
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон/факс: (051) 660-340 

Одговорни уредник   

Војиславка Гатарић 

Штампа Стручна служба СО-е   

 

25. фебруар 2016. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 6         Година 52. 
 

Издавач  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
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На основу члана 62. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 71/12 и 52/14), 

члана 30. Закона о локалној самоуправи („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14), Скупштина општине Прњавор на сје- 

дници одржаној дана 24.02.2016. године донијела је 
 

О Д Л У К У 

о кредитном задужењу 
 

Члан 1. 

Одобрава се кредитно задужење општини 

Прњавор у износу од 500.000,00 KM   

(петстотинахиљадаконвертибилнихмарака). 
 

Члан 2. 

Средства из кредитног задужења намије- 

њена су за финансирање капиталних пројеката који 

ће се реализовати према усвојеној Одлуци о допуни 

Плана капиталних улагања за 2016. годину.   
 

Члан 3. 

Кредитнo задужење општине Прњавор је 

дугорочно и обезбиједиће се путем кредитног 

споразума. 

 

Члан 4. 

Општина Прњавор се кредитно задужује  

под следећим условима: 

1)  рок отплате кредита 10 година,  

2)  период кориштења кредита 2016. го- 

дина, 

3) период кориштења кредита не улази у 

период отплате кредита, а у периоду кориштења па 

до преноса кредита у отплату, на искориштени 

кредит општина ће плаћати камату на мјесечном 

нивоу,  

4) отплата главнице и камате врши се на 

мјесечном нивоу, почев од  јануара 2017. године, а 

завршава се децембра 2026. године,  

5) као инструменте обезбјеђења отплате 

кредита  општина  ће  банци предати  бјанко потпи-  

сане мјенице и бјанко налог за пренос средстава,  

6)  валута плаћања је КМ, 

7) остали услови  кредита (каматe и тро- 

шкове обраде кредитног захтјева) биће одређени 

избором најповољнијег понуђача, у складу са проце- 

дурама прописаним Законом о јавним набавкама 

БиХ, а камата у сврху утврђивања поштовања огра- 

ничења утврђених чланом 59. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске износи 6,1% 

годишње, а трошкови накнаде за обраду кредитног 

захтјева 0,5% на износ одобреног кредита. 

8) општина Прњавор нема доспјелих а 

неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса. 

 

Члан 5. 

(1) Задуженост општине Прњавор по овом 

кредиту и отплатама дуга  (главница + камата) по 

раније реализованим кредитима не прелази огра- 

ничења утврђена у члану 59. Закона  о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске у свим 

годинама отплате овог задужења. 

(2) Коефицијент сервиса дуга у складу са 

ограничењима из члана 59. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске садржан је у 

пројекцијама отплатног плана  који је саставни дио 

ове одлуке. 

Члан 6. 

Отплата кредита врши се из прихода буџе- 

та општине Прњавор. 

 

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о кредитном задужењу број 01-022 

100/15 од 10.07.2015. године  („Службени гласник 

општине Прњавор“,  број 21/15). 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-022-29/16                          Предсједник 

Датум: 24.02.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР -  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
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ПРОЈЕКЦИЈЕ ОТПЛАТНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 2014-2026 ГОДИНА  У СКЛАДУ СА ОГРАНИЧЕЊИМА ИЗ ЧЛАНА 59. ЗАКОНА - КОЕФИЦИЈЕНТ 
СЕРВИСА ДУГА ПО ПОСТОЈЕЋИМ КРЕДИТИМА,  ИЗМИЈЕЊЕНИМ  УСЛОВИМА  ОТПЛАТЕ  КРЕДИТА ОД 4  И 5 КМ (ЗА 2 ГОДИНЕ) И ПРЕДЛОЖЕНОМ КРЕДИТУ ОД 

500.000,00 КМ. 

  

КРЕДИТИ 

ГОДИШЊЕ ОТПЛАТНЕ КВОТЕ 

2014 
(остварење) 

2015 
(остварење) 

2016 
(процјена) 

2017 
(процјена) 

2018 
(процјена) 

2019 
(процјена) 

2020 
(процјена) 

2021 
 (процјена) 

2022 
(процјена) 

2023  
(процјена) 

2024 

(процјена) 

2025 

(процјена) 

2026 

(процјена) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р. 
бр. 

ПРИХОДИ  
(порески+непорески) 

  12.600.201,84 12.162.472,99 12.200.000,00 12.300.000,00 12.400.000,00 12.500.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 

  (индeкс раста приходи) 
108 97 100 101 101 101 101 100 100 100 100 100 100 

1 
Кредит Краљевине 
Шпаније 3.800.000,00 км 
(0.1%) 

3.852,34 3.852,34 3.852,34 3.852,34 92.170,33 180.353,56 180.174,38 179.995,19 179.816,02 179.636,84 179.457,67 179.278,48 179.099,30 

2 

Кредит од 5.000.000,00 км 
реализован у 2007 години 
- НЛБ Развојна банка 
(Е+1.98%) 

583.268,70 581.202,06 21.785,40 21.712,80 580.011,72 580.011,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Кредит од 4.000.000,00 км-
реализован у  2009 
години-НЛБ Развојна 
банка (Е+6.70%) 

577.529,65 574.164,62 135.803,34 135.680,88 572.174,64 572.174,64 572.174,64 572.174,64 47.681,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Кредит од  3.000.000,00 
км-реализован у 2010.год 
(ИРБ) (и.к.с 
ИРБРС+1.71%= мин. 
5.41%) 

