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На основу члана 62. став 1. и 66. став 2. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 52/14), члана 39. 

став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 37. став 2. тачка 27. Статута општине Прњавор („Службени гласник Општине 

Прњавор“, број 15/17), и члана 161. и 201. став 1. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17), Скупштина општине Прњавор 

на сједници одржаној дана ___________ 2017. године д о н и ј е л а   је 

 

 

О Д Л У К У 

о кредитном задужењу Општине Прњавор за рефинансирање кредитних обавеза и 

финансирање капиталних инвестиција 

 

 

Члан 1. 

Прихвата се кредитно задужење Општине Прњавор у износу од 7.000.000,00 KM   

(седаммилионаконвертибилнихмарака). 

 

Члан 2. 

Намјена кредитног задужења је рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга, износ 

од 5.533.227,98 КМ, и финансирање капиталних инвестиција, износ од 1.466.772,02 КМ.  

                                                                

                                                              Члан 3. 

Кредитнo задужење Општине Прњавор је дугорочно и обезбиједиће се путем 

кредитног споразума. 

 

Члан 4. 

Општина Прњавор се кредитно задужује  под сљедећим условима:  

- износ кредита: 7.000.000,00 КМ, 

- намјена: за рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга износ од 5.533.227,98 КМ, 

и  за финансирање капиталних инвестиција износ од 1.466.772,02 КМ, 

- каматна стопа: фиксна, не више од 4,1%, 

- грејс период: без грејс периода за кредитна средства намијењена за рефинансирање 

неисплаћеног дугорочног дуга, и са грејс периодом не дужим од 10 мјесеци за 

кредитна средства намијењена за финансирање капиталних инвестиција, 

- рок враћања кредита: 8 година, 

- начин отплате: у једнаким мјесечним ануитетима, почевши са отплатом главнице дуга 

намијењеног за рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга у року не дужем од 15 

дана од дана повлачења средстава за те намјене, а са отплатом главнице дуга 

намијењеног за финансирање капиталних инвестиција по истеку грејс периода, за 

вријеме грејс периода Општина ће плаћати камату на искориштени дио кредита 

намијењен за финансирање капиталних инвестиција, 

- обрада захтјева: не више од 0,3%  од износа кредита, једнократно, 

- обезбјеђење: мјенице и вирмански налози Општине, 

- валута плаћања је КМ. 

 

                                                                 Члан 5. 

(1) Кредитна средства из члана 2. ове одлуке намијењена за рефинансирање неисплаћеног 

дугорочног дуга биће искоришћена за рефинансирање неисплаћеног домаћег дугорочног 

дуга код комерцијалних банака, у укупном износу од 5.533.227,98 КМ (остатак главнице на 

дан 31.12.2017. године), и то код: 
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- НЛБ Развојна банка а.д. Бањалука са остатком главнице у износу од  3.350.422,96 КМ,   

- Уникредит банка а.д. Бањалука са остатком главнице у износу од  2.182.805,02 КМ. 

 

(2) Спецификација кредитних обавеза из става (1) овог члана дата је у прилогу и чини 

саставни дио ове одлуке. 

                                                                

                                                                Члан 6. 

Кредитна средства из члана 2. ове одлуке намијењена за финансирање капиталних 

инвестиција биће искоришћена према Плану капиталних инвестиција Општине Прњавор за 

2018. годину који усваја Скупштина општине. 

 

                                                                      Члан 7. 

      (1) Укупна задуженост Општине Прњавор на дан 31.10.2017. године по цјелокупном 

доспјелом неизмиреном дугорочном дугу који подлијеже законском ограничењу износи 

11.596.173,29 КМ. 

      (2) Годишњи ануитет по текућим дугорочним кредитима који подлијеже законском 

ограничењу у 2017. години, без ануитета отплате кредита који су репрограмирани у периоду 

01.01.2016-31.12.2017.године, износи 1.002.331,81 КМ или 8,02% редовних прихода 

остварених у 2016. години, док у 2018. години са ануитетима репрограмираних кредита 

износи 2.087.230,93 КМ или 16,69% редовних прихода остварених у 2016. години. 

      (3) Годишњи ануитет у 2018. години који подлијеже законском ограничењу, по текућим 

дугорочним кредитима који се не рефинансирају износи 670.891,45 КМ, а према новом 

задужењу, у складу са овом одлуком, износи 866.870,22 КМ што је укупно 1.537.761,67 КМ 

или 12,30% редовних прихода остварених у 2016. години.  

 

                                                                     Члан 8. 

