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На основу члана 75. став 15. Закона о инспекцијама Ре-

публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 18/20) и члана 43. став 1. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Владa Републике Српске, на 99. сједници, одржа-
ној 3.12.2020. године,  д о н о с и

УРЕДБУ 
О НАЧИНУ УСКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И 

РАСПОЛАГАЊА РОБОМ ОДУЗЕТОМ У ПОСТУПКУ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Члан 1.
Овом уредбом прописују се начини ускладиштења, чу-

вања, откупа, уништавања и други видови располагања ро-
бом одузетом у поступку инспекцијског надзора.

Члан 2.
(1) Инспектор одузима робу у складу са Законом о ин-

спекцијама Републике Српске (у даљем тексту: Закон) и у 
случајевима прописаним посебним матeријалним закони-
ма, о чему доноси рјешење и издаје потврду о одузимању 
робе.

(2) Против рјешења о одузимању робе може се изјавити 
жалба на начин и под условима прописаним Законом.

(3) Рјешење и потврда о одузетој роби јесу документи 
на основу којих се роба откупљује, преузима и складишти, 
односно одређује други начин поступања у складу са Зако-
ном и овом уредбом.

(4) Потврда из става 3. овог члана садржи податке о 
имену и презимену, односно називу субјекта надзора, вре-
мену и мјесту одузимања, правном основу за одузимање, 
врсти, вриједности, количини и другим за идентификацију 
важним обиљежјима робе и других ствари и потпис ин-
спектора, у складу са Законом.

Члан 3.
(1) Ако се одузетa роба може даље прометовати и упо-

требљавати, инспектор ће, уз претходну сагласност дирек-
тора Инспектората и непосредног руководиоца, односно 
градоначелника или начелника општине и непосредног ру-
ководиоца, понудити субјекту надзора од кога је роба оду-
зета да одузету робу откупи на лицу мјеста, према вријед-
ностима робе по којим је затечена у промету, а у недостатку 
тога, према просјечној тржишној вриједности такве робе у 
промету, у складу са Законом.

(2) Писмену сагласност из става 1. овог члана инспек-
тор прибавља за сваки појединачни инспекцијски предмет.

(3) Субјекат надзора који откупљује одузету робу врши 
безготовинску уплату на одговарајући рачун у року од јед-
ног дана од дана извршене инспекцијске контроле и доста-
вља инспектору доказ о извршеној уплати.

(4) Чињеницу да је одузета роба откупљена инспектор 
констатује у посебној потврди, којом се доказује да је на 
субјекта надзора пренесено право својине на стварима, као 
и правни основ стицања права својине на откупљеним ства-
рима одузетим у поступку инспекцијског надзора.

Члан 4.
(1) Ако је за одузету робу потребно осигурати ускла-

диштење и чување, ту чињеницу о ускладиштењу и чувању 
инспектор констатује у рјешењу о одузимању робе, а одузе-
ту робу може привремено оставити на чување код субјекта 
надзора, чија је дужност да чува одузету робу која му је 
повјерена.

(2) Избор складишног простора врши се спровођењем 
поступка јавне набавке, а ако су за то испуњени услови, 
може се користити и складишни простор других републич-
ких органа управе и управних организација, односно једи-
ница локалне самоуправе.

(3) Избор правног лица или предузетника који ће се ба-
вити пословима транспорта одузете робе и избор одгова-
рајућег карантина за смјештај животиња ако нема услова 
да се животиње смјесте у прихватилиште за животиње, које 
у складу са посебним прописима успостављају јединице 
локалне самоуправе, врши се на начин прописан у ставу 
2. овог члана.

(4) Привремено одузета роба може се предати у судски 
депозит или сеф банке ако је прикладна за такав начин чу-
вања.

Члан 5.
(1) Ако је ријеч о одузетој роби чији су производња, 

промет или употреба у складу са посебним прописима 
забрањени и роби која се у складу са посебним прописима 
не може ставити у даљи промет, субјекат надзора на одгова-
рајући начин уништава такву робу након коначности одлу-
ке о одузимању робе, уз неопходне мјере контроле којим се 
онемогућава поновно стављање робе у промет и употреба, 
односно којим се обезбјеђује трајно уништавање битних 
својстава робе, уз поштовање прописа из области заштите 
животне средине.

