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На основу чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 ), члана 16. став 1. 

Закона о спорту („Службени гласник  Републике 

Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08 ), чланова 5. 

и 60. Закона о буџетском систему Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),  члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, број 5/17 ) и на основу стратешког документа 

Програм развоја спорта општине Гацко за период 

2018 – 2022. године („Службени гласник општине 

Гацко“, број 9/17), Начелник општине Гацко, доноси  

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о условима , критеријима и начину 

финансирања програма спортских организација 

и расподјеле средстава за спорт у општини 

Гацко 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником утврђују се програми 

развоја спорта општине Гацко, методологија израде 

тих програма, начин и критеријуми расподјеле 

буџетских средстава и учешће у суфинансирању 

програма, те начин и поступак остваривања права 

корисника буџетских средстава. 

 

Члан 2. 

 

Средства гранта за спорт планирају се и 

обезбјеђују у буџету општине Гацко (у даљем 

тексту: буџет општине), односно у оквиру буџетских 

средстава стављених на располагање за грант спорта 

за сваку фискалну годину, а у складу са прописима о 

извршењу буџета општине и методологијом 

управљања грантовима за програме и пројекте који 

се финансирају средствима буџета општине. 

 

Члан 3. 

 

Право на додјелу средстава гранта имају 

спортске организације и клубови, спортске секције, 

спортови промотивног карактера, основне и средње 

школе, спортови инвалидних лица, спортисти 

појединци и остали  који дјелују на подручју 

општине,  заступају или промовишу интересе 

општине и јачају њен углед у области спорта и 

физичке културе . 

 

Члан 4. 

 

Носиоци развоја спорта у општини Гацко и 

учесници у сиситему организације спорта су : 

• Општина и мјесне заједнице, 

• Спортске организације (клубови) 

регистроване као удружења, у складу са 

Законом о спорту, 

• Јавне установе из облсти :  

а )  спорта 

б)  предшколског образовања 

в)  основног и средњег образовања 

(основне и средње школе) 

•  Правни субјекти који су корисници 

објеката који су у јавној својини. 
 

 Носиоци развоја спорта из предходног става 

овог члана кроз своје програме учествују у изради , 

односно реализацији програма развоја спорта у 

општини Гацко. 

 

Члан 5. 

 

 Основу за планирање средстава у буџету 

општине Гацко и учешће у суфинансирању програма 

и активности носилаца развоја спорта, наведених у 

члану 4. овог Правилника, чини Програм развоја 
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спорта општине Гацко (четверогодишњи период) 

који доноси Скупштина општине Гацко и годишњи 

оперативни програми спортских клубова, школа, 

установа и појединаца. 

 

Члан 6. 

 

 Носиоци развоја спорта у општини, из 

члана 4. овог Правилника, доносе годишње 

програме развоја .  

 

Члан 7. 

 

 Корисници буџетских средстава обавезни су 

да доставе програме развоја за наредну годину 

најкасније до 1. децембра текуће године. 

 Корисници средстава су такође обавезни да 

доставе и извјештај о извршењу програма и 

намјенском утрошку средстав добијених из буџета 

за текућу годину. 

 

Члан 8. 

 

 Вредновање програма и расподјелу 

расположивих средстава врши Начелник општине уз 

предходно сагледан приједлог и мишљење Савјета 

за спорт. 

 

2. ПРОГРАМИ РАЗВОЈА СПОРТА 

 

Члан 9. 

 

Програми развоја спорта који ће се 

дјелимично или у потпуности суфинансирати из 

средстава буџета општине треба да садрже : 

• Основне податке о просторним, стручним и 

материјалним условима спортске 

организације (рјешење о регистрацији, 

одговорно лице, пореска регистрација (ЈИБ), 

трансакциони рачун код банке ...) 

• Број спортиста у појединим категоријама, 

ранг такмичења, број стручних кадрова, као и 

спортских објеката које користе. 

