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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  ____________ године д о н и ј е л а   је: 

 
 

О Д Л У К У 
о прихватању задужења општине Прњавор код  Европске инвестиционе банке по „ Пројекту 

водовода и канализације у Републици Српској II)“   
 

 
I 

  Прихвата се кредитно задужење општине Прњавор код Европске инвестиционе банке 
(у даљем тексту: ЕИБ) у износу од 2.700.000,00 КМ за финансирање Пројекта „Изградња 
водоводне мреже општине Прњавор (насеља Горња Мравица, Лишња, Гаљиповци и 
Прњавор-Ратковац) (у даљем тексту: Пројекат), а у оквиру Пројекта „Водовод и канализација 
Републике Српске II“. 
  
   II 

Кредитна средства из тачке I ове одлуке по Пројекту намијењена су за финансирање 
изградње и обнове инфраструктуре за водоснабдијевање на подручју општине Прњавор, а 
према Приједлогу пројекта усмјериће се кроз реализацију двије компоненте пројекта које се 
налазе у Плану капиталних инвестиција: 

1) Изградња водоводне мреже за потребе МЗ Горња Мравица, Лишња и Гаљиповци и   
2) Изградња водоводне мреже за потребе МЗ Гаљиповци и Ратковац.  

 
                                                                               III 

      Кредитна средства из тачке I ове одлуке одобравају се под сљедећим условима: 
-     рок отплате: 25 година, 
- период одгоде плаћања: шест година урачунат у рок отплате, од дана 

повлачења сваке појединачне транше, 
- отплата транше вршиће се у складу са табелом амортизације, коју ће ЕИБ 

путем Министарства финансија Републике Српске доставити општини 
Прњавор након исплате сваке транше, и којом ће се дефинисати: валута, датум 
исплате, износ и каматна стопа за конкретну траншу, те начин отплате, 

- каматна стопа: фиксна или промјенљива израчуната за сваку траншу по 
процедури ЕИБ-а, 

- индикативна каматна стопа (фиксна) одређена на дан 31.1.2023. године износи 
(3,66%), а индикативна каматна стопа (промјенљива) одређена на дан 
31.1.2023. године износи (каматна стопа 6м ЕУРИБОР + 0,93%),  

- тачни услови кредита ће бити дефинисани Уговором из тачке VIII ове одлуке, 
- кредит се повлачи у траншама, и то највише у шест транши,  
- начин реализације Пројекта ће бити дефинисан Меморандумом између 

Министарства финансија, Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и општине Прњавор у коме ће бити дефинисана права, обавезе и 
одговорности свих потписника, 
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- начин обезбјеђења кредита (мјенице и бјанко налози за пренос) ће бити 
дефинисани Уговором о преносу кредитних средстава ЕИБ-а између 
Министарства финансија и општине Прњавор, 

- отплата дуга по основу кредита ће се до момента отплате кредита вршити из 
редовних прихода буџета општине Прњавор,  

- из кредитних средстава се не могу плаћати: ПДВ и други порези и накнаде за 
куповину земљишта, трошкови одржавања и пословања, куповина лиценци и 
камате током изградње по Пројекту, 

- затезна камата платиће се према правилима ЕИБ: 
-    за траншу са промјенљивом стопом: промјенљива каматна стопа +2% годишње, 
-   за траншу са фиксном каматном стопом примјењује се износ већи од сљедећа  
     два: примјенљива фиксна каматна стопа + 2% годишње или ЕУРИБОР + 2% 
     годишње. 

                  IV 
- Остварени редовни приходи буџета општине Прњавор у 2022. години износе 

18.437.107,08 КМ (без прихода ЈЗУ Дом здравља). 
- Годишњи ануитет општине Прњавор по постојећим кредитним задужењима по 

основу дугорочних кредита у 2023. години износи 1.355.446,48 КМ и 
представља 7,35% редовних прихода остварених у 2022. години. 

- Ануитет по предложеном кредитном задужењу у 2023. години и наредних шест 
година (укупно период одгоде плаћања) износи 98.820,00 КМ или 0,54% од 
остварених редовних прихода у 2022. години, а у наредних 19 година (након 
периода одгоде плаћања) износи 198.442,03 КМ или 1,08% од остварених 
редовних прихода у 2022. години. 

- Укупан ануитет по постојећем и предложеном кредитном задужењу у 2023. 
години износи 1.454.266,48 КМ и представља 7,89% редовних прихода 
остварених у 2022. години.   