404.556,12 404.556,12 404.556,12 404.556,12 404.556,12 404.556,12 404.556,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Кредит од 500.000,00 КМ 
реализован у 2010 години 
(Е+5.95%) 

70.533,36 70.062,72 69.798,26 69.798,26 69.798,26 69.798,26 69.798,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Kредит od 2.500.000,00 
KM (реализован 2013 и  
2014) (Е+6.31%) 

0,00 340.637,10 339.654,48 339.654,48 339.654,48 339.654,48 339.654,48 339.654,48 339.654,48 339.654,48 339.654,48 0,00 0,00 

  

Предложени кредит 

500.000,00 КМ, 

реализација у 2016.г, 
камата Е+6.1%  

0,00 0,00 16.355,56 66.914,04 66.914,04 66.914,04 66.914,04 66.914,04 66.914,04 66.914,04 66.914,04 66.914,04 66.914,04 

  
УКУПНЕ ГОДИШЊЕ 

ОТПЛАТЕ 
1.639.740,17 1.974.474,96 991.805,50 1.042.168,92 2.125.279,59 2.213.462,82 1.633.272,03 1.158.738,35 634.065,80 586.205,36 586.026,19 246.192,52 246.013,34 

  

ЛИМИТ 
 (18% од редовних прихо 
да остварених у претхо 
дној фискалној години) 

14,0 15,7 8,2 8,5 17,3 17,9 13,1 9,2 5,0 4,7 4,7 2,0 2,0 

  Мјесечни ануитет 136.645,01 164.539,58 82.650,46 86.847,41 177.106,63 184.455,24 136.106,00 96.561,53 52.838,82 48.850,45 48.835,52 20.516,04 20.501,11 

 

Број: 01-022-29/16                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 24.02.2016. године                                                                                                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                                                Борко Лукановић, с.р.          
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 

30. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној 24.02.2016. 

године, донијела је  

 
ОДЛУКУ 

о допуни Плана капиталних улагања  

за 2016. годину 

 

Члан 1. 

Овом одлуком допуњава се План капи- 

талних улагања за 2016. годину и утврђују инфра- 

структурни објекти на чију ће изградњу или 

модернизацију бити утрошена средства обезби- 

јеђена кредитним задужењем. 

 

Члан 2. 

Средства обезбијеђена кредитним задуже- 

њем, у износу од 500.000,00 КМ, биће утрошена за 

финансирање реализације капиталних пројеката 

према сљедећем: 

• модернизација дијела улице Вида Њежића у 

Прњавору, у дужини од 200 m........50.000,00 КМ 

• модернизација локалног пута у Околици, диони- 

ца Декети – Радуњевац, у дужини од 400 m 

............................................................40.000,00 КМ 

• модернизација локалног пута у Кремни, диони- 

ца Грмчара - Радивојци, у дужини од 500 m 

............................................................40.000,00 КМ 

• модернизација локалног пута у Поточанима, 

дионица магистрални пут – централно гробље 

Поточани, у дужини од 250 m.........25.000,00 КМ 

• модернизација дијела локалног пута у Отпочива 

љци, у дужини од 500 m..................45.000,00 КМ 

• модернизација локалног пута у Горњој Мрави- 

ци, дионица Пејчићи – Лучићи, у дужини од 500 

m.........................................................50.000,00 КМ 

• модернизација локалног пута у Доњој Мравици, 

дионица Мравица - Спасојевићи, у дужини од 

400 m..................................................30.000,00 КМ 

• модернизација дијела локалног пута Црквена – 

Чивчије, у дужини од 1000 m..........40.000,00 КМ 

• модернизација дијела локалног пута у Штрпци- 

ма, дионица црква – Мусин цер, у дужини од 

1000 m................................................40.000,00 КМ 

• модернизација дијела локалног пута Доња Илова 

- Шибовска, у дужини од 1000 m....40.000,00 КМ 

• изградња дијела објекта за потребе Удружења 

дјеце са посебним потребама „Невен“ у Прњаво- 

ру........................................................50.000,00 КМ 

• изградња јавне расвјете на подручју општине 

Прњавор, на локацијама гдје су извршени 

припремни радови...........................50.000,00 КМ. 
 

Члан 3. 

 Овлашћује се Начелник општине да након 

проведених поступака јавних набавки за реализа- 

цију пројеката из Члана 2. Одлуке, уколико предви- 

ђена средства не буду у потпуности утрошена, 

одреди приоритетне пројекте на које ће бити 

усмјерен преостали дио средстава. 
 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01-022-39/16                          Предсједник 

Датум: 24.02.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 80. став 4. Закона о 

уређењу простора и грађењу («Службени гласник 

Републике Српске», број 40/13 и 106/15), члана 30. 

Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске», број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 30. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 14/14), 

Скупштина општине Прњавор на 43. сједници 

одржаној дана 24.02.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 

једног m
2
 корисног стамбеног и пословног простора 

у 2015. години за подручје општине Прњавор 

                                                       

Члан 1. 

Просјечна коначна грађевинска цијена 

једног m
2
 корисног стамбеног и пословног простора 

у 2015. години за подручје општине Прњавор, а која 

служи као основица за израчунавање висине ренте 

за изградњу објеката на подручју које обухвата 

градско грађевинско земљиште, утврђује се у 

износу од 570,00 КМ (словима: петстотинаиседа- 

мдесет конвертибилних марака). 

 

Члан 2. 

               Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању просјечне коначне 

грађевинске цијене m
2 
корисне стамбене површине 

у 2014. години број 01-022-30/15 од 02.03.2015. 

године («Службени гласник општине Прњавор», 

број 06/15). 