Отплата кредита врши се из прихода буџета Општине Прњавор. 

 

                                                         Члан 9. 

Овлашћује се начелник Општине Прњавор да потпише све акте неопходне за 

реализацију кредитног задужења из члана 1. ове одлуке. 

 

                                                         Члан 10. 

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

гласнику општине Прњавор“. 

 

Број:  01_____________/17                                           

Датум:  _____________ 2017. године                                  

                                                                     

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

                                                                                          Жељко Симић, мастер политикологије  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I Правни основ за доношење Одлуке 

 

Чланом 62. став 1. и чланом 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 да се дугорочно 

може задужити за финансирање капиталних инвестиција и рефинансирање неисплаћеног 

дугорочног дуга. 

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 и ако 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 

 

Општина Прњавор тренутно врши отплату 7 (седам) дугорочних кредита, од чега 6 

(шест)  по уговорима који су закључени са домаћим комерцијалним банкама и 1 (један) по 

супсидијарном споразуму закљученим са Министарством финансија Републике Српске за 

робни кредит Владе Краљевине Шпаније.  

Укупан остатак дуга по овим кредитима на дан 31.10.2017. године износи 

11.596.173,29 КМ, од чега је : 

- 3.841.967,93 КМ за кредит Владе Краљевине Шпаније (3.800.000,00), чија је сврха 

задужења била изградња фабрике воде, датум почетка кориштења кредита и 

крајњи рок отплате кредита је 11.01.2014 - 11.07.2039. године, 

- 1.160.652,63 КМ за кредит НЛБ Развојне банке а.д. Бањалука (5.000.000,00), чија је 

сврха задужења била отплата унутрашњег дуга и капитална улагања у 2007. 

години, датум почетка кориштења кредита и крајњи рок отплате кредита је 

27.01.2008 - 27.12.2019. године, отплата главнице дуга мировала 2 (двије) године 

(2016. и 2017. година) због репрограма, 

- 2.348.079,02 КМ за кредит НЛБ Развојне банке а.д. Бањалука (4.000.000,00), чија је 

сврха задужења била отплата унутрашњег дуга и капитална улагања у 2009. 

години, датум почетка кориштења кредита и крајњи рок отплате кредита је 

27.06.2010 - 27.01.2022. године, отплата главнице дуга мировала 2 (двије) године 

(2016. и 2017. година) због репрограма, 

- 1.281.094,49 КМ  за кредит НЛБ Развојне банке а.д. Бањалука (3.000.000,00 кредит 

ИРБ), чија је сврха задужења била капитална улагања у 2010. години, датум 

почетка кориштења кредита и крајњи рок отплате кредита је 01.08.2011- 

01.01.2021. године,  

- 219.988,91 КМ за кредит НЛБ Развојне банке а.д. Бањалука (500.000,00), чија је 

сврха задужења била капитална улагања у 2010. години, датум почетка кориштења 

кредита и крајњи рок отплате кредита је 31.07.2011 - 31.12.2020. године,  

- 2.405.741,64 КМ за кредит Уникредит банке а.д. Бањалука (2.500.000,00), чија је 

сврха задужења била водоснабдјевање Повелич, датум почетка кориштења кредита 

и крајњи рок отплате кредита је 31.01.2015 - 31.12.2024. године, и 
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- 338.648,67 КМ за кредит Уникредит банке а.д. Бањалука (300.000,00), чија је сврха 

задужења била капитална улагања у 2016. години, датум почетка кориштења 

кредита и крајњи рок отплате кредита је 31.01.2017 - 31.12.2026. године. 

 

Укупни годишњи ануитет по текућим дугорочним кредитима у 2017. години, без 

ануитета за кредите који су репрограмирани за период 01.01.2016 - 31.12.2017. године, 

износи 1.002.331,81 КМ што је 8,02% редовних прихода остварених у 2016. години, док би у 

2018. години са ануитетима репрограмираних кредита износио 2.087.230,93 КМ или 16,69% 

остварења редовних прихода из 2016. године. 

Члан 59. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске прописује да се 

степен задужености локалне самоуправе по основу дугорочног дуга мјери у односу на 

редовне приходе остварене у години која претходи години задужења, а исти су у 2016. 

години остварени у износу од 12.504.116,88 КМ. 

Повећење стопе задужености у 2018. години условљено је наставком отплате 

главнице дуга по кредитима од 4 и 5 милиона КМ, чија је отплата по основу репрограма 

мировала у 2016. и 2017. години. У 2019. години стопа задужености Општине би