                      
         V 

Крајњи дужник и корисник по овом кредиту је општина Прњавор. 
                                                              
                                                                       VI 
За кофинансирање Пројекта општина Прњавор ће обезбиједити сопствена средства. 

 
          VII 

За реализацију ове Одлуке задужује се начелник општине Прњавор и Тим за 
имплементацију пројекта (ПИТ). 

  
                                                                      VIII 
Овлашћује се начелник општине Прњавор да: 

- потпише Меморандум између Министарства финансија, Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде и општине Прњавор, 

- потпише Уговор о преносу кредитних средстава ЕИБ-а између Министарства 
финансија и општине Прњавор, 

- приликом повлачења сваке транше испреговара и прихвати најповољнију 
каматну стопу и остале услове дефинисане у тачки III ове одлуке, и о томе 
информише Скупштину општине на наредној сједници.  

 
     IX 

Задужује се Одјељење за финансије да прибави: 
- сагласност Министарства финансија РС за кредитно задужење, и 
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- увјерење Пореске управе Републике Српске о озмиреним обавезама по 
основу пореза и доприноса, у сврху добијања сагласности. 

          
X 

Задужује се надлежно Одјељење да по завршетку инвестиција по Пројекту 
Скупштини општине поднесе извјештај о реализацији Пројеката, који су финансирани из 
кредитних средстава ЕИБ-а. 

 
      XI 

План отплате је сачињен на основу индикативне каматне стопе (фиксне) из тачке III 
ове Одлуке која је одређена на дан 31.1.2023. године, а тачни услови кредита ће бити 
дефинисани Уговором из тачке VIII ове одлуке. 

 
XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.   

 
 
Број:  01_____________/23                                           
Датум:  _____________ 2023. године                                  
                                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                             Жељко Симић, мастер политикологије 
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Образложење 
 

I Правни основ за доношење Одлуке 
 
Члан 62. став 1. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 

прописује да се јединица локалне самоуправе може задужити искључиво на основу одлуке 
скупштине јединице локалне самоуправе. Члан 66. став 2. истог закона, прописује да се 
јединица локалне самоуправе може дугорочно задужити за финансирање капиталних 
инвестиција, рефинансирање постојећег дуга, финансирање пренесених обавеза и 
финансирање обавеза насталих ради реструктурирања и консолидовања правног лица чији је 
она већински власник.  

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 

 
Народна скупштина Републике Српске дана 17. јуна 2020. године донијела је Одлуку 

о прихватању задужења Републике Српске код Европске инвестиционе банке по пројекту 
„Водовод и канализација у Републици Српској II“, у укупном износу до 30.000.000,00 евра 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 60/20) (у даљем тексту: Пројекат II).  
Наведеном одлуком дефинисано је да су кредитна средства по Пројекту II намијењена за 
изградњу и обнову инфраструктуре за водоснабдијевање, отпадне и оборинске воде у 
општинама које учествују у Пројекту II. 

Општина Прњавор поднијела је захтјев за учешће у припремној фази Пројекта II 
Европске инвестиционе банке (ЕИБ). ЕИБ је општини Прњавор одобрила пројекат 
„Изградња водоводне мреже општине Прњавор“ чије финансирање из позајмљеног новца 
ЕИБ-a износи 1.375.917,82 евра. Одобрени пројекат се састоји из двије компоненте: 
Изградња водоводне мреже за потребе МЗ Горња Мравица, Лишња и Гаљиповци износ од 
1.125.562,31 евра и Изградња водоводне мреже за потребе МЗ Гаљиповци и Ратковац  износ 
од 250.354,97 евра.  

Министарство финансија Републике Српске је дописом број 06.08/322-529/22 од 
20.12.2022. године обавијестило општину Прњавор да је потребно да у складу са законским 
процедурама овом Министарству - Јединици за управљање Пројектом достави одлуку 
скупштине општине о прихватању задужења како би почели са реализацијом наведеног 
пројекта.  

Такође, Министарство финансија је општини доставило узорак потенцијалне одлуке о 
задужењу општине према ЕИБ-у и индикативне услове од ЕИБ-а који важе у овом тренутку 
(задужење по фиксној каматној стопи на период од 25 година и 6 година грејс периода, 
полугодишње плаћање-каматна стопа 3,66%; задужење по варијабилној каматној стопи на 
период од 25 година и 6 година грејс периода, полугодишње плаћање-каматна стопа 6м 
ЕУРИБОР +0,93%). 