 

Члан 3. 

              Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном гласнику општине 

Прњавор». 

 

Број: 01-022-30/16                          Предсједник 

Датум: 24.02.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 191 а. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13 и 106/15), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
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члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14), Скупшти- 

на општине Прњавор на 43. сједници одржаној дана 

24.02.2016. године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 

о измјенама Oдлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту 

 

Члан 1.  

         У Одлуци о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 28/14), у члану 21., ставу (1) у тачки 1) ријечи: 

„ уз додатни попуст од 10 %“ бришу се. 

 

Члан 2. 

         У члану 22. ријечи:“ и Уредбом о условима, 

начину обрачуна и плаћању накнаде за легализа- 

цију објеката“ бришу се. 

  

Члан 9.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Прњавор''. 

 

Број: 01-022-31/16                          Предсједник 

Датум: 24.02.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 47. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број 40/13 и 106/15), члана 30. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 30. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 14/14), 

Скупштина општине Прњавор на 43. сједници 

одржаној дана 24.02.2016. године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању Нацрта измјене и допуне дијела 

Регулационог плана „Јелшинград“ 

(измјена и допуна V) 

 

Члан 1.  

(1) Скупштина општине Прњавор утврђује 

Нацрт измјене и допуне дијела Регулационог плана 

„Јелшинград“ (измјена и допуна V) (у даљем тексту 

Нацрт Плана) и упућује на јавни увид у трајању од 

30 дана. 

(2) Нацрт Плана, израђен од стране „Плани- 

нг“ д.о.о Прњавор (у даљем тексту: носилац изра- 

де), од 04.02.2016. године, је прилог и саставни дио 

ове одлуке. 

 

Члан 2. 

 (1) Утврђени Нацрт Плана садржи текстуа- 

лни и графички дио. 

(2) Текстуални дио се састоји од: 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ТЕКСТУАЛНИ ДИО: 

        УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

    А. НАМЈЕНА ПРОСТОРА 

    Б. ПОДЈЕЛА ПРОСТОРНА НА ЗОНЕ, ЦЈЕ- 

ЛИНЕ И ПОТЦЈЕЛИНЕ 

        1. Просторна цјелина 

        2. Физичке структуре    

    В. ИЗБОР ВРСТА, ОДНОСНО ТИПОВА РЕ- 

ГУЛАЦИОНИХ И НИВЕЛАЦИОНИХ РЈЕШЕЊА 

    Г. ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ЛИ- 

НИЈА 

   Д. ПРИЈЕДЛОГ ЗА ИЗМЈЕНУ, ОДНО- 

СНО  ПОБОЉШАЊЕ  ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  ИЛИ ПРЕ- 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПРЕМА ВЛАСНИШТВУ НАД 

ЗЕМЉИШТЕМ 

Ђ. ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАНИЧНИХ ПАРАМЕ- 

ТАРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА 

1.    Биланси коришћења површина 

2.    Оцјена стања простора 

Е. ОДРЕЂИВАЊЕ ДИЈЕЛА НАСЛЕЂЕ- 

НИХ ФОНДОВА ЗА ЗАМЈЕНУ, ДОГРАДЊУ, 

НАДОГРАДЊУ И ДРУГО СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ 

Ж. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ И ОПШТЕГ 

ИНТЕРЕСА У ФУНКЦИОНИСАЊУ ПРОСТОРА 

        1. Саобраћај 

        2.  Становништво и становање 

        3. Пословне и привредне дјелатности 

        4. Животна средина 

З.  УСЛОВИ ЗА ОПРЕМАЊЕ СВИМ 

ВРСТАМА ТЕХНИЧКЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРА- 

СТРУКТУРЕ 

        1. Саобраћај 

        2. Водовод и канализација 

        3. Енергетска и телекомуникациона инфра- 

структура 

        4. Гријање 

И. ФОРМИРАЊЕ УРБАНИСТИЧКО-ТЕ- 

ХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ, ДОГРА- 

ДЊУ ИЛИ НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕМА 

ТИПОВИМА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, РЕГУЛАЦИЈЕ И 

ПАРАМЕТАРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТЕ 

         1. Основна концепција изградње и уређења 

простора 

               1.1.  Пословне зграде  

         2.  План инфраструктуре  

                2.1.  План саобраћаја  

                2.2. Водовод и канализација 

                2.3. Електрика и ТТ везе  

                2.4. Топлификација 

Ј. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ, ОЧУВАЊЕ, 

УРЕЂЕЊЕ И АКТИВИРАЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУ- 

РСА 

К.  ПРИРОДНИ УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ 

Л. УСЛОВИ ЗА ОЧУВАЊЕ, ЗАШТИТУ И 

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ НАСЛЕЂА КУЛТУРЕ, ПРИРО- 

ДЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

     1. Заштита објеката културно-историјског и 

природног насљеђа 

    2.  Заштита животне средине 

            2.1. Земљиште 

            2.2. Аерозагађења 

            2.3. Отпад 

           2.4. Бука 
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           2.5. Заштита ваздуха 

           2.6. Заштита вода 

           2.7. Управљање чврстим отпадом 

Љ. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ДОБА- 

РА ЗА СЛУЧАЈ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 

РАТНИХ КАТАСТРОФА И ТЕХНОЛОШКИХ 

АКЦИДЕНАТА 

М. МЈЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

Н. УСЛОВИ ЗА УКЉАЊАЊЕ БАРИЈЕРА 

ЗА КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА УМАЊЕНИМ ТЈЕЛЕ- 

СНИМ СПОСОБНОСТИМА 

О. ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛА-

НА 

П. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВО- 

ЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

  ГРАФИЧКИ ДИО: 

