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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), а у складу са Ребалансом Буџета за 2022. 
годину, Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној __.__.2022. године, 
донијела је  

 
ИЗМЈЕНУ ПЛАНА 

КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2022. 
ГОДИНУ 

 
            1. 

 
У Плану капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2022. годину 

(„Службени гласник  општине Прњавор“, број 3/22) – (у даљем тексту: План) у 
дијелу „Улагања средстава која су усвојена у ребалансу буџета општине ће се 
улагати на сљедећи начин“: 

- у тачки I, капиталне инвестиције из домаћих прихода износ од 
„1.650.000,00 КМ“  замјењује се износом од  „2.703.300,00 КМ“. 

 
- у тачки I, подтачка I –изградња и реконструкција градских улица, 

канализационе и водоводне мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и 
израда и ревизија пројектне документације износ од „230.000,00 КМ“ замјењује се 
износом од „2.193.300,00 КМ“. 

 
- у тачки I, подтачка II – изградња парка у улици Вељке Миланковића износ 

од „300.000,00 КМ“ замјењује се износом од „390.000,00 КМ“, и 
 
- у тачки I, подтачка III – изградња спортске дворане износ од „1.200.000,00 

КМ“ замјењује се износом од „100.000,00 КМ“. 
 
2. 

 
Табела са рекапитулацијом се мијења на сљедећи начин: 
 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 

1 Капиталне инвестиције из домаћих прихода 2.703.300,00 
2 Капиталне инвестиције из кредитних средстава 5.000.000,00 
 УКУПНО 7.703.300,00 

 
3. 
 

Ова измјена и допуна Плана ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику  општине Прњавор“. 
 
Број: 01-022-___  /22       ПРЕДСЈЕДНИК   
Датум:___.___.____године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Жељко Симић, мастер политикологије 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

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 усвојеном ребалансу буџета општине Прњавор за 2022. годину одређена 
су средства за капитална улагања на подручју општине Прњавор у укупном износу 
7.703.300,00 КМ, која су разврстана на четири области. 

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

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. 

С обзиром да је усвојен ребаланс буџета општине Прњавор за 2022. годину, 
сматрамо да су испуњени услови за доношење измјене усвојеног Плана по 
скраћеном поступку без претходног разматрања у нацрту и предлажемо скупштини 
усвајање плана у приједлогу. 

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

годину. 