• Спортска такмичења у РС и БиХ, 

• Спортске манифестације и турнире, 

• Спортске школе и кампове, 

• Перспективне спортисте, 

• Финансијски план прихода и расхода за 

наредну годину (детаљно образложен план 

структуре буџета клуба са структуром извора 

финансирања), 

• Наративни и финансијски извјештај о 

намјенском трошењу средстава гранта са 

комплетном докуменацијом, додијељених у 

години која предходи години подношења 

програма, 

• Одржавање, газдовање и реконструкције 

спортских објеката, 

• Набавка спортске опреме и реквизита, 

• Учешће екипа и појединаца на међународним 

првнствима, турнирима и манифестацијама, 

• Спортско – рекреативне активности, 

• Спортске активности школске омладине, 

• Школовање и стручно усавршавање кадрова, 

• Организацију првенстава, турнира и 

манифестација. 

 

3. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА 

 

Члан 10. 

 

 Програм развоја, спортске организације, 

достављаће Одјељењу за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности општинске управе Гацко у 

складу са методологијом и на прописаним 

обрасцима . 

 Спортске организације ниже назначене 

обрасце могу прилагодити садржају истих својим 

потребама у циљу квалитетнијег приказа 

планираних програмских активности. 

• Обрзац 1 – основни подаци о клубу, 

• Образац 2 – број спортиста у појединим 

категоријама и ранг такмичења, 

• Образац 3 – стручни кадар, 

• Образац 4 – спортски објекти (подаци о 

објектима које користи клуб), програм 

изградње, програм реконструкције, 

стандарди објекта, 

• Образац 5 – спортска такмичења, 

манифестације и турнири које планира клуб, 

• Образац 6 – спортске школе, семинари и 

кампови,  

• Образац 7 – финансијски план прихода и 

расхода, 

• Образац 8 – учешће на међународним 

такмичењима, 

• Образац – 9 спортско – рекреативна 

такмичења и манифестације у општини, 

• Образац 10 – извјештај о намјенском утрошку 

добијених средстав из програма за текућу 

годину. 

 

 Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности (служба задужена за спорт) 

се обавезује да изради јединствене обрасце и захтјев 

за пријаву програма (пројеката) који се 

суфинансирају из буџета општине. 

 

 

4. НАЧИН И КРИТЕРИЈУМИ РАСПОДЈЕЛЕ 

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ФИНАНСИРАЊУ РАЗВОЈА СПОРТА 

 

Начин расподјеле средстава 

 

Члан 11. 

 

 Овим Правилником утрвђују се грантови за 
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финансирање спорта, а пропорције и расподјеле 

укупних средстав из буџета извршиће  Начелник 

општине уз прибављено мишљење Савјета за спорт. 

 

1. Грант спортским организацијама 

(клубовима) 

2. Грант за школски спорт 

3. Грант за обезбјеђивање услова за 

спортске активности инвалидних лица 

4. Грант за одржавање, изградњу и 

реконструкцију спортских објеката, као и 

набавку опреме и реквизита 

5. Грант за усавршавање спортских 

стручњака и спортских радника  

6. Грант за резерву. 

 

Члан 12. 
 

Уколико раположива средства по 

грантовима у току године не буду утрошена, 

Начелник општине ће извршити прерасподјелу 

средстава по грантовима. 

 

 Критеријуми за учешће у финансирању из гранта 

спортским организацијама 

 

Члан 13. 

 

 Програми и њихови саджаји из члана 9. овог 

Правилника вреднују се на основу следећих 

критеријума : 