 1.   ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА са ажурним 

планом парцелације                                      1:1000 

2.  НАМЈЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАЂЕВИ- 

НСКОГ ФОНДА                       1:1000 

3.  БОНИТЕТ ОБЈЕКАТА        1:1000 

4.  КАРТА ВЛАСНИШТВА НАД ЗЕМЉИ- 

ШТЕМ                                                  1:1000 

5.  ГЕОЛОШКА КАРТА     

     5а.ХИДРОГЕОЛОШКА КАРТА 

     5б. СЕИЗМОЛОШКА КАРТА 

     5ц. КАРТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

     5д. КАРТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ЊИХОВА   

           ЗАШТИТА 

6.  ИЗВОД ИЗ ПОСТОЈЕЋЕГ РЕГУЛАЦИ- 

ОНОГ ПЛАНА                                                   1:1000 

7.  ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ        1:1000 

   8.  ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

(намјена и спратност)                                         1:1000 

  9. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОВРШИНА

                         1:1000 

10. ПЛАН САОБРАЋАЈА        1:1000 

11. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРА- 

СТРУКТУРЕ                        1:1000 

12. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУ- 

НИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ        1:1000 

13. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВР- 

ШИНА                         1:1000 

14. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛА- 

ЦИОНИХ ЛИНИЈА                                    1:1000 
 

Члан 3. 

 Утврђени Нацрт Плана биће изложен на 

јавни увид у просторијама Одјељења за просторно 

уређење општине Прњавор (у даљем тексту: 

носилац припреме) у трајању од 30 дана. 
 

Члан 4. 

 Носилац припреме обавијестиће јавност о 

мјесту, времену и начину излагања утврђеног 

Нацрта Плана путем огласа који ће се објавити у 

два средства јавног информисања на начин про- 

писан чланом 47. став 3. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13 и 106/15). 
 

Члан 5. 

Оглас  из  предходног  члана  садржаће  мје- 

сто, датум, почетак и трајање јавног увида, те рок у 

коме се могу послати приједлози, примједбе и 

мишљења на утврђени Нацрт Плана. 

 

Члан 6. 

Носилац припреме обавезан је да на мјесту 

на којем је изложен утврђени Нацрт Плана 

обавијести јавност да се детаљније информације, 

обавјештења и помоћ у формулисању примједби 

могу добити код носиоца припреме и носиоца 

израде документа. 

 

Члан 7. 

 Примједбе, приједлози и мишљења на 

утврђени Нацрт Плана уписују се у свеску са 

нумерисаним странама, која ће се налазити у 

просторији у којој ће утврђени Нацрт бити изложен 

или се у писаној форми могу достављати носиоцу 

припреме који је обавезан да их прослиједи 

носиоцу израде. 

 

 Члан 8. 

О провођењу ове одлуке стараће се носилац 

припреме. 

 

Члан 9.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Прњавор''. 

 

Број: 01-022-32/16                         Предсједник 

Датум: 24.02.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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I УВОД 

 

1. Основ за доношење дугорочног плана 

Правни основ за доношење дугорочног 

план заизмирење неизмирених обавеза пренесених 

из претходног периода (у даљем тексту: План) 

садржан је у члану 30. Закона о фискалној одго- 

ворности у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“,број 94/15).  

Чланом 30. наведеног закона  прописано 

једа буџетски корисници, општине, градови и 

фондови, који ступањем на снагу овог закона имају 

пренесене обавезе из претходног периода, потребно 

је да припреме дугорочни план за измирење 

неизмирених обавеза, са мишљењем прибављеним 

од Фискалног савјета, који ће усвојити орган 

надлежан и за усвајање њиховог буџета, најкасније 

у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог 

закона.  

Поред Закона о фискалној одговорности у 

Републици Српској, основ за доношење овог плана 

садржан је у члану 30. Закона о локалној самоу- 

прави („Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члану 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14), којим је прописано да је 

скупштина општине орган одлучивања и креирања 

политике општине у оквиру њених надлежности, а 

једна од надлежности је да врши и друге послове 

утврђене законом и статутом, у које спада доно- 

шење овогплана. 

 

2. Сврха и циљ израде дугорочног плана 

Општина Прњавор на дан ступања на снагу 

Закона о фискалној одговорности у Републици 

Српској има пренесене обавезе из претходног перио- 

 

да, због чега има обавезу да у складу са наведеним 

законом донесе дугорочни план за измирење 

неизмирених обавеза. 

Сврха доношења дугорочног плана за изми- 

рење неизмирених обавеза је провођење члана 30. 

Закона о фискалној одговорности у Републици 

Српској. 

Циљ доношења дугорочног плана за изми- 

рење неизмирених обавезаје утврђивање реалних 

извора средстава за финансирања неизмирених 

обавеза и  утврђивања временског оквира у коме ће 

се неизмирене обавезе измирити.  

 

II НАСТАНАК НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА И  

    ИЗНАЛАЖЕЊЕ РЈЕШЕЊА ЗА  ПРЕВАЗИЛА-  

    ЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА ФИНАНСИРАЊА НЕИ-  

    ЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА 

 

1. Настанак неизмирених обавеза пренесених 

из претходног периода 

Неизмирене обавезе општине Прњавор из 

претходног периода на дан 24.11.2015. године изно- 

се 1.000.000,00 КМ. 

Пресјек стања неизмирених обавеза из 

претходног периода са стањем на дан 24.11.2015. 

