
                                                                                                           ПРЕДЛОГ 
                                                                                                                                                                                   
На основу члана 66 Закона о задуживању.дугу и гаранцијама Републике Српске(„Службени 
гласник Републике Српске“  број 71/12 , 52/14 и 114/17, члана 39.став 2. алинеја 25. Закона о 
локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,број 97/16 и 36/19) члана 53. 
Закона о буџетском систему Републике Српске("Службени гласник Републике Српске“број 
121/12,52/14 ,103/15 и 15/16) и члана 36. Статута општине Братунац(„Службени гласник 
општине Братунац",бр.10/17), Скупштина општине Братунац на сједници одржаној                           
дана :         2020године                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                         
 
 

О Д Л У К У 
о кредитном задужeњу општине Братунац за капиталне пројекте 

 
                                                                        Члан 1. 
 
Овом Одлуком одобрава се кредитно задужeњe Општине Братунац у износу од 3.200.000КМ 
 
                                                                         Члан 2. 
а)Намјена и врста задужења: 
-Средства кредита употребиће се за: 
 1.  Финансирање изградње и опремања зграде општине у  износу од .............700.000КМ                   
 
 2.Финансирање куповине земљишта за слободну(бесцаринску) зону у износу од  
................................................................................................................................2.500.000КМ 
   
 
  -Врста задужења:Дугорочни кредит на период од 10 година уз минимални период одгоде  
плаћања oд 12 мјесеци 
 
б)Максималан износ главнице задужења    3.200.000,00КМ                                                                    
  
в)Максимална камата и остали трошкови задужења: 
 
-максимална  каматна стопа у висини до 4% годишње и 
                                                                                                                                                                                                    
- уз минималне остале трошкове реализације задужења. 
 
г)Рок доспјећа и услови отплате :10година,120 мјесечних ануитета. 
 
д)Начин осигурања  отплате дуга:Број мјеница са мјеничним изјавама и бјанко овјерених 
налога који одговара сваком појединачном одобреном кредитном задужењу Општине Братунац 
и правилима  и захтјевима пословне банке. 
 
ђ)Остварени изворни приходи Буџета општине Братунац у 2019 години износе 6.750.203КМ, и 
то порески 5.989.736КМ,непорески 760.467КМ.Стање дуга на дан 31.12.2019 године по основу 
дугорочних кредита износи 4.071.553,01КМ, по основу краткорочних обавеза по дугорочним 
кредитима  404.424,92 КМ.  У 2020 години за отплату доспјева 404.424,92 КМ.Укупан износ 
који доспјева на наплату по датом кредиту у 2020години и по постојећим задужењима не 
прелази 18% од износа редовних прихода остварених у претходној  фискалној 2019години. 
 
е)Период амортизације по задужењу за изградњу и опремање зграде општине  је 66 година. 



  
 
                                                                         Члан 3. 
 
Кредитна средства биће у потпуности враћена до  краја 2031године. 
 
 
                                                                         Члан 4. 
 
Задужује се Начелник општине Братунац да обезбједи извршење ове Одлуке.  
 
                                                                          Члан 5. 
  
За праћење реализације и утрошка средстава кредитног задужења Општине Братунац као и 
предлагање одабира пројеката задужују се Комисија за буџет и финансије  ,која ће о свему 
обавјестити Скупштину општине Братунац 
 
                                                                          Члан 6. 
 
 
           Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „ Службеном  Гласнику 
општине Братунац“. 
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Братунац,           .2020године                                                                    Ћазим Јусуповић          
                                                                                                                  
 
 
 
                                                    
 
  
 
 
 
 


