
                                                                            ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу чл. 50. и 51. Закона о буџетском систему („Службени гласник Рeпублике Српске“ број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Рeпублике Српске“ број 71/12, 52/14, 114/17 и131/20, 28/21 и 90/21),  члана 39. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Рeпублике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 
27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), 
Скупштина града Зворник на 15. редовној сједници одржаној дана  ………………2022. године,  
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ НА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ 

СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВЕНОЈ ОПШТИНИ ЗВОРНИК-ЦЕНТАР ИЗ ЗВОРНИКА                     
 

I 
Даје се сагласност за издавање гаранције на кредитно задужење Српскоj православној црквeној 
општини Зворник- Центар из Зворника код пословне банке за финансирање завршетка радова на 
изградњи САБОРНОГ ХРАМА У ЗВОРНИКУ.  

 
II 

Максимални износ главнице задужења је 350.000,00 КМ, за следеће намјене: 
- за финансирање завршетка радова на изградњи САБОРНОГ ХРАМА У ЗВОРНИКУ. 

  
III 

Услови кредитирања: 
- Максималан износ камате 33.316,39 КМ (фиксна каматна стопа 6%), 
- Остали трошкови задужења износе 1.050,00 КМ (0,30%),  
- Период отплате 36 мјесеца,  
- Рок доспјећа кредита 3 година 

 
IV 

Отплата кредита вршиће се  плаћањем 36  мјесечних ануитета по 10.647,68 КМ. 
 

V 
Осигурање кредита ће се вршити издатим мјеницама и вирманима (12 бјанко мјеница и 36 бјанко  
вирмана) потписаних од стране овлаштеног лица Српске православне црквене општине Зворник- 
Центар и гаранцијом  Града Зворник. 
 

VI 
1) Гаранција се може реализовати  након свих исцрпљених могућности плаћања и искориштених  
иструмената обезбеђења  Српске православне црквене општине Зворник - Центар.  
2) Планирањем средстава из члана 62. Закона о задужењу, дугу и гаранцији Републике Српске, за 
евентуално плаћање по гаранцијама које је издао Град Зворник, утврђује се укупна вриједност  и 
структура планираних средстава за плаћање по издатим  гаранцијама  са годином почетка враћања 
главнице кредита односно од 2023. године.  
 

VII 
Квантификације  у вези са ограничењима која су садржана у чл. 59, 60 и 61. Закона о задуживању, 
дугу и гаранцијама Републике Српске су:  
 

1. Укупни приходи буџета у 2021. години                                                            23.290.285,00 КМ 
2. Годишњи капацитет за отплату кредита  

(30% x  23.290.285,00 КМ)                                                6.987.085,50 КМ 
3. Укупно задужење по гаранцијама у 2021. години                                                     3.817.793,00  КМ                                                                                
4. Задужење  по гаранцијама у односу на приходе у 2021. години је                        16,39% 
5. Ново потенцијално задужење по гаранцијама у 2022. години је                                 350.000,00 КМ 
6. Задужење  по  потенцијалној гаранцији у односу на приходе у 2021. години је                      1,50%  

   
VII 

За реализацију ове одлуке задужује се Градоначелник Града Зворник и Одјељење за финансије. 



 
IX 

Ова  одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном гласнику града Зворник“.  
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 Правни основ садржан је у члану 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама РС, који је 
прописао да Град може да се задужи или изда гаранцију искључиво на основу одлуке Скупштине 
града.  
 
          Српска православна црквена општина Зворник- Центар планира: 
 
Да доврши  започету градњу палионице свјећа и продавнице сувенира, довршити започето 
осликавање храма, доврши поплочавање црквене порте, инсталирати видео надзор, аларм и 
централно гријање у Саборном Храму. 
          За реализацију планираних  активности  потребна су средства која се планирају обезбиједити из 
кредитних извора од пословне банке која буде најповољнија на тендеру. Потребно је да Град донесе 
Одлуку о давању гаранције за кредитно задужење Српско, православној црквеној општини Зворник- 
Центар  из  Зворника  за довршетак започете градње Саборног Храма и порте. 

 
Предлажем Скупштини града да усвоји ову одлуку како би исту могли доставити Министарству 

финансија РС и тражити сагласност за кредитно задужење. 
 
ОБРАЂИВАЧ                ПРЕДЛАГАЧ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ                               ГРАДОНАЧЕЛНИК   
 