године, узет је као дан кадаје на снагу ступио Закон 

о фискалној одговорности у Републици Српској. 

Неизмирене обавезе из претходног периода 

су настале као последица оствареног буџетског 

дефицита текућег периода у 2012. години у износу 

1.816.711,00 КМ. 

Непокривени буџетски дефицита из  2012. 

године је током 2013 и 2014. године умањен за 

остварени суфицит текућег периода у тим година- 

ма, и на дан 31.12.2014. године акумулирани дефи- 

цит износио је1.366.063,20 КМ. 

 

Кретање суфицита/дефицита општине Пр- 

њавор у периоду 2012-2014. године приказан је кроз 

табеларни преглед:  

Р.бр Опис 2012 2013 2014 

1 Суфицит/дефицит текућег периода - 1.816.711,00 28.940,00 410.269,44 

2 
Акумулирани  суфицит/дефицит  

на дан 31.12________ 
- 1.805.272,62 -1.776.332,64 -1.366.063,20 

 

Преглед неизмирених обавеза из претходног периода на дан 24.11.2015. године по периоду из кога 

потичу приказана је кроз табеларни преглед:  

Р. 

бр 
Називдобављача 

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ГОДИНАМА  Укупно 

2012-2014 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6=3+4+5 

1 Планинг         

  Рн бр. 30-09/12 од  17.09/12  4,095.00       

  I пр.сит. 32-09/13 од 02.09/13   25,000.00     

  Ок.сит. 50-12/14 од 31.12/14     68,091.60   

  Укупно Планинг 4,095.00 25,000.00 68,091.60 97,186.60 

2 МГ Минд         

  II пр.сит. 4162 од 01.10/12 100,000.00       

  III пр.сит. 4415 од 23.10/12 101,312.64       

  Окон.сит. 4419 од 23.10/12 81,710.69       

  IV пр. сит. 4518 од 29.10/12 48,056.95       

  I пр.сит. 4519 од 29.10/12 85,389.53       
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  Окон.сит. 5060 од 26.11/12 8,351.42       

  I пр.сит. 5061 од 26.11/12 56,855.45       

  III пр.сит. 2351 од 30.06/13   7,697.59     

  IV пр. сит.2979 од  31.07/13   7,210.98     

  Окон. сит. 3243 од 23.08/13   25,142.13     

  IV пр. сит. 4848 од 31.10/13   9,782.64     

  Окон. сит. 4022 од 31.08/14     175,497.66   

  Окон.сит. 6649 од 30.11/14     49,115.64   

  Укупно МГ Минд 481,676.68 49,833.34 224,613.30 756,123.32 

3 Кусић путеви         

  Рн 72/10-014 од 30.10/14     15,607.40   

  I пр.сит 90 од 31.12/14     41,481.72   

  Ок.сит. 89 од 31.12/14     69,600.96   

  Укупно Кусић путеви     126,690.08 126,690.08 

4 Мркоњић путеви         

  Окон.сит. 811 од 30.11/14     20,000.00   

  Укупно Мркоњић путеви     20,000.00 20,000.00 

  УКУПНО 485,771.68 74,833.34 439,394.98 1,000,000.00 

Неизмирене обавезе потичу из периода 

2012-2014. године, због тога што су се у текућој 

години из текућих прихода измиривала обавезе из 

претходних година, што је довелодо смањења 

обавеза насталих у 2012. и 2013. години, а до 

повећања обавеза насталих у 2014. години. 

 

2. Изналажење рјешења за превазилажење 

проблема финансирања неизмирених 

обавеза пренесених из претходног периода 

Непокривени буџетски дефицит у складу са 

чланом 14. став 8. Закона о буџетском систему Репу- 

блике Српске могуће је покритисмањењем текуће 

буџетске потрошње, смањењем издатака за нефина- 

нсијску имовину, задуживањем у земљи или 

иностранству, или на други начин у складу са 

законом.   

Остварени буџетски суфицит током 2013. и 

2014. године, настао као резултат смањења буџе- 

тске потрошње у односу на остварена буџетска 

средства, није био довољан да се покрије акуму- 

лирани дефицит из ранијег периода, чиме је општи- 

на исцрпила двије од три законом прописане могу- 

ћности за покривање непокривеног буџетског дефи- 

цита 

Смањење буџетских прихода услед пада 

привредних активности у Републици Српској и 

Босни и Херцеговини, с једне стране, и смањења 

текуће буџетске потрошње до границе рационалног 

пословања код свих буџетских корисника, као и 

свођењем издатака за нефинансијску имовину на 

минимум, није улијевало наду да се у догледно 

вријеме кроз раст домаћих прихода и смањења 

буџетске потрошње могу обезбиједити у буџету 

средства за покриће дефицита, због чега је одлу- 

чено да се средства за покриће преосталог дефи- 

цита обезбиједе из кредитног задужења као једног 

од могућих начина за покриће дефицита.  

 Скупштина општине Прњавор на основу 

члана 62.  Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/12 и 52/14), донијела је Одлуку о 

кредитном задужењу („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/15), којом се дугорочно задужује 

за 3.000.000,00 КМ, од чега је 1.000.000,00 КМ нами- 

јењено за финансирање пренесених обавеза, а 

2.000.000,00 КМ за финансирање капиталних проје- 

ката. 

Скупштина општине Прњавор на основу 

члана 14. став 8. Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 71/12 и 52/14), усвојила је 

План за превазилажење проблема финансирања 

пренесених обавеза општине Прњавор из периода 

2012-2014. година („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/15), којим је утврдила да се 

пренесене обавезе од 1.190.963,47 КМ утврђене на 

дан 01.06.2015. године измире до краја 2015. годи- 

не, а за изворе финансирања пренесених обавеза 

утврђена су кредитна средства у износу од 

1.000.000,00 КМ и средства из домаћих прихода у 

износу од 190.963,47 КМ. 