(2) На начин из става 1. овог члана поступа се када је 
ријеч о роби која је одузета и изузета од субјекта надзора, 
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након чега је из других разлога изгубила употребну и про-
метну вриједност, или се не може продати нити уступити, и 
ту робу уништава Инспекторат, односно јединицa локалне 
самоуправе о свом трошку, на начин који, у зависности од 
врсте и природе робе, посебном одлуком одређује директор 
Инспектората, односно градоначелник или начелник оп-
штине, за сваки појединачни случај.

(3) O спровођењу поступка уништавања робе из става 
2. овог члана брине се комисија из члана 10. ове уредбе.

Члан 6.
(1) Средства добијена откупом одузете робе од субјекта 

надзора или продајом одузете робе у поступцима усменог 
јавног надметања (у даљем тексту: лицитација) или непо-
средном погодбом приход су буџета Републике Српске, 
изузев средстава добијених продајом одузетих дрвних сор-
тимената, која се расподјељују у складу са чланом 16. став 
6. ове уредбе.

(2) Инспектор, у потврди о одузимању робе из члана 2. 
став 4. ове уредбе, субјекту надзора одређује начин уплате 
средстава за откупљену робу на рачун посебних намјена 
у оквиру система Јединственог рачуна трезора Републике 
Српске (у даљем тексту: рачун посебних намјена).

(3) Начин уплате депозита и начин уплате средстава на 
рачун посебних намјена за робу купљену у поступку лици-
тације одређују се огласом којим се расписује лицитација.

(4) Начин уплате средстава на рачун посебних намје-
на за робу купљену непосредном погодбом одређује се у 
записнику о извршеној појединачној продаји из члана 14. 
ове уредбе.

(5) Изузетно од става 1. овог члана, из износа добијеног 
продајом одузете робе намирују се трошкови огласа, тро-
шкови превоза и складиштења робе, трошкови судског де-
позита, накнада за коришћење сефа и други трошкови који 
могу настати у поступку располагања одузетом робом.

(6) Изузетно од става 1. овог члана, у случају да је про-
даја одузете робе извршена непосредном погодбом прије 
коначности одлуке о одузимању робе, средства добијена 
том продајом депонују се на рачун посебних намјена до 
коначности одлуке о одузимању робе.

(7) Изузетно од става 1. овог члана, у случају да је оду-
зета роба предата на располагање без накнаде центру за со-
цијални рад на подручју јединице локалне самоуправе на 
којем је роба одузета прије коначности одлуке о одузимању 
робе, износ средстава који одговара вриједности те робе, 
као депозит, обезбјеђује се из постојећих средстава са ра-
чуна посебних намјена, до коначности одлуке о одузимању 
робе.

(8) Ако одлука инспектора о одузимању робе из ст. 6. и 
7. овог члана буде поништена након продаје одузете робе, 
односно након поклањања одузете робе, субјекат надзора 
има право да се намири из средстава са рачуна посебних 
намјена.

(9) По одбитку трошкова из става 5. и износа средстава 
из става 7. овог члана, Инспекторат, односно јединица ло-
калне самоуправе са рачуна посебних намјена годишње, на 
дан 31. децембар текуће године, врше уплату преосталих 
средстава добијених откупом одузете робе, продајом одузе-
те робе у поступку лицитације или непосредне погодбе на 
Јединствени рачун трезора Републике Српске.

Члан 7.
(1) Ако субјект надзора не откупи одузету робу у скла-

ду са чланом 3. став 1. ове уредбе, директор Инспектора-
та, односно градоначелник или начелник општине, након 
коначности одлуке о одузимању робе, посебном одлуком 
одређује за сваки појединачни случај даљи начин поступа-
ња одузетом робом, у зависности од врсте и природе робе, 
тако што:

1) јединицама локалне самоуправе на чијем подручју је 
та роба одузета даје на располагање без накнаде одузети 
грађевински материјал и нелегално експлоатисане мине-
ралне сировине,

2) центру за социјални рад на подручју јединице локал-
не самоуправе на којем је роба одузета даје на располагање 
ту робу без накнаде ако је ријеч о роби која је безбједна и 
ако је роба од интереса за хуманитарне сврхе.

