
На основу члана 39. став (2) тачка 25) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), чл. 60, 62. и 66. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 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 краткорочном задужењу града Градишка 

 
I 
 

Прихвата се краткорочно кредитно задужење Града Градишка у износу од 
1.000.000,00 КМ, за потребе привременог финансирања дефицита произашлог из 
готовинског тока.  

II 
 

Кредитна средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се задужењем код 
комерцијалних банака под сљедећим условима: 
 - износ кредита:  1.000.000,00 КМ, 
 - каматна стопа: до 2,50% фиксна, 
 - начин отплате: у једнаким мјесечним ануитетима, 
 - рок отплате: 12 мјесеци,  
 - обрада захтјeва: не више од 0,3% једнократно, 
 - обезбјеђење: мјенице и налози града Градишка. 
 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник да у складу са овом oдлуком закључи уговор са 
најповољнијом банком, у оквирима дефинисаним чланом II ове Одлуке, под којим су 
дефинисани услови кредитирања. 
Задужује се Одјељење за финансије да од Министарства финансија Републике 
Српске тражи одобрење за задужење и да након добијене сагласности проведе 
поступак за избор најповољније банке, у складу са Законом о јавним набавкама 
Републике Српске. 

IV 
 

Уговор са банком ће се потписати након добијања сагласности Министарства 
финансија Републике Српске.  

V 
 

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. 
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