На Одлуку о кредитном задужењу општине 

Прњавор, Министарство финансија није дало 

сагласност коју је општина требала прибавити у 

складу са ставом 5. члан 62. Закона о задуживања, 

дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 71/12 и 52/14), 

односно Министарство финансија се до дана дана- 

шњег није огласило на захтјев општине за приба- 

вљање потребне сагласности упућен 13.07.2015. 

године, а потом двије ургенције од 24.08 и 04.09. 

2015. године, и ако општина испуњава све законом 

прописане услове за ново кредитно задужење. 

Општина Прњавор је у 2015. години 

реализовала дио Плана за превазилажење проблема 

финансирања пренесених обавеза општине Прња- 

вор из периода 2012-2014. године, диокоји се одно- 

си на утврђене изворе финансирања из домаћих 

прихода, док дио плана који се односи на утврђене 

изворе финансирања из кредитних средстава није 

реализован из горе наведених разлога, због чега 

неизмирене обавезе на дан ступања на снагу Закона 

о фискалној одговорности износе 1.000.000,00 КМ.  
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Скупштина општине Прњавор донијела је 

Одлуку о измјени услова отплате кредитних 

обавеза по Уговору о дугорочном кредиту број 06-

1633-2/09 и анексима уговора број 1/2010 и 2/2010 и 

Уговором о дугорочном кредиту број 03-395-2/07 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

33/15), којом се пролонгира рок отплате главнице 

дуга по кредитима од 4 и 5 милиона КМ на период 

од двије (2) године, чиме се за око 993.000,00 КМ 

на годишњем нивоу растерећује буџет у периоду 

2016-2017. година.  

Примјеном Одлуке о измјени услова отпла- 

те кредитних обавеза, општина је кроз растерећење  

буџета по основу издатака за отплату дуга по 

кредитима у периоду 2016-2017. године обезби- 

једила реалне изворе из домаћих буџетских прихода 

за финансирања неизмирених обавеза из ранијег 

периода. 

 

III СТАЊЕ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ПРЕНЕ-  

     СЕНИХ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА 

 

1. Стање и структура неизмирених обавеза 

Стање неизмирених обавеза пренесених из 

претходног периода општине Прњавор на дан 24.11. 

2015. године износи 1.000.000,00 КМ. 
 

Преглед неизмирених обавеза пренесених из претходног периода према основама настанка обавезе приказан је 

у табеларном прегледу: 

Ред.б. Број и датум рачуна Основна станка обавезе Добављач Износ 

  По основу обавеза за инвестиције   

1 
II Пр. сит. 4162  

од 01.10.2012. 
Радови на ЛП  Дринићи - Палачковци МГ Минд 100,000.00 

2 
III Пр. сит. 4415 

од 23.10.2012. 

Радови на ЛП Аксентићи - гробље 

у Доњим Палачковцима 
МГ Минд 101,312.64 

3 
Ок. сит. 4419 

од 23.10.2012. 
Радови на ЛП у насељу Коњуховци МГ Минд 81,710.69 

4 
IV Пр. сит. 4518 

од 29.10.2012. 

Радови на ЛП у Чивчијама-кроз засеок 

Јањићи 
МГ Минд 48,056.95 

5 
I Пр. сит. 4519 

од 29.10.2012. 

Радовина ЛП Шерег Илова-Кнежевићи-

Кунова 
МГ Минд 85,389.53 

6 
Ок. сит. 5060 

од 26.11.2012. 
Радови на улици поред "Топинокса" на Караћу МГ Минд 8,351.42 

7 
I Пр. сит. 5061  

од 26.11.2012. 

Радови на ЛД Малетићи-црква Смедерево и 

ЛП према Дабраку у Хрваћанима 
МГ Минд 56,855.45 

8 
Ок. сит. 3243 

од 23.08.2013. 
Уређење школских игралишта МГ Минд 25,142.13 

9 
Ок. сит. 4022 

од 31.08.2014. 

ЛП одрег. пута 476 - Вуковићи-Савањска 

ријека 
МГ Минд 175,497.66 

10 
Ок. сит. 6649 

од 30.11.2014. 

ЛП Горњи Штрпци-Мамутовац 

-Трњани-Укрински Луг 
МГ Минд 49,115.64 

11 
Ок. сит. 89 

од 31.12.2014. 
Радови на више локалних путева Кусић путеви 69,600.96 

12 
Ок. сит. 811 

од 30.11.2014. 

Радови на ЛП Кулаши-Присоје 

-Горњи Вијачани 

Мркоњић 

путеви 
20.000,00 

А) Пренесене обавезе за инвестиције - укупно 821.033,07 

  По основу набавке роба и услуга   

13 
Рн. 30-09/12 од 

17.09.2012. 
Услуге ревизије више пројеката Планинг  4,095.00 

14 
I пр. сит.  32-09/13 од 

02.09.2013. 

Израда регулационог плана 

пословно - турист. зоне "Вијака" 
Планинг 25,000.00 

15 
III Пр. сит. 2351  

од 30.06.2013. 
Санација ударних рупана путевима и улицама МГ Минд 7,697.59 

16 
IV Пр. сит. 2979  

од 31.07.2013. 
Санација ударних рупана путевима и улицама МГ Минд 7,210.98 

17 
IV Пр. сит. 4848  

од 31.10.2013. 
Санација ударних рупана путевима и улицама МГ Минд 9,782.64 

18 
Ок. сит. 50-12/14  

од 31.12.2014. 