• Развијеност спортске организације  

- Традиција спорта у општини  

- Постојање матичног гранског савеза 

и његова развијеност (број клубова и 

спортиста ), 

• Категорија у коју је сврстана спортска 

организација према Правилнику о 

категоризацији спортова РС и Правилнику о 

категоризацији спортова и спортиста 

општине Гацко, 

• Број активних спортиста у свим 

категоријама (пионири, кадети, јуниори, 

сениори), 

• Заступљен систем екипних и појединачних 

такмичења (општинска, регионална, 

републичка и на нивоу БиХ), 

• Број стручних кадрова , 0-10 бодова, 

• Такмичарски резултати (остварени 

спортски резултати екипе и појединаца на 

званичним такмичењима), 

• Број спортских објеката додијељених на 

газдовање и управљање, улагање у њихово 

одржавање, реконструкцију и слично, 0-30 

бодова, 

• Приступачност спорта (могућност масовног 

укључења у спорт грађана, посебно младих 

и дјеце, једноставност правила спортске 

гране и атрактивност спорта), 

• Специфични трошкови спортске 

организације (запослени, трошкови струје, 

воде и др. ), 0-10 бодова, 

• Стручни рад са млађим селекцијама, 

бројност по категоријама и укључивање у 

систем такмичења, 

• Развојна и финансијска одрживост спортске 

организације, 0-10 бодова 

• Значај и допринос програма општем 

интересу у реализацији стратегије развоја 

спорта у општини, 0-10 бодова, 

• Ефекти који се очекују реализацијом 

програма, 0-10 бодова, 

• Квалитет и структура програма (да ли је 

буџет програма реалан и у складу са 

активностима), 0-10 бодова, 

• Благовремено и употпуњено достављање 

извјештаја у предходном периоду (години 

прије доношења новог програма), 0-10 

бодова. 
 

 Помоћне табеле за бодовање критерија 

такмичарског резултата екипе и појединаца, 

категоризацију спорта, традицију на територији 

општине, развијеност спортске организације и 

матичног савеза коме припада, број активних 

чланова по категоријама, заступљен систем 

такмичења, приступачност спорта и специфични 

услови дјеловања спортске организације су наведене 

у стратешком документу Програм развоја спорта 

општине Гацко за период 2018-2022. година који је 

усвојила Скупштина општине Гацко, и примјењује 

се код бодовања по овим критеријима. 

 

 

5. ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРАВА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА 

 

Члан 14. 
 

Субјектима из члана.3 овог Правилника 

додјелују се средства гранта за суфинансирање 

програма развоја на основу објављеног јавног 

позива. 

 

Члан 15. 

 

(1) Јавни позив из члана 14. овог Правилника 

расписује Начелник општине за једну 

буџетску годину, а у складу са 

расположивим средствима, и објављује на 

интернет страници општине Гацко. 

(2) Јавни позив отворен је најмање двадесет и 

један дан од дана објављивања. 

(3) Јавни позив садржи информације о 

средствима гранта, ко може бити учесник 

јавног позива, услове под којима се може 

поднијети пријава за додјелу средстава, рок 
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за подношење пријаве, критеријуме за 

одабир програма развоја и циљеве који се 

желе реализовати. 

(4) Јавни позив садржи износ средстава који су 

планирани за додјелу гранта. 

 

Члан 16. 

 

Спортске организације уз пријаву на јавни 

позив из члана 15. овог Правилника, достављају 

следеће:  

- захтјев за суфинансирање програма,  

- попуњене обрасце за поједине програмске 

садржаје, 

- копију рјешења о регистрацији и упису у 

регистар Министарства надлежног за спорт, 

- извјештај о намјенском утрошку предходно 

добијених средстава из буџета општине, 

- податке о оствареним такмичарским 

резултатима на републичким и међународним 

такмичењима. 

 

Члан 17. 
 

Спортске организације обавезне су своје 

захтјеве и програме доставити до 01. децембра 

текуће године. 

Захтјев за додјелу средстава гранта биће 

одбачен ако: 

1) Није достављен у року, 

2) Није достављена потпуна документација 

тражена одредбама овог Правилника, 

3) Није оправдан утрошак средстава из раније 

одобреног програма (није достављен 

финансијски и наративни извјештај о 

спровођењу раније одобреног пројекта), 

4) Пријавни образац није попуњен на 

захтијевани начин, 

5) Недостају кључне информације о програму 

који се суфинансира. 

 

Члан 18. 

