
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), чл. 61, 62. и 68. 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 
чл. 36. и 87. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17 
и 5/19), Скупштина града Градишка на сјединици одржаној дана 25.05.2021. године  
донијела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о давању гаранције градa Градишка КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка 
 
 

I 
 

Скупштина града је сагласна да се на захтјев КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка,  
да гаранција за кредитно задужење за главни дуг у износу од 1.900.000,00 КМ.  

 
II 
 

Кредитна средства се могу користити за сљедеће намјене: рефинансирање 
постојећег кредитног задужења, измирење обавеза према добављачима, 
измирење обавеза за порезе и доприносе и набавка основног средства за рад.   
 

III 
 
Кредитно задужење КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка, обезбједиће се под 
сљедећим условима: 
 -  износ главнице задужења: 1.900.000,00 КМ, 
 -  каматна стопа: фиксна  4%, 
 -  накнада за обраду кредитног захтјева: до 0,3% од износа кредита, 
 -  рок отплате: 120 мјесеци (10 година), 
 -  начин отплате: у једнаким мјесечним ануитетима, 
            - обезбјеђење поврата кредита: бјанко мјенице са мјеничном изјавом и 
овјерени  
              бјанко налози за пренос средства од КП „Градска чистоћа“ а.д. као 
дужника и  
              гаранција града Грaдишка.  

 
IV 

 
Гаранција града Градишка се може реализовати након исцрпљивања свих 
инструмената датих од стране КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка. 

 
V 

 
Овлашћује се Градоначелник да, у складу са одредбама Закона о задуживању, 
дугу и гаранцијама Републике Српске прибави сагласност Министарства 
финансија Републике Српске за издавање гаранције за кредитно задужење КП 
„Градска чистоћа“ а.д. Градишка.  
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VI 
 

Квантификације у вези са ограничењима која су садржана у члану 61.Закона о 
задужи-вању, дугу и гаранцијама Републике Српске су сљедеће: 
 

- 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. 

- Укупна изложеност Града Градишка по основу гаранција износи 1.833.698,20 
КМ или 7,81% редовних прихода остварених у 2020.години.   

- Укупна изложеност Града Градишка заједно са овом гаранцијом износи 
3.733.698,20 КМ или 15,90% редовних прихода остварених у 2020.години.     

 
VI 

 
За реализацију ове одлуке задужује се Градоначелник и Одјељење за финансије, 
а надзор над сервисирањем поменутог задужења вршиће Одјељење за 
финансије. 
 

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. 
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