(2) Предмет располагања из става 1. тачка 2) овог члана 
може да буде храна која испуњава услове безбједности у 
складу са одредбама Закона о храни (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 19/17), односно предмети опште 
употребе који испуњавају услове безбједности у складу са 
одредбама Закона о предметима опште употребе (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 50/10).

(3) Одузета роба може се и продати путем лицитације 
или непосредном погодбом ако са робом не буде поступано 
на начин одређен ставом 1. овог члана, те уколико одузета 
роба не подлијеже уништавању.

(4) У случају одузимања животиња, надлежни инспек-
тор одређује смјештај животиња у најближе прихвати-
лиште за животиње на нивоу јединице локалне самоуправе 
на чијем подручју је животиња пронађена или у одговарају-
ћи карантин, до спровођења поступка продаје.

(5) Смјештај одузетих животиња из става 4. овог члана 
траје до спровођења обавезних карантинских мјера у скла-
ду са посебним прописима.

(6) У случају одузимања предмета од драгоцјених ме-
тала, ти предмети похрањују се у судски депозит или сеф 
банке, до спровођења поступка продаје.

(7) У осталим случајевима, када је предмет одузимања 
друга врста робе, та роба се складишти на одговарајући 
начин, осим ако роба није остављена субјекту надзора на 
чување до спровођења поступка продаје робе.

(8) Начин продаје одузете робе из става 3. овог члана 
одређује се у закључку, који доноси директор Инспектора-
та, односно градоначелник или начелник општине, пазећи 
на то да се постигне најповољније уновчење ствари, да се 
роба продаје у виђеном стању и да се накнадне рекламације 
не уважавају.

(9) У случају из става 1. тачка 1) овог члана, ако је робу 
одузео републички инспектор, записник о давању робе на 
располагање потписују директор Инспектората и градона-
челник, односно начелник општине.

(10) У случају из става 1. тачка 2) овог члана, записник 
о давању робе на располагање потписују представник цен-
тра за социјални рад и директор Инспектората, односно 
градоначелник или начелник општине.

Члан 8.
(1) Изузетно од члана 7. став 1. ове уредбе, директор 

Инспектората, односно градоначелник или начелник оп-
штине, ако је ријеч о роби која је подложна пропадању или 
ако њено чување изискује трошкове који су несразмјерно 
велики у односу на вриједност одузете робе, може одмах 
одредити да се са том робом поступи тако што се:

1) одузета роба даје на располагање без накнаде центру 
за социјални рад на подручју јединице локалне самоуправе 
на којем је роба одузета, ако је ријеч о роби која је безбједна 
и ако је роба од интереса за хуманитарне сврхе,

2) врши продаја одузете робе путем непосреднe погод-
бe.

(2) Предмет располагања из става 1. тачка 1) овог чла-
на може бити храна која испуњава услове безбједности у 
складу са одредбама Закона о храни (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 19/17), односно предмети опште 
употребе који испуњавају услове безбједности у складу са 
одредбама Закона о предметима опште употребе (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 50/10).

(3) Изузетно од става 1. овог члана, одузета роба може 
се продати путем непосредне погодбе ако се не прода у по-
ступку лицитације или ако поступак лицитације не успије 
због недовољног броја учесника.

(4) Начин продаје одузете робе одређује се у закључку, 
који доноси директор Инспектората, односно градоначел-
ник или начелник општине, пазећи на то да се постигне нај-
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повољније уновчење ствари, да се роба продаје у виђеном 
стању и да се накнадне рекламације  не уважавају.

(5) У случају из става 1. тачка 1) овог члана, записник о 
давању робе на располагање потписују представник центра 
за социјални рад и директор Инспектората, односно градо-
начелник или начелник општине.