Израда регулационог плана 

пословно - турист. зоне "Вијака" 
Планинг 68,091.60 

19 
Рн. 72/10-014  

од 30.10.2014. 
Текуће одржавање путева Кусић путеви 15,607.40 

20 
I пр. сит.  90  

од 31.12.2014. 
Зимско одржавање улица Кусић путеви 41,481.72 

Б) Пренесене обавезе за набавку роба и услуга - укупно 178,966.93 

В) Пренесене обавезе по свим основама  (А+Б) 1,000,000.00 
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Све неизмирене обавезе пренесене из 

претходног периода односе се на обавезе из 

пословања, и све су обавезе општинске управе. У 

оквиру обавеза из пословања на  обавезе за набавку 

сталне имовине у земљи (инвестиције) односи се 

821.033,07 КМ, а наобавезе за набавку роба и 

услуга у земљи  односи се 178.966,93 КМ. 

 По основу наведених неизмирених обавеза 

општина има дуг према четири (4) добављача, и то: 

дуг  „МГ Минду“ д.о.о Мркоњић Град износ од 

756.123,32 КМ, дуг „Кусић путеви“ д.о.о Кремна 

износ од 126.690,08 КМ, дуг „Планингу“ Прњавор 

износ од 97.186,60 КМ и дуг„Мркоњић путеви“ ад 

Мркоњић Град износ од 20.000,00 КМ. 
 

IV ПЛАН ИЗМИРЕЊА НЕИЗМИРЕНИХ  

     ОБАВЕЗА 
 

1. Извори финансирања неизмирених обавеза 

из претходног периода 
 

Средства за финансирање неизмирених 

обавеза дефинисаних овим планом обезбјеђена су 

из домаћих прихода буџета општине, кроз 

растерећење буџета општине у периоду 2016-2017. 

године по основу смањења издатака за отплату дуга 

по кредитима који произилази примјеном Одлукe о 

измјени услова отплате кредитних обавеза по 

Уговору о дугорочном кредиту број 06-1633-2/09 и 

анексима уговора број 1/2010 и 2/2010 и Уговором 

о дугорочном кредиту број 03-395-2/07 („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 33/15).  

 
2. План и динамика измирења неизмирених 

обавеза из претходног периода 

Неизмирене обавезе из претходног периода 

са стањем на дан 24.11.2015. године, општина 

Прњавор ће измирити у периоду 2015-2017. година, 

на начин како је приказано у табеларном прегледу 

који слиједи: 

ред. 

бр 
НАЗИВ ДОБАВЉАЧ 

Обавезаиз претходног 

периода са стањем на 

дан 24.11.2015. 

 ИЗМИРЕЊЕ НЕИЗМИРЕНИХ 

ОБАВЕЗА ПО ГОДИНАМА 

2015. 2016. 2017. 

1 
"МГ МИНД" д.о.о. Мркоњић 

Град 
756.123,32 0,00 240.000,00 516.123,32 

2 ,,КУСИЋ ПУТЕВИ" д.о.о. Кремна 126.690,08 30.000,00 96.690,08 0,00 

3 "ПЛАНИНГ"  д.о.о Прњавор 97.186,60 0,00 97.186,60 0,00 

4 
"МРКОЊИЋ ПУТЕВИ" ад 

Мркоњић Град 
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

  Укупно 1.000.000,00 30.000,00 453.876,68 516.123,32 

 У 2015. години општина је измирила 

30.000,00 КМ обавеза из претходног периода, а 

средства су обезбијеђена ребалансом буџета за 

2015. годину у оквиру издатака за отплату неизми- 

рених обавеза из ранијих година (конто 621900). 

У 2016. години општина ће измирити 

453.876,68 КМ обавеза из претходног периода, а 

средства су обезбијеђена у буџету општине за 2016. 

годину у оквиру издатака за отплату неизмирених 

обавеза из ранијих година (конто 621900). 

У 2017. години општина ће измирити 

516.123,32 КМ, а средства ће се планирати у буџету 

за 2017. годину у оквиру издатака за отплату 

неизмирених обавеза из ранијих година (конто 

621900). 

 Општина Прњавор је са добављачем  „МГ 

Минд“, према коме општина има највећи дуг, и који 

је био покренуо судски спор против општине ради 

наплате дуга старијег од три године, постигла 

споразум о измирењу дуга на начин да се овом 

добављачу измири 240.000,00 КМ у 2016. години у 

12 једнаких мјесечних рата у износу од по 20.000,00 

КМ од којих свака доспијева 10-ог у мјесецу, а 

остатак дуга у укупном износу од 516.123,32 КМ да 

се измири у 2017. години у  12 једнаких мјесечних 

рата у износу од по 43.010,28  КМ од којих свака 

доспијева 10-ог у мјесецу.  

 Општина Прњавор је са добављачем 

„Кусић путеви“ постигла споразум о измирењу дуга 

на начин да се овом добављачу измири 30.000,00 

КМ до 25. децембра 2015. године, да се 50.000,00 

КМ измири у мјесецу јануару 2016. године, и 

остатак дуга од 46.690,08 КМ да се измири у 

мјесецу фебруару 2016. године. 

Са добављачем „Планинг“ и добављачем 

„Мркоњић путеви“ општина тренутно нема пости- 

гнут споразум о динамици измирења дуга, али из 

плана произилази да ће дуг бити измирен у 2016. 

