
 
На основу члана 39. став (2) тачка 25) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), чл. 59., 62. и члана 66. 
став 2. под а) и став 3.под б.) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20 и 
28/21), члана 50. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 36. став (2) тачка 27) и 
члана 87. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17, 
5/19), Скупштина града Градишка на сјединици одржаној дана 25.05.2021. године 
донијела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о кредитном задужењу града Градишка 

 
 

I 
 

Овом Одлуком даје се сагласност и одобрава се кредитно задужење града Градишка 
у укупном износу од 2.000.000,00 КМ за финансирање капиталних инвестиција у 
2021. години и за финансирање обавеза насталих ради реструктурирања и 
консолидовања правног лица чији је Град већински власник, а по Плану утрошка 
кредитних средства који је саставни дио ове Одлуке.   
 

II 
 

Кредитна средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се задужењем код 
комерцијалних банака под сљедећим условима: 
 - износ кредита:  2.000.000,00 КМ 
 - каматна стопа: до  4,00% варијабилна + 6M EURIBOR,  
 - начин отплате: у једнаким мјесечним ануитетима, 

- грејс период: двије године 
 - рок отплате: 120 мјесеци (10 година), са укљученим грејс периодом од 24  
      мјесеца (2 године) 
 - обрада захтјeва:  не више од 0,3% једнократно, 
 - накнада за пријевремену отплату: без накнаде 
 - обезбјеђење: мјенице и налози града Градишка 
 

III 
 
Овлашћује се Градоначелник да у складу с овом одлуком проведе процедуру избора 
најповољније банке и потпише све акте неопходне за реализацију кредитног 
задужења из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
 
Квантификације у вези са ограничењима која су садржана у члану 59.Закона су 
сљедеће: 

 
1.   Остварени редовни приходи у 2020. години су износили 23.468.085,22 КМ, и то 
порески приходи 16.126.672,36 КМ, а непорески приходи 7.341.42,86 КМ. 
2.  Укупна задуженост Града Градишка на дан 30.04.2021. године, по  дугорочном 



дугу који подлијеже законском ограничењу износи 35.124.444,85 КМ. 
 
3.   Годишњи  ануитет по текућим дугорочним кредитима који подлијеже законском 
ограничењу у 2021. години износи 2.483.035,07  КМ или 10,58 % редовних прихода 
остварених у 2020.години.  
 
4.  Годишњи ануитет у 2021. години, који подлијеже законском ограничењу, по      
текућим дугорочним кредитима и по предложеном новом задужењу из ове одлуке, 
износиће 2.523.035,07 КМ (у грејс периоду) или  10,75% редовних прихода 
остварених у 2020.години.  

 
5. Годишњи ануитет у 2022. години, који подлијеже законском ограничењу, по      
текућим дугорочним кредитима и по предложеном новом задужењу из ове одлуке, 
износиће 3.311.643,62 КМ (у грејс периоду) или 14,11% редовних прихода 
остварених у 2020. години. 

 
5. Годишњи ануитет у 2023. години, који подлијеже законском ограничењу, по      
текућим дугорочним кредитима и по предложеном новом задужењу из ове одлуке, 
износиће 4.106.550,47 КМ или 17,50% редовних прихода остварених у 2020. 
години. 
 
6. Годишњи ануитет у 2024. години, који подлијеже законском ограничењу, по      
текућим дугорочним кредитима и по предложеном новом задужењу из ове одлуке, 
износиће 3.641.973,75 КМ или 15,52% редовних прихода остварених у 2020. 
години. 

 
V 
 

Овлашћује се Градоначелник да може потписати Уговор о кредитном задужењу за 
намјене из тачке I ове Одлуке. 

 
VI 

 
Овлашћује се Градоначелник да у случају потребе може пренијети средства са једног 
пројекта на други, с тим да се не доведе у питање извршење пројекта и да о томе 
обавјести Скупштину града на првој наредној сједници.  
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику града Градишка“, а примјењиваће се по добијању сагласности 
Министарства финансија Републике Српске. 
 
 
 
 
Број: 01-022-182/21            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.05.2021. године      СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Г р а д и ш к а                                                                           Миленко Павловић 
 
  
 



 
ПРИЛОГ 
 
ПЛАН УТРОШКА КРЕДИТНИХ СРЕДСТВА ПО ЗАДУЖЕЊУ 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

утрошка кредитних средства по задужењу: 
 
а.) финансирање капиталних инвестиција - улагање у јавне и инфраструктурне 
објекте у износу од  1.000.000,00 КМ  
  
Ред.бр. Улагања План 

капиталних 
инвестиција 
веза  

Износ 

1. Израда пројектне 
документације за  
изградњу водоводне 
мреже у мјесним 
заједницама Лијевче поља  

Комунална 
инфраструктура 

   300.000,00 

2. Изградња вртића у 
Брестовчини – завршетак 
изградње дјечијег вртића у 
Брестовчини са вањским 
уређењем и опремањем 
објекта 

Образовање      500.000,00 

3. Завршетак реконструкције 
и модернизација градских 
улица и паркинг простора и 
модернизација лок. и 
некат. путева 

Саобраћајна 
инфраструктура 

  200.000,00 

Укупно  1.000.000,00 

 
б.) финансирање обавеза насталих ради рестуктурирања и консолидовања ЈП СЦ 
„Servitium” у износу од 1.000.000,00 КМ 
 
Ред.бр. Улагања План 

капиталних 
инвестиција 
(извршење 
плана 2020.год.) 

Износ 

4.  Спортска дворана – 
издаци за учешће у 
капиталу  

Спорт 1.000.000,00 

 
 