 

Захтјеве и програме обрађује стручна 

служба надлежног општинског одјељења задужена 

за спорт општине и припрема радну верзију (нацрт) 

годишњег плана расподјеле средстава за спорт и 

тако припремљену документацију доставља Савјету 

за спорт. 

  Задатак Савјета за спорт је да: 

- прегледа доспјеле захтјеве, програме и 

утврди да ли су исти достављени уз 

потребну документацију на прописаним 

обрасцима и утврђеном року, 

- даје мишљење и вреднује достављене 

програме у складу са овим Правилником 

- утврђује вриједности појединих садржаја  

- даје своје мишљење на предложени 

Програм развоја спорта и расподјеле 

средстава за спорт на годишњем нивоу. 

 

Члан 19. 
 

На основу мишљења Савјета за спорт из 

члана 17. овог Правилника, Начелник општине 

доноси годишњи Програм развоја спорта и 

расподјеле средстава који се објављује у 

“Службеном гласнику општине Гацко” најкасније до 

28. фебруара текуће године у којој се реализују 

програми развоја спорта на годишњем нивоу. 

 

Члан 20. 

 

Корисници средстава обавезни су доставити 

сву потребну документацију Одјељењу за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности општине Гацко 

са наративним и финансијским извјештајем о 

намјенском трошењу средстава који садржи 

компленту документацију утрошка додјељених 

средстава у години која предходи години подношења 

захтјева. 

 

6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 
 

Измјене и допуне овог Правилника врше се 

на приједлог носиоца  развоја спорта из члана 4. овог 

Правилника, Савјета за спорт и Начелника општине, 

на начин и по поступку како је донешен. 

 

Члан 22. 

 

Ступањем на снагу овог Правилника 

стављају се ван снаге одредбе Правиника о 

расподјели средстава за спорт и физичку културу 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, број 4/13) 

. 

Члан 23. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине Гацко”. 
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На основу чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 ), чланова 18. и 20. 

Закона о спорту („Службени гласник  Републике 

Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана 6. 

Правилника о категоризацији спортова у Републици 

Српској (“Службени гласник Републике Српске”,  

број 100/13), члана 67. Статута општине Гацко 

(„Службени гласник општине Гацко“, број 5/17 ), на 

основу стратешког документа Програм развоја 

спорта општине Гацко за период 2018 – 2022. године 

(„Службени гласник општине Гацко“, број 9/17) и 

мишљења Савјета за спорт,  Начелник општине 

Гацко, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

о категоризацији спортова и спортских 

организација у општини Гацко 

 

Члан 1. 
 

Овим Правилником прописију се услови и 

поступак категоризације спортова са номенклатуром 

спортских организација у општини Гацко. 

 

Члан 2. 

 

Категоризацијом спортова и спортских 

организација обухваћени су спортови чије су 

свјетске федерације, односно асоцијације чланови 

Међународног олимпијског комитета (IOC) 

Асоцијације међународних спортских федерација 

препознатих од Међународног олимпијског 

комитета (енгл. Association of IOC Recognized Sports 

Federations – ARISF), Федералне асоцијације 

међународних спортских федерација  (Sport Acord),  

као и други спортови који су заступљени у општини 

Гацко у вријеме доношења овог Правилника. 

 

Члан 3. 
 

Категоризација спортова врши се на основу 

следећих критерија : 

1. Друштвени значај 

- Заступљеност спорта у свијету 

(категорија спорта), 

2. Традиција спорта у свијету и општини, 

3. Такмичарски резултати спортских 

организација и спортиста, 

4. Број такмичарских екипа у редовним 

системима такмичења, 

5. Развијеност спорта, 

6. Број активних спортиста у спортским 

организацијама, 

7. Приступачност спорта, 

8. Специфични организациони захтјеви 

спортских организација. 

 

Критерији су преузети из Програма развоја 

спорта општине Гацко (четверогодишњи период), а 

за бодовање приликом категоризације користиће се 

постојеће помоћне табеле у којима су обухваћени 

ови критеријуми. 