Члан 9.
(1) Поступак продаје одузете робе путем лицитације 

покреће се путем огласа, који се објављује у најмање јед-
ном дневном листу у Републици Српској, а садржи:

1) назив и адресу Инспектората, односно јединице ло-
калне самоуправе,

2) врсту, количину и процијењену вриједност робе,
3) мјесто и вријеме за разгледање робе прије почетка 

лицитације,
4) дан, сат и мјесто одржавања лицитације,
5) висину и начин полагања депозита за учествовање у 

поступку лицитације, са упозорењем да учесник који оду-
стане од плаћања и преузимања робе губи право на поврат 
депозита,

6) остале услове лицитације.
(2) Депозит из става 1. тачка 5) овог члана износи 10% 

вриједности објављене укупне почетне цијене робе, а упла-
та депозита врши се прије отпочињања лицитације.

(3) Оглас из става 1. овог члана објављује се најмање 
осам дана прије почетка лицитације.

Члан 10.
(1) Поступак јавне продаје одузете робе припрема и 

спроводи комисија за јавну продају (у даљем тексту: коми-
сија), коју именује директор Инспектората, односно градо-
начелник или начелник општине.

(2) Комисија има три члана, од којих се један бира за 
предсједника комисије.

(3) Инспектор који је одузео робу, а која је предмет ли-
цитације не може бити члан комисије.

(4) Поступак продаје одузете робе непосредном пого-
дбом спроводи комисија из става 1. овог члана.

(5) Поступак уништавања одузете робе из члана 5. став 
2. ове уредбе спроводи комисија из става 1. овог члана.

Члан 11.
(1) Одузета роба излаже се продаји, и то на првој лици-

тацији са почетним цијенама утврђеним потврдом о оду-
зимању робе, а почетна цијена је у висини процијењене 
вриједности одузете робе.

(2) Лицитација се одржава ако учествују најмање два 
учесника (правна или физичка лица), након што комисији 
приложе доказ о уплаћеном депозиту.

(3) Учесници прије почетка лицитације доказују свој 
идентитет личном картом или путном исправом, а подносе 
и пуномоћ за заступање ако је ријеч о правном лицу.

(4) Робу изложену лицитацији не могу да купују за-
послени у Инспекторату, односно у јединицама локалне 
самоуправе и чланови њихове уже породице.

(5) Лицитацији се приступa након што сe утврди дa су 
испуњeни услoви зa jaвну прoдajу.

(6) Лицитација пoчињe oбjaвљивaњeм пoчeтнe циjeнe.
(7) Лицитација се закључује протеком десет минута не-

посредно након давања најповољније понуде.
(8) Након закључења лицитације, комисија утврђује 

листу понуђача који су учествовали у поступку лицитације, 
те да је роба продата најповољнијем понуђачу.

(9) На првој лицитацији одузета роба не може се прода-
ти по цијени нижој од 75% процијењене вриједности оду-
зете робе.

(10) У случају да се одузета роба не прода на првој ли-
цитацији, одређује се и заказује друга лицитација, најка-

сније у року од осам дана од дана одржавања прве лици-
тације.

(11) На другој лицитацији роба која је предмет продаје 
не може се продати по цијени нижој од 50% утврђене про-
цијењене вриједности одузете робе.

(12) У случају да се одузета роба не прода ни на дру-
гој лицитацији, одређује се трећа лицитација, најкасније у 
року од осам дана од дана одржавања друге лицитације.

(13) На трећој лицитацији роба која је предмет про-
даје не може се продати по цијени нижој од једне трећине 
утврђене процијењене вриједности одузете робе.

Члан 12.
(1) Одузета роба продаје се непосредном погодбом са 

почетним цијенама утврђеним потврдом о одузимању робе, 
а почетна цијена је у висини процијењене вриједности оду-
зете робе.

(2) Робу која је предмет непосредне погодбе не могу да 
купују запослени у Инспекторату, односно у јединицама 
локалне самоуправе и чланови њихове уже породице.

(3) Роба која је предмет непосредне погодбе не може 
се продати по цијени нижој од једне трећине процијењене 
вриједности робе.

(4) Изузетно од става 3. овог члана, роба која је предмет 
непосредне погодбе може се продати по цијени нижој од 
једне трећине утврђене процијењене вриједности ако се не 
прода у поступку лицитације или ако поступак лицитације 
не успије због недовољног броја учесника.

