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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 („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 дана ___________ 2016. године донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке о кредитном задужењу 

 

Члан 1. 

У Одлуци о кредитном задужењу („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/16), у 

члану 1. ријечи „у износу од 500.000,00 КМ (петстотинахиљадаконвертибилнихмарaка)“ 

замјењују се ријечима „у  износу од 300.000,00 КМ (тристотинехиљадаконвертибилнихмарака)“. 

 

 

                                                               Члан 2. 

  У члану 2. одлуке ријечи  „према усвојеној Одлуци о допуни Плана капиталних улагања за 

2016. годину“ замјењују се ријечима „према усвојеној Одлуци о измјени Плана капиталних 

улагања за 2016. годину“. 

 

                                                                           Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

 

 

Број:  01_____________/16                                           

 

Датум:  __________ 2016. године                                  

 

Прњавор,   

                                                                     

 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

                                                                                                             Борко Лукановић  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Одлуке о измјенaма Одлуке о кредитном задужењу 
 

I - Правни основ за доношење Одлуке 

Правни основ за доношење Одлуке о измјенама Одлуке о кредитном задужењу садржан 

је у члану 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 71/12 и 52/14), којим је прописано да општина може да се задужи или 

изда гаранцију искључиво на основу одлуке скупштине.  

Чланом 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и чланом 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), прописано је да о задужењу општине одлучује скупштина 

општине. 

 

II - Разлози за доношење Одлуке 

Одлуку о измјенама Одлуке о кредитном задужењу потребно је донијети ради указане 

потребе да се износ кредитног задужења општине усклади са чланом 59. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске којим је прописано да се Јединица локалне самоуправе 

може дугорочно задужити само ако у периоду стварања дуга укупан износ који доспијева за 

отплату, по предложеном дугу и цјелокупном доспјелом неизмиреном постојeћем дугу, у било 

којој наредној години није већи од 18% износа њених редовних прихода остварених у 

претходној фискалној години.   

Одјељење за финансије је за кредитно задужење од 500.000,00 КМ, приликом 

израчунавања коефицијента сервиса дуга у пројекцијама отплатног плана примјењивало 

пројектоване редовне приходе за све године отплатног плана, а према тумачењу Министарства 

финансија примјењују се редовни приходи остварени у претходној фискалној години, што у 

конкретном случају значи да се остварени редовни приходи у 2015. години примјењују за свих 

10 година отплатног плана. 

Тако је за кредитно задужење од 500.000,00 КМ према пројекцијама Одјељења за 

финансије коефицијент сервиса дуга био највећи у 2019. години када износи 17,9%, а према 

Министарству финансија коефицијент сервиса дуга је такође највећи у 2019. години када 

износи  18,19%, што значи да би по наведеном кредитном задужењу општина Прњавор у 2019. 

години прекорачила законом прописани лимит кредитног задужења за 0,19 процентних поена 

(1,01%). 

Одјељење за финансије је коефицијент сервиса дуга израчунало тако што је годишњу 

отплатну квоту дуга у 2019. години пројектовану у износу од  2.213.462,82 КМ ставило у омјер 

са пројектованим редовним приходима претходне године (2018. г.) у износу од 12.400.000.00 

КМ, а Министарство финансија је наведену отплатну квоту дуга ставилу у омјер са оствареним 

редовним приходима у 2015. години који износе 12.165.607,15 КМ. 

На основу горе наведеног потребно је донијети Одлуку о измјенама одлуке о кредитном 

задужењу којом би се смањио износ кредитног задужења општине Прњавор и тиме испунио 

услов из члана 59. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске. 

           

III - Образложења предложених рјешења 

Овом одлуком предложене су измјене члана 1. и члана 2. Одлуке о кредитном задужењу 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 6/16), док су остали чланови поменуте одлуке 

остали непромијењени. 

Чланом 1. одлуке - утврђен је износ главнице задужења од 300.000,00 КМ. Овом 

одлуком смањује се кредитно задужење са раније одобрених 500.000,00 КМ на 300.000,00 КМ, 

из горе наведених разлога.  