 

Члан 4. 

 

На основу критерија из Члана 3. овог 

Правилника спортови у општини Гацко се 

сврставају у четири категорије и то: 

 

I категорија 

- Фудбал 

- Одбојка 

 

II категорија  

- Кошарка 

- Кик бокс 

- Стрељаштво 

 

III категорија  

- Шах 

- Џудо 

- Борилачке вјештине 

 

IV категорија 

- Планинарство 

- Спорт инвалидних лица 

- Спортски плес 

- Промотивне школе спортова 

- Спортска рекреација. 

 

Спортови који нису били обухваћени овом 

категоризацијом, а буду формирани након доношења 

овог Правилника, сврстават ће се у четврту 

категорију. 

 

Члан 5. 

 

Категоризација појединих спортова и 

спортских организација има за циљ стварање услова 

за бржи развој оних спортова који имају могућност 

да допринесу интензивнијем учешћу грађана, а 

посебно младих људи у спорт, постизању бољих 

спортских резултата и афирмацију спорта у 

општини Гацко. 

 

 

Члан 6. 

 

На основу критерија из члана 3. и 

категоризације спортова из члана 4. овог 

Правилника спортске организације (клубови) се 

разврставају у четири групе и то: 
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I група II  група III група IV група 

Фудбалски клуб 

„Младост“ 

Женски одбојкашки 

клуб „Гацко“ 

Мушки одбојкашки клуб 

„Гацко“ 

Омладински 

кошаркашки клуб 

„Гацко“  

Кик бокс клуб „Тигар“ 

Стрељачки клуб 

„Младост“ 

Шаховски клуб 

„Младост“  

Клуб борилачких 

вјештина  „Ратник“  

Џудо клуб „Гацко“ 

Планинарско друштво 

“Волујак“ 

Стрељачки клуб инвалидних 

лица „Гацко“ 

Плесна група “We dance“ 

Школа стоног рениса „Јагуар“ 

Извиђачки одред „Орловац” 

 
Члан 7. 

 

Измјене и допуне овог Правилника у смислу 

категоризације спортова и номенклатуре спортских 

организација врше се на приједлог Начелника 

општине и мишљења Савјета за спорт, на начин и по 

поступку како је донешен. 

 

Члан 8. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објевљивања у “Службеном гласнику 

општине Гацко”. 

 

 

 

Број:02-014-33/19  
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НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ,  

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

           На  основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 97/16), чланова 10., 16. и 17. Закона о 

спорту (“Службени гласник Републике Српске”, број 

4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана 67. Статута 

општине Гацко (“Службени гласник општине 

Гацко”, број 5/17) и на основу стратешког документа 

Програм развоја спорта општине Гацко за период 

2018-2022, број 02-014-25/17 (“Службени гласник 

општине Гацко” број 9/17), Правилника о расподјели 

средстава за спорт и физичку културу Општине 

Гацко (“Службени гласник општине Гацко”, број 

4/13) и на основу Правилника о категоризацији 

спортова у Републици Српској (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 100/13), Начелник општине 

Гацко, доноси 

 

П Р О Г Р А М 

развоја спорта и годишњи план расподјеле 

средстава за спортске клубове, омладинске 

организације и удружења из области спорта и 

културе на подручју општине Гацко за 2019. 

годину 

 

 

Члан 1. 

 

 Програмом развоја спорта и годишњим 

планом расподјеле средстава за спортске клубове, 

омладинске организације и удружења из области 

спорта и културе на подручју општине гацко за 

2019.годину (у даљем тексту: Програм), утврђују се 

циљеви задаци у области спорта, омладимских 

организација  и удружења културе на подручју 

општине Гацко, садржај и обим спортских, 

омладинских и културних активности које се 

финансирају и суфинансирају из средстава 

предвиђених буџетом општине, те критеријуми 

расподјеле, корисници и начин додјеле средстава за 

подстицај и развој спорта, омладинског 

организовања и културе у 2019. години. 

