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На основу члана 62. став 1. и члана 66. став 2. 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 39. став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 27. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), и 
члана 161. и 201. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 
сједници одржаној дана  ___________2022. године  д о н и ј е л а   је 

 
 
 

О Д Л У К У 
о измјенама Одлуке о кредитном задужењу општине Прњавор за финансирање 

инфраструктурних пројеката  
  

 
Члан 1. 

(1) У Одлуци о кредитном задужењу општине Прњавор за финансирање 
инфраструктурних пројеката („Службени гласник општине Прњавор“, број 44/21) у члану 4. 
став 1. алинеја 4. ријечи: „не дужи од 10 мјесеци“ замјењују се ријечима „не дужи од 15 
мјесеци“.  

(2) У истом члану став 1. алинеја 6. ријечи: „од мјесеца јануара 2023. године“ 
замјењују се ријечима „од мјесеца октобра 2023. године, односно 30 дана од дана повлачења 
последње транше кредита“. 

 
Члан 2. 

Овлашћује се начелник општине Прњавор да потпише све акте неопходне за 
реализацију ове одлуке. 

 
                                                               Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 
 
Број:  01_____________/22                                           
Датум:  _____________ 2022. године                                  
                                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                            Жељко Симић, мастер политокологије 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О  КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ 
ПРЊАВОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА  

 
I Правни основ за доношење Одлуке 

 
У члану 62. став 1. и члану 66.став 2. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске прописано је да се јединица локалне самоуправе може задужити искључиво на 
основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе и дефинисане су намјене за које се 
може дугорочно задужити.  
 
Чланом 39. став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи, и чланом 37. став 2. тачка 27. 
Статута општине Прњавор прописано је да скупштина општине доноси одлуку о задужењу 
локалне самоуправе. 
 
Чланом 161. и 201. став 1. Пословника о раду скупштине општине Прњавор прописано је да 
скупштина доноси опште, појединачне и остале акте, и да предлагач може уз образложење, 
поднијети приједлог општег акта по скраћеном поступку иако акт претходно није разматран 
у нацрту, ако није у питању сложен или обиман општи акт за који је законом или другим 
прописом предвиђена јавна расправа. 

 
II Разлози за доношење Одлуке 
 
Скупштина општине Прњавор на 8. сједици одржаној дана 27.12.2021. године донијела је 
Одлуке о кредитном задужењу општине Прњавор за финансирање инфраструктурних 
пројеката („Службени гласник општине Прњавор“, број 44/21).  
 
У члану 1. одлуке утврђен је износ од 5.000.000,00 КМ кредитног задужења општине,  а у  
члану 2. наведени су инфраструктурни пројекти који ће се финансирати из кредитног 
задужења са тачно утврђеним износом за сваки појединачни пројекат.  
 
У члану 4. дефинисани су услови под којима се општина задужује, између којих је грејс 
период утврђен на период не дужи од 10 мјесеци, а почетак отплате главнице дуга је мјесец 
јануар 2023. године.  
 
Овом одлуком мијењају се претходно наведена два услова под којима се општина задужује, 
на начин да се грејс период утврђује на период не дужи од 15 мјесеци, а почетак отплате дуга 
је мјесец октобар 2023. године, односно 30 дана од дана повлачења последње транше 
кредита. 
 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције дописом од 14.12.2022. године 
информисало је Одјељење за финансије да се из објективних разлога до краја текуће 2022. 
године неће реализовати сви инфраструктурни објекти који се финансирају из кредитних 
средстава, због чега је  потребно донијети Одлуку о измјенама Одлуке о кредитном задужењу 
општине Прњавор за финансирање инфраструктурних пројеката, којом се продужава грејс 
период и период почетка отплате главнице дуга по овом кредиту. 
 
Увези са наведеним, треба истаћи да је ова чињеница уобзирена и код усвајања Ребаланса 
буџета за 2022. годину и Буџета за 2023. године, тако да су Другим ребалансом буџета 
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општине Прњавор смањени примици и издаци из кредитних средстава са 5 мил. КМ на 3,7 
мил. КМ, а Буџетом општине за 2023. годину исти планирани у износу 1,3 мил. КМ. 
 
Имајући у виду чињеницу да се овом одлуком мијења грејс период и период почетка отплате 
главнице дуга, а не намјена кредитних средстава, из тих разлога нема потребе да се за исту 
обезбиједи сагласност кредитора и Министарства финансија. У члану 69. став 1. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске прописано је да се кредитна средства 
могу користити само за намјену за коју су одобрена, а само изузетно, скупштина јединице 
локалне самоуправе може промијенити намјену задуживања уз сагласност кредитора и 
Министарства финансија. 
 
III - Финансијска средства 

 
За реализацију ове одлуке за вријеме коришћења и отплате дуга по овом кредиту биће 
планирана средства у буџету општине према отплатном плану.  

 


