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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 62. и члана 68. и Закона о задуживању, дугу и 
гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 52/14, 
114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), и члана 161. и 201. став 1. Пословника о раду 
Скупштине оппштине Прњавор  („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 
32/17), Скупштина општине Прњавор на _______сједници одржаној дана  ____________ 
године, д о н и ј е л а   је 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за издавање гаранције Општине Прњавор за задужење  

КП „ПАРК“ а.д. Прњавор 
 

  Члан 1. 
Даје се сагласност за издавање гаранције Општине Прњавор за задужење КП „ПАРК“ 

а.д. Прњавор (у даљем тексту: Друштво) у износу од 250.000,00 КМ у сврху финансирања 
пренесених обавеза према ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука. 

 
Члан 2. 

(1) Гаранција се односи на задужење Друштва под сљедећим условима: 
1) рок отплате: 5 година; 
2) услови отплате: у једнаким мјесечним ануитетима; 
3) каматна стопа: варијабилна (фиксна до 5% на годишњем нивоу + 

шестомјесечни EURIBOR); 
4) трошкови обраде: 0,5%; 
5) начин обезбјеђења: гаранција Општине Прњавор издавањем мјеница и бјанко 

  потисаних налога за плаћање; 
 

(2) Гаранција се даје уз обавезу Друштва да Oпштини Прњавор пружи адекватно 
обезбјеђење на име издате гаранције, а што ће се регулисати посебним уговором. 

 
    Члан 3. 

(1) Укупно остварени редовни приходи Општине Прњавор у 2021. години износе 
15.248.652,76 КМ. 

(2) Укупна изложеност Општине Прњавор по издатим гаранцијама, на дан 30.09.2022. 
године износи 1.466.958,60 КМ или 9,62% редовних прихода остварених у 2021. 
години. 

(3) Укупна изложеност Општине Прњавор по издатим гаранцијама, након реализације 
ове одлуке, износиће 1.716,958,60 КМ или 11,26% редовних прихода остварених у 
2021. години. 

 
Члан 4. 

У буџету Општине Прњавор планираће се средства за евентуално плаћање обавеза по 
издатој гаранцији према достављеном плану отплате кредитног задужења. 

 
Члан 5. 

 Овлашћује се начелник Општине Прњавор да потпише све акте неопходне за 
реализацију ове одлуке. 
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  Члан 6.  
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије. 
 

  Члан 7.  
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о давању сагласности за упис 

заложног права – хипотеке („Службени гласник општине Прњавор“, број 20/22). 
 

  Члан 8.  
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 
 
 
Број:  01-022-141-1/22                                          
Датум:  ____________2022. године           
                        
                                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                               Жељко Симић 
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OБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 
I Правни основ за доношење Одлуке 

 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. Закона о локалној 

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

II Разлози за доношење Одлуке 
 

На 14. сједници одржаној дана 27.06.2022. године Скупштина општине Прњавор је 
донијела Одлуку о давању сагласности за упис заложног права – хипотеке, на сљедећим 
некретнинама: 

1) на земљишним парцелама означеним као к.ч. бр. 1795/1, 1795/2 и 1795/3, у 
површини од 15473 m2, уписаним у ПЛ број 225 к.о. Прњавор (нови премјер), што по старом 
премјеру одговара к.ч. бр. 227/28, 227/82 и 227/84, у површини од 15473 m2, уписане у зк. ул. 
бр. 4844 к.о. Прњавор, посјед и власништво Општине Прњавор са 1/1 дијела, 

2) на 5 (пет) пословних простора  који се налазе у приземљу стамбено – пословног 
објекта у Прњавору, Магистрални пут бб и то: пословном простору број 16Е, у површини од 
58,93 m2, уписан у Извод из књиге уложених уговора о продаји пословних зграда, пословних 
просторија и гаража лист број 434 к.о. Прњавор, пословном простору број 16Ђ, у површини 
од 83,40 m2, уписан у Извод из књиге уложених уговора о продаји пословних зграда, 
пословних просторија и гаража лист број 435 к.о. Прњавор, пословном простору број 16Д, у 
површини од 81,92 m2, уписан у Извод из књиге уложених уговора о продаји пословних 
зграда, пословних просторија и гаража лист број 436 к.о. Прњавор, пословном простору број 
16Г у површини од 61,26 m2, уписан у Извод из књиге уложених уговора о продаји 
пословних зграда, пословних просторија и гаража лист број 437 к.о. Прњавор и пословном 
простору број 16В, у површини од 51,10 m2, уписан у Извод из књиге уложених уговора о 
продаји пословних зграда, пословних просторија и гаража лист број 438 к.о. Прњавор, 
власништво Општине Прњавор са 1/1 дијела, а ради обезбјеђења кредитног задужења КП 
„ПАРК“ а.д. Прњавор на износ од 250.000,00 КМ, са роком отплате од 5 (пет) година, за 
измирење пренесених обавеза према ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука. 

Дана 27.09.2022. године КП „Парк“ а.д. Прњавор доставило је овом органу захтјев за 
промјену инструмента обезбјеђења кредитног задужења, у чијем прилогу су: Пројекција 
финансијских показатеља за период 2023-2027 године и Одлука Надзорног одбора КП 
„Парк“ а.д. Прњавор о кредитном задужењу број: 4/1-1148-1/22 од 10.10.2022. године. 
Такође, у захтјеву наводе да су два пута расписивали поступак јавне набавке услуга 
кредитног задужења, те да су оба поступка поништена из разлога што није било пријављених 
понуђача. 

 
Даље се наводи да су мишљења да треба промијенити инструмент обезбјеђења 

кредита, те траже јемство Општине Прњавор и то: до десет (10) бјанко мјеница Општине 
Прњавор и до тридесет (30) потписаних и овјерених бјанко вирманских налога за износ 
кредита од од 250.000,00 КМ, са роком отплате од 5 (пет) година, за измирење пренесених 
обавеза према ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука. 

 
Имајући у виду наведено, предлажемо доношење ове одлуке. 
Обзиром да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који је 

другим прописима предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 201. став 1. Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 
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23/17 и 32/17), подносимо приједлог општег акта, јер сматрамо да исти није потребно 
претходно разматрати у нацрту, те да су испуњени услови за доношење акта по скраћеном 
поступку. 

 
III Материјална средства 

 
      За провођење ове одлуке нису потребна посебна материјална средства.  

 