Члан 13.
(1) Купац робе која је била предмет лицитације врши 

уплату разлике између положеног депозита и продајне 
цијене у року од два дана од дана одржавања лицитације, 
на одговарајући рачун посебних намјена, а у супротном, де-
позит се задржава без права на поврат, као накнада за штету 
проузроковану Инспекторату, односно јединицама локалне 
самоуправе.

(2) Након извршене продаје робе, Инспекторат, односно 
јединица локалне самоуправе, купцу из става 1. овог члана, 
послије извршене уплате износа за који му је роба продата 
и достављања доказа о извршеној уплати, издаје потврду 
о продаји ствари, којом се доказује да је на купца пренесе-
но право својине на стварима, као и правни основ стицања 
права својине на купљеним стварима прибављеним у по-
ступку продаје робе одузете током инспекцијског надзора.

(3) Предаја одузете робе купљене у поступку лицита-
ције врши се након предочавања доказа о уплати свих оба-
веза проистеклих из куповине.

(4) У случају да најповољнији купац у року из става 1. 
овог члана не уплати износ за који му је одузета роба про-
дата, сматра се да је одустао од куповине, а одузета роба 
продаје се сљедећем купцу, водећи рачуна о понуђеним 
износима у смислу ограничења из члана 11. ст. 9, 11. и 13. 
и члана 12. ове уредбе.

(5) Поврат уплаћеног износа на име депозита враћа се 
понуђачима који нису дали најповољнију понуду у року од 
седам дана од дана одржавања јавне лицитације.

(6) У року из става 1. овог члана врши се уплата средста-
ва за одузету робу купљену у поступку непосредне погодбе.

(7) Након извршене продаје одузете робе непосредном 
погодбом Инспекторат, односно јединица локалне само-
управе, купцу издаје потврду из става 2. овог члана послије 
извршене уплате износа за који му је одузета роба продата 
на рачун посебних намјена и достављања доказа о изврше-
ној уплати.

(8) Предаја одузете робе купљене у поступку непосред-
не погодбе врши се на начин прописан ставом 3. овог члана.

Члан 14.
(1) О свакој појединачној продаји одузете робе сачиња-

ва се посебан записник, који садржи податке о:
1) учесницима лицитације,
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2) врсти и количини понуђене и продате одузете робе,
3) почетним цијенама, понуђеним цијенама и листу 

учесника,
4) и потписе учесника и чланова комисије.
(2) Записник из става 1. овог члана сачињава се и при-

ликом продаје одузете робе непосредном погодбом, а садр-
жи и начин уплате средстава на рачун посебних намјена за 
одузету робу купљену непосредном погодбом.

Члан 15.
(1) Протеком остављеног рока за преузимање одузете 

робе купљене путем лицитације комисија из члана 10. ове 
уредбе сачињава извјештај о укупним резултатима јавне 
продаје, у који се уносе сљедећи подаци:

1) мјесто, почетак и завршетак продаје,
2) врсте, количине и вриједности продате одузете робе,
3) наплаћени износи,
4) преузимање одузете робе, односно констатација да 

купац није платио и преузео одузету робу у остављеном 
року и да је сљедећи понуђач позван да купи одузету 
робу,

5) враћање депозита свим учесницима који нису купили 
одузету робу, осим у случају из члана 9. став 1. тачка 5) ове 
уредбе.

(2) Извјештај потписују чланови комисије, на основу 
појединачне документације о спроведеној продаји, а при-
мјерак извјештаја доставља се надлежном инспектору.

(3) Извјештај из става 1. овог члана сачињава се и при-
ликом продаје одузете робе непосредном погодбом. 

Члан 16.
(1) Изузетно од члана 3. ове уредбе, одузети шумски 

дрвни сортименти предају се надлежном шумском газдин-
ству Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Срп-
ске” (у даљем тексту: Јавно предузеће) ради ускладиштења, 
чувања и даљег поступања, у складу са Законом.

