
 

  

  

На основу чл. 17. и 135. Закона о спорту („Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), чл. 26., 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 87. 
Статута општине Градишка („Службени  гласник  општине  Градишка”, број 4/17), 
Скупштина  општине Градишка на 20. редовној сједници одржаној 27.12.2018. 
године,    д о н о с и 

ОДЛУКУ 
о измјени Програма финансирања спорта 

на подручју општине Градишка за 2018. годину 
 

I 
 

У Програму финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2018. 
годину („Службени гласник општине Градишка“, број 11/17) тачка II се мијења и 
гласи: 
 
„У циљу остваривања општег интереса општине Градишка у области спорта, у 
Буџету Општине планирају се и намјенски обезбјеђују финансијска средства за ту 
област. Планирана средства за суфинансирање ове области за 2018. годину 
износе 415.000,00 КМ (ставка ''Текући грантови спортским организацијама и 
удружењима“, конто 415200) и 10.000,00 КМ (ставка ''Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију спортско - рекреативних објеката“, конто 
512000). 

Програмом финансирања спорта на подручју општине Градишка, а ради 
остварења општег интереса Општине у свим подручјима у области спорта, 
планирани износ на ставки ''Текући грантови спортским организацијама и 
удружењима“, намјенски се распоређује у сљедеће сегменте спорта: 

 

Ред. 
бр. 

Намјена средстава 
% од укупно 
планираних 
средстава 

Износ у 
КМ 

(годишње) 

1. Такмичарски спорт  81,25 337.187,50 

2. 
Школски спорт и  спортска рекреација 
грађана   

  
 7,50 

 
31.125,00 

3. 
Значајне спортске манифестације и 
активности за Општину и РС 

11,25  46.687,50 

Укупно: 100% 415.000,00 

 
Планирана финансијска средства намијењена за спорт распоредиће се 

корисницима (спортским организацијама) према Прегледу расподјеле фина-
нсијских средстава за спорт у 2018. години, који на основу Правилника о ра-
сподјели финансијских средстава за спорт на подручју општине Градишка  доноси 
Начелник Општине.“ 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  

гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 01-022-557/18  
Датум: 27.12.2018. године  
Г р а д и ш к а               ПРЕДСЈЕДНИК  
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
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О б р а з л о ж е њ е 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 
Правни основ за Одлуку о измјени Програма финансирања спорта на подручју 
општине Градишка за 2018. годину утврђен је на основу чл. 17. и 135. Закона о 
спорту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), чл. 
26., 39. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 97/16) и члана 87. Статута општине Градишка (“Службени  гласник  
општине  Градишка”, број 4/17). 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
Укупна средства за финансирање спорта у 2018. години била су предвиђена 
првобитним програмом у износу од 400.000,00 КМ, а наведеним измјенама износ 
је повећан на 415.000,00 КМ. Сразмјерно повећању укупних средстава за 
15.000,00 КМ извршено је и повећање у намјени средстава, тако да је за 
такмичарски спорт предвиђено 337.187,50 КМ, школски спорт и спортску 
рекреацију грађана 31.125,00 КМ и значајне спортске манифестације и активности 
за Општину и РС 46.687,50 КМ. 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 
Предлаже се Скупштини општине Градишка да усвоји Одлуку о измјени Програма 
финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2018. годину у 
предложеном тексту. 
 