  

Члан 2. 

 

 Буџетом општине Гацко за 2019. годину за 

подстицај и развој спорта, омладдинских 

организација и удружења из области културе 

планирано је буџетском позицијом 41521 износ од 

340.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

 

 Одобравање средстава из члана 2. овог 

Програма врши се на основу поднесених захтјева, а 

додјела у складу са кварталним нивоом извршења 

буџета. 

 

Члан 4. 

 

 Право на додјелу средстава имају спортски 

клубови, омладинске организације и остала 

удружења из области спорта и културе који 

испуњавају следеће услове: 

 

а) да су  регистровани код надлежног органа у 

складу са законом, 

б) да имају сједиште и да дјелују на подручју 

општине Гацко, односно  да проводе активности од 

интереса за општину, 

в) да имају одговорно лице и отворен жиро-рачун. 
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Члан 5. 

 

Расподјела средстава из члана 2. овог Програма 

вршиће се за: 

 

- финансирање редовних  активности 

спортских клубова у износу од 

292.500,00КМ, 

- финансирање омладинских организација и 

других удружења из области спорта и 

културе у износу од 47.500,00 КМ. 

 

 

 

 

 

 

I Расподјела средстава за финансирање редовних активности спортских клубова вршиће се како слиједи: 

 

Р.Б. КОРИСНИК-НАЗИВ СПОРТСКОГ КЛУБА ОДОБРЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА 

ЗА 2018. ГОДИНУ ( у КМ) 

1 Фудбалски клуб “Младост” 99.000,00 

2 Женски одбојкашки клуб “Гацко” 70.000,00 

3 Мушки одбојкашки клуб “Гацко” 50.000,00 

4 Шаховски клуб “Младост” 18.000,00 

5 Кик бокс клуб “Тигар” 12.500,00 

6 Стрељачки клуб “Младост” 11.000,00 

7 Стрељачки клуб инвалида “Гацко” 2.000,00 

8 Омладински кошаркашки клуб “Гацко” 21.500,00 

9 Женски кошаркашки клуб “Гацко” Клуб престао за радом 

10 Џудо клуб “Гацко” 3.500,00 

11 Школа стоног тениса “Јагуар” 1.000,00 

12 Клуб борилачких вјештина “Ратник”  2.000,00 

13 Школски спорт (МОИ РС) 2.000,00 

 У К У П Н О  292.500,00 

 

 

 II Расподјела средстава за финансирање омладинских организација и удружења из области спорта и културе 

вршиће се како слиједи: 

 

Р.Б КОРИСНИК-ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА И 

УДРУЖЕЊЕ 

ИЗНОС ОДОБРЕНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ 

(КМ) 

1 Ловачло удружење “Врањача”  6.500,00 

2 Планинарско друштво “Волујак”  3.000,00 

3 Одред извођача “Орловац” 1.000,00 

4 Плесна група “WE DANCE” 2.000,00 

5 КУД “Зеленгора”                                 23.000,00 * 

6 Друштво за очув. пјесме и игре “С. Владиславић”                                   5.000,00 * 

7 Удружење гуслара “Тешан Подруговић”                                   7.000,00 * 

 У К У П Н О 47.500,00 

 

*  Удружења из области културе  
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Члан 6. 

 

 Корисници средстава обавезни су да 

Одјељењу за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности доставе годишњи програм рада и 

финансијски план за текућу годину, као и извјештај 

о раду и финансијски извјештај за претходну годину. 

 

Члан 7. 

 

 Корисници су дужни средства утрошити 

намјенски у складу са усвојеним програмима рада. 

 Надзор над намјенским трошењем 

средстава врше надлежни органи и одговорна лица у 

спортским клубовима, организацијама и 

удружењима, а контролу надлежна Одјељења 

општинске управе Гацко. 

 

 

Члан 8. 

 

 За реализацију овог Програма задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

Члан 9. 

 

 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 
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