(2) Потврда о одузетој роби, коју издаје надлежни ин-
спектор, документ је на основу кога Јавно предузеће пре-
узима и складишти шумске дрвне сортименте, те након 
спроведеног поступка и коначности одлуке инспектора о 
одузимању робе врши продају робе, у складу са Законом.

(3) Инспектор обавјештава надлежно Јавно предузеће о 
коначности одлуке из става 2. овог члана.

(4) Изузетно од става 2. овог члана, Јавно предузеће 
може одмах продати одузете шумске дрвне сортименте ако 
су подложни пропадању или ако њихово чување изискује 
трошкове који су несразмјерно велики у односу на њихову 
вриједност, у складу са Законом.

(5) Средства од продате робе из ст. 2. и 3. овог члана 
уплаћују се на жиро рачун Јавног предузећа, у складу са 
Законом.

(6) На крају сваког тромјесечја Јавно предузеће изра-
ђује преглед ускладиштене робе, те новчана средства до-
бијена продајом одузете робе, по одбитку трошкова ускла-
диштења, чувања и манипулације робом, који у случају 
одузетих шумских дрвних сортимената износе укупно 40% 
од износа добијеног од њихове продаје, уплаћује на Једин-
ствени рачун трезора.

Члан 17.
Ступањем на снагу ове уредбе, престаје да важи Уред-

ба о начину ускладиштења, чувања и располагања робом 
одузетом у поступку инспекцијског надзора (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 39/19).

Члан 18.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3371/20 Предсједник
3. децембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2340
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), чл. 17. и 21. Закона о стварним правнима (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11, 60/15 и 18/16), а у вези са чланом 3. став 2. Закона 
о противградној заштити (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 39/03 и 110/08), Влада Републике Српске, на 
99. сједници, одржаној 3.12.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
I

Даје се сагласност Јавном предузећу “Противградна 
превентива Републике Српске” а.д. Градишка да изврши 
постављање аутоматских противградних станица (у даљем 
тексту: АПГС) на сљедећим локацијама:

1. АПГС Витићи, на дијелу парцеле по катастарској 
евиденцији означене као к.п. број: 274 “Равно брдо”, па-
шњак 3. класе, уписана у П.л. број: 25/3 к.о. Витићи на по-
дручју општине Милићи;

2. АПГС Заграђе, на дијелу парцеле по катастарској 
евиденцији означене као к.п. број: 298 “Греда”, пашњак 5. 
класе, уписана у Л.н. број: 83 к.о. Заграђе на подручју оп-
штине Соколац;

3. АПГС Горња Пакленица, на дијелу парцеле по ка-
тастарској евиденцији означене као к.п. број: 1655 “Доњи 
Бријег”, пашњак 5. класе, уписана у П.л. број: 51/8 к.о. 
Горња Пакленица на подручју града Добоја;

4. АПГС Чавчићи, на дијелу парцеле по катастарској 
евиденцији означене као к.п. број: 1004 “Хридови”, па-
шњак 4. класе, уписана у Л.н. број: 181 к.о. Чавчићи на по-
дручју општине Рогатица.

II
Обавезује се Јавно предузеће “Противградна превен-

тива Републике Српске” а.д. Градишка да прије изградње 
објеката из тачке I прибави потребне дозволе од надле-
жних органа, те обавијести Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде о постављању сваке од четири 
наведене аутоматске противградне станице.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3395/20 Предсједник
3. децембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2341
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са тачком 8. Одлуке о коришћењу сред-
става (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 116/08, 
29/14 и 98/14), Влада Републике Српске, на 99. сједници, 
одржаној 3.12.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ КРЕДИТA ГРАДУ ГРАДИШКА ИЗ 
СРЕДСТАВА РЕВОЛВИНГ ФОНДА У ОБЛАСТИ 

ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА И КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

I
Одобрава се кредит Граду Градишка из средстава ре-

волвинг фонда у области водоснабдијевања и комуналне 
инфраструктуре за финансирање пројекта у укупном изно-
су од 300.000,00 КМ.

II
Кредит из тачке I ове одлуке одобрава се Граду Гради-

шка са роком отплате од 12 (дванаест) година, каматом од 