На основу претходно наведеног и консултација са Министарством финансија 
Републике Српске, Одјељење за финансије је припремило приједлог Одлуке о прихватању 
задужења општине Прњавор код ЕИБ-е, који је упућен у скупштинску процедуру.  
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Према инструкцијама Министарства финансија износ задужења је изражен у КМ 
прерачунат по званичном курсу евра и заокружен на цијеле бројеве, а камата за израчунавање 
отплате дуга по предложеном задужењу износи 3,66%. 

Општина Прњавор за ново задужење по предложеној одлуци испуњава услове из 
члана 59. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, гдје је прописано 
ограничење износа дуга локалне заједнице које не може бити веће од 18% износа њених 
редовних прихода остварених у претходној фискалној години. Редовни приходи 
(порески+непорески) остварени у буџету општине Прњавор у 2022. години износе 
24.226.135,38 КМ. Од овог износа на приходе ЈЗУ Дом здравља Прњавор односи се 
5.789.083,30 КМ. Према инструкцијима Министарства финансиија за израчунавање 
ограничења дуга узети су редовно остварени приходи у 2022. години умањени за приходе 
ЈЗУ Дом здравља, који износе 18.437.107,08 КМ. 

У табели која слиједи дат је преглед годишњих ануитета по постојећим дугорочним 
кредитним задужењима, по предложеном кредитном задужењу и укупни анитет по 
постојећем и предложеном кредитном задужењу, на основу чега је дефинисана тачка IV ове 
одлуке. 

 

ПРОЈЕКЦИЈЕ 
 ОТПЛАТЕ ДУГА OПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД: 2023-2047. 

година 

Буџетски приходи 
2022.г. 

(порески+непорески 
без прихода ЈЗУ 
Дом здравља) 

Година 

Годишње отплатне квоте дуга по 
банкама/кредиторима 

УКУПАН 
ДУГ 

18.437.107,08

Кредит 
Краљевине 
Шпаније (3,8 
мил.КМ, 0,1%; 

2004-2039) 

Уникредит и 
НЛБ банка (7,0 
мил.КМ, 3,75%, 

2018-2026) 

Нова банка 
(5,0 мил.КМ, 
 4,0%,2023-

2033) 

Ново 
задужење 

ЕИБ 
(2,7 мил.КМ, 
3,66%,2023-

2047) 

% 
задужења 

1 2 3 4 5 6(2+3+4+5) 7 

2023 179.726,41 1.023.852,36 151.867,71 98.820,00 1.454.266,48 7,89 
2024 179.554,86 1.023.852,36 607.470,84 98.820,00 1.909.698,06 10,36 
2025 179.368,04 1.023.865,86 607.470,84 98.820,00 1.909.524,74 10,36 
2026 179.188,87 185.840,40 607.470,84 98.820,00 1.071.320,11 5,81 
2027 179.009,70   607.470,84 98.820,00 885.300,54 4,80 
2028 178.836,18   607.470,84 98.820,00 885.127,02 4,80 
2029 178.836,18   607.470,84 198.442,03 984.749,05 5,34 
2030 178.836,18   607.470,84 198.442,03 984.749,05 5,34 
2031 178.836,18   607.470,84 198.442,03 984.749,05 5,34 
2032 178.836,18   607.470,84 198.442,03 984.749,05 5,34 
2033 178.836,18   607.470,84 198.442,03 984.749,05 5,34 
2034 178.836,18     198.442,03 377.278,21 2,05 
2035 178.836,18     198.442,03 377.278,21 2,05 
2036 178.836,18     198.442,03 377.278,21 2,05 
2037 178.836,18     198.442,03 377.278,21 2,05 
2038 178.836,18     198.442,03 377.278,21 2,05 
2039 178.836,18     198.442,03 377.278,21 2,05 
2040       198.442,03 198.442,03 1,08 
2041       198.442,03 198.442,03 1,08 
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2042       198.442,03 198.442,03 1,08 
2043       198.442,03 198.442,03 1,08 
2044       198.442,03 198.442,03 1,08 
2045       198.442,03 198.442,03 1,08 
2046       198.442,03 198.442,03 1,08 
2047       198.442,03 198.442,03 1,08 

УКУПНО 3.042.882,04 3.257.410,98 6.226.576,11 4.363.318,57 16.890.187,70 
  

 
Предлаже се Скупштини општине да донесе одлуку у наведеном тексту. 

 
III - Финансијска средства 

 
За реализацију ове одлуке за вријеме коришћења и отплате дуга по овом кредиту 

планираће се средства у буџету општине у складу са планом отплате кредита. 
 

 
 