години и да су средства за ове намјене планирана у 

буџету, а са добављачима ће се у међувремену 

постигнути споразум о динамици измирења дуга 

према њима. 

Општина Прњавор нема неизмирених 

обавеза из 2015. године. 

 

V ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

Средства за провеђење плана су обезбије- 

ђена из реалних извора и планирана су у буџету 

општине за 2016. годину у оквиру издатака за 

отплату дугова, ка што ће се планирати и у буџету 

општине за 2017. годину. 

Задужује се начелник општине да у складу 

са овим планом у буџету за 2017. годину у оквиру 

издатака за отплату дугова (конто 621900), планира 

средства за ове намјене у износу од 516.123,32 КМ. 

За реализацију овог плана у цјелини 

задужује се начелник општине. 

 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Ступањем на снагу овог плана престаје да 

важи План за превазилажење проблема финанси-
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рања пренесених обавеза општине Прњавор из 

периода 2012-2014. година („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/15). 

Овај план ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Прњавор. 
 

Број: 01-022-33/16                          Предсједник 

Датум: 24.02.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

75 
 

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), а у вези са чланом 21. став 3. 

Закона о ревизији јавног сектора РС („Службени 

гласник РС“, број: 98/05 и 20/14), Скупштина 

општине Прњавор, разматрајући Извјештај o 

ревизији консолидованих финансијских извјештаја 

општине Прњавор за период 01.01.-31.12.2014. 

године, на 43. сједници одржаној 24.04.2016. годи- 

не, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор се упознала са 

Извјештајем o ревизији консолидованих 

финансијских извјештаја општине Прњавор за 

период 01.01.-31.12.2014. године. 

2. Закључак ће се доставити Главној служби за 

ревизију јавног сектора Републике Српске, 

Министарству финансија и Народној скупштини 

Републике Српске, Одбору за ревизију. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-28/16                          Предсједник 

Датум: 24.02.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), а у вези са чланом 21. став 3. 

Закона о ревизији јавног сектора РС („Службени 

гласник РС“, број: 98/05 и 20/14), Скупштина 

општине Прњавор, разматрајући План активности 

на превазилажењу пропуста и неправилности 

утврђених у Извјештају o ревизији консолидованих 

финансијских извјештаја општине Прњавор за 

период 01.01.-31.12.2014. године, на 43. сједници 

одржаној 24.02.2016. године донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата План 

активности на превазилажењу пропуста и не- 

правилности утврђених у Извјештају o реви- 

зији консолидованих финансијских извјештаја 

општине Прњавор за период 01.01.-31.12.2014. 

године. 

2. Закључак о прихватању Плана активности на 

превазилажењу пропуста и неправилности 

утврђених у Извјештају o ревизији консоли- 

дованих финансијских извјештаја општине 

Прњавор за период 01.01.-31.12.2014. године, 

доставиће се Главној служби за ревизију јавног 

сектора Републике Српске.   

3. Скупштина општине Прњавор тражи од Наче- 

лника општине да након реализације Плана 

активности на превазилажењу пропуста и не- 

правилности утврђених у Извјештају o реви- 

зији консолидованих финансијских извјештаја 

општине Прњавор за период 01.01.-31.12.2014. 

године, Скупштини поднесе Извјештај.  

4. Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

  

Број: 01-014-207-1/15                      Предсједник 

Датум: 24.02.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор, разматрајући Извјештај о реализацији 

Програма мјера превентивне здравствене заштите 

становништва од заразних болести на подручју 

општине Прњавор за 2015. годину, на 43. сједници 

одржаној 24.02.2016. године, доноси 

 
ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје- 

штај о реализацији Програма мјера преве- 

нтивне здравствене заштите становништва од 

заразних болести на подручју општине Прња- 

вор за 2015. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-34/16                         Предсједник 

Датум: 24.02.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

78 
 

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор, разматрајући Информацију о вршењу 

инспекцијског надзора на подручју општине 

Прњавор за период 01.01.2015-31.12.2015. године, 

на 43. сједници одржаној 24.02.2016. године, 

доноси 
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ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Инфо- 

рмацију о вршењу инспекцијског надзора на 

подручју општине Прњавор за период 01.01. 

2015-31.12.2015. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-35/16                          Предсједник 

Датум: 24.02.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Пр- 

њавор, разматрајући Извјештај о реализацији 

Програма за рјешавање питања из области борачко-

инвалидске заштите у општини Прњавор за 2015. 

годину, на 43. сједници одржаној 24.02.2016. 

године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје- 

штај о реализацији Програма за рјешавање 

питања из области борачко-инвалидске зашти- 

те у општини Прњавор за 2015. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-36/16                           Предсједник 

Датум: 24.02.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња-  

вор, разматрајући Извјештај о раду Скупштине 

општине, сталних радних тијела Скупштине и Стру- 

чне службе Скупштине општине, за  2015. годину, 

на 43. сједници одржаној 24.02.2016. године, 

доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје- 

штај о раду Скупштине општине, сталних 

радних тијела Скупштине и Стручне службе 

Скупштине општине, за  2015. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-37/16                           Предсједник 

Датум: 24.02.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор, разматрајући Извјештај о проведеном 

поступку због кршења Кодекса о етичком 

понашању изабраних представника у општини 

Прњавор одборника Шиканић др Бранка, на 43. 

сједници одржаној 24.02.2016. године, доноси 

 
ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје- 

штај о проведеном поступку због кршења Коде- 

кса о етичком понашању изабраних пре- 

дставника у општини Прњавор одборника 

Шиканић др Бранка. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-38/16                        Предсједник 

Датум: 24.02.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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