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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник  општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. став 1 Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17) у складу са Буџетом општине Прњавор за 2022. годину, Скупштина општине 
Прњавор на сједници одржаној __.__.2022. године, донијела је  

 
ПЛАН 

 
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
Средства планирана Буџетом општине Прњавор за 2022. годину ће се улагати на сљедећи 
начин: 
 
1 - КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ДОМАЋИХ ПРИХОДА           1.750.000,00 КМ 
 

I – изградња и реконструкција градских улица, путне, канализационе и водоводне 
мреже, школских и других објеката, јавне расвјете, и израда и ревизија пројектне 
документације                                   250.000,00 КМ: 
 

1) санација друштвених домова, школских и других објеката, 
2) асфалтирање локалних путева на подручју општине Прњавор, 
3) реконструкција градских улица, 
4) реконструкција и изградња јавне расвјете, 
5) изградња водоводне и канализационе мреже, 
6) суфинансирање изградње, реконструкције и санације локалних путева. 

 
II – изградња парка у улици Вељке Миланковића            300.000,00 КМ, 

 
III – изградња спортске дворане             1.200.000,00 КМ, 
 

2 - КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА    5.000.000,00 КМ 
 1) реконструкција улице Илије и Алексе Малића          1.300.000,00 КМ, 
 2) изградња водоводне мреже у МЗ Штрпци            1.000.000,00 КМ, 
 3) изградња водоводне мреже у МЗ Поточани                      1.000.000,00 КМ, 
 4) изградња инфраструктуре у Пословно- туристичкој зони „Вијака“  
                     950.000,00 КМ, 

5) реконструкција старе зграде општине и згреда Војног одсјека –Завичајног музеја 
Прњавор                               250.000,00 КМ, 

6) израда пројектне документације и извођење радова на водоснабдјевању МЗ 
Кремна, Кулаши, Поповићи                 250.000,00 КМ, 

7) израда пројеката за водоводе мјесних заједница: Доњи Гаљиповци, Чорле, 
Насеобина Лишња, Бабановци, Хрваћани, Просјек, Мрачај-Отпочиваљка и Орашје- Ново 
Село                                250.000,00 КМ, 
  
3 – ЗАХТЈЕВИ ПРЕМА ЈП „ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, ЈП „АУТОПУТЕВИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ И ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

Општина Прњавор ће се обратити за сљедеће пројекте: 
 
1. изградњa кружног тока на раскрсници регионалног путу Р-474 – прикључка за 

аутопут и нове саобраћајнице за индустријску зону „Вијака“; 
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2. реконструкција локалних путева који су се користили за транспорт материјала 

за изградњу аутопута; 
 
3. реконструкција дијела регионалног пута Р-474 који пролази кроз градско 

подручје (улица Боже Татаревића); 
 
4. изградња заобилазнице регионалног пута Р-474, Србац – Прњавор, дионица 

раскрсница „Бакула“ – Вијака; 
 
5. изградња канализације слива потока Радловац; 
 
6. изградња саобраћајнице са хидротехничком инфраструктуром у Индустријској 

зони Вијака; 
 
7. изградњa пјешачких стаза у зони магистралног пута М-16.1, дионица салон 

намјештаја „САГА“ - Вијака и насеље Јошик - насеље Ратковац (ХГП); 
 
8. изградњa бициклистичке стазе у зони регионалних путева Р-474, дионица 

Вијака – Лужани и Р-476, дионица Лужани – језеро Дренова, дијелом локални 
пут; 

 
9. изградњa водоводне мреже за мјесне заједнице: Бабановци, Штрпци и 

Поточани. 
 
 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
1 Капиталне инвестиције из домаћих прихода 1.750.000,00 КМ 
 
2 Капиталне инвестиције из кредитних средстава 5.000.000,00 КМ 

 
УКУПНО 6.750.000,00 КМ 

 
 
 
4 – План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику      
         општине Прњавор“. 
 
Број:01-022-___  /22        ПРЕДСЈЕДНИК   
Датум:___.___.2022. године      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                        ___________________________________ 
                    Мирко Буквић, дипл. економиста 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
Правни основ за доношење плана садржан је у члану 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члану 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18). 
 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 У буџету општине Прњавор за 2022. годину одређена су средства у укупном износу 
6.750.000,00 КМ, која су разврстана на две области. 

Општина се редовно обраћа и подсјећа републичке органе на обавезе из њиховог 
дјелокруга, а које су веома значајне и неопходне за нашу општину. 

Обратићемо се захтјевима за изградњу раскрснице – кружног тока на регионалном 
путу Р-474, односно на раскрсница регионалног пута Р-474 – прикључак за аутопут – нова 
саобраћајница за индустријску зону „Вијака“, гдје је такође неопходно изградити нову 
кружни ток, због изградње ауто-пута и индустријске зоне, те појачаног интензитета 
саобраћаја и веће сигурности. Ова раскрсница је одавно планирана регулационим планом 
дуж регионалног пута које је израдило ЈП „Путеви Републике Српске“.  

Градске улице које су дијелови регионалних путева се одржавају на минималном 
нивоу. Повећан интензитет саобраћаја на овим улицама је довео до њиховог значајног 
урушавања, те је неопходно да се ове улице генерално реконструишу. Изградњом 
обилазнице од Вијаке до Бакуле у Доњој Илови би се саобраћајно растеретиле улице у 
граду и значајно унаприједио саобраћај на региналном путу Челинац – Прњавор – Србац. 

Раскрсница магистралног пута М 16.1 са улицама Бањалучка и Вида Њежића код 
Јошика је локација гдје се веома често дешавају саобраћајне несреће и успорава саобраћај, 
те је непходно тражити рјешење да се на овој локацији унаприједи саобраћај. 

Општина Прњавор посједује пројектну документацију за пјешачке стазе поред 
магистралног пута, те ћемо и овај захтјев упутити и у 2022. години према Министaрству 
саобраћаја и веза Републике Српске и ЈП „Путеви Републике Српске“. 

Чланом 161. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштини је дато у надлежност доношење 
општих, појединачних и осталих аката. 

Уколико није ријеч о сложеном или обимном општем акту, односно акту за који је 
законом или другим прописом предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 201. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), предлагач може уз образложење, поднијети приједлог 
општег акта по скраћеном поступку, без претходног разматрања у нацрту. 

Због провођења поступка јавних набавки, те како би се у реализацију плана могло 
ући од 15.03.2022. године, сматрамо да су испуњени услови за доношење овог плана по 
скраћеном поступку без претходног разматрања у нацрту и предлажемо скупштини 
усвајање плана у приједлогу. 

 
 
МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
Материјална средства биће обезбијеђена у Буџету општине Прњавор за 2022. 

годину. 
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