  Чланом 2. одлуке -  утврђена је намјена кредитног задужења из коjeг ће се финансирати 

капитални пројекти којe ће скупштина општине утврдити усвајањем Одлуке о измјени Плана 
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капиталних улагања за 2016. годину. Обзиром да је дошло до смањења кредитног задужења са 

500.000,00 КМ на 300.000,00 КМ, потребно је са овом одлуком ускладити План капиталних 

улагања за 2016. годину у дијелу који се односи на капиталне пројекте који се финансирају из 

кредитног задужења.  

По предложеном кредитном задужење од 300.000,00 КМ, са роком отплате од 10 година, 

уз каматну стопу од 6,10% годишње, општина Прњавор би требала да отплати дуг банци у 

износу од  401.472,53 КМ, што на годишњем нивоу износи 40.147,25 КМ, а  период отплате 

кредита обухвата период 2017-2026. година.  

Период реализације кредита је  август-децембар 2016. године (5 мјесеци), овај период 

није урачунат у период отплате кредита, али би за тај период банка обрачунавала  интеркаларну 

камату на износ повученог кредита,  која је за 5 мјесеци пројектована у износу од 7.625,00 КМ, 

а максимална накнада за обраду кредитног захтјева износила би 1.500,00 КМ (0,5%*300.000,00 

КМ). 

Укупни дуг банци по предложеном кредиту износио би 410.597,53 КМ.  

 

Стање дуга општине Прњавор на дан 31.03.2016. године, по свим реализованим 

кредитима износи 12.846.740,97 КМ. Годишњи ануитет по текућим кредитима у 2016. години 

износи 975.449,94 КМ или 8,02% остварених укупних редовних прихода у 2015. години. 

Укупна задуженост општине Прњавор на дан 31.03.2016. године, са кредитним 

задужењем из предложене одлуке износи 13.248.213,50 КМ. Годишњи ануитет по текућим 

кредитима и предложеним кредитним задужењем у 2016. години износи 983.074,94 КМ или 

8,08% остварених укупних редовних прихода у 2015. години. 

 Годишњи ануитет по текућим кредитима и предложеним кредитним задужењем у 2017. 

години износи 1.015.402,44КМ или 8,35% остварених укупних редовних прихода у 2015. 

години. 

Годишњи ануитет по текућим кредитима у 2018 и 2019. години има тенденцију раста 

који је резултат пролонгирања отплате кредита од 4 и 5 мил. КМ на двије године, тако да 

годишњи ануитет по текућим кредитима у 2019. години је највећи и износи 2.146.548,78 КМ 

или 17,64% остварених укупних редовних прихода у 2015. години. 

Годишњи ануитет по текућим кредитима и предложеним кредитним задужењем у 2019. 

години износи 2.186.696,34 КМ или 17,97% остварених укупних редовних прихода у 2015. 

години и мањи је од горње законске границе задужења, чиме је за ово кредитно задужење 

испуњен услов из члана 59. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске. Из 

плана пројекције отплате дуга се види да у наредним годинама годишњи ануитет опада, са 

13,21% у 2020 години на 1,80% у 2025. години. 

Висина камате од 6,10% у пројекцијама отплатног плана кориштена је на основу важећег 

Euribora на дан 04.04.2016. године који је износио -0,132% и пројектоване камате банке 6,1%, 

што даје каматну стопу 5,968%. Обзиром да је према последњем објављивању стопа важећег 

Euribora негативна, у пројекцијама је узета тренутно важећа каматна стопа банке која износи 

6,1%, без умањивања тренутно негативне стопе Euribora.  

 

Обзиром да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који је другим 

прописима предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 228. Пословника Скупштине 

општине Прњавор (,,Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), подносимо приједлог 

општeг акта, јер сматрамо да исти није потребно претходно разматрати у нацрту, те да су 

испуњени услови за доношење акта по скраћеном поступку. 

    Имајући у виду наведено, предлажемо доношење ове одлуке. 

IV- Финансијска средства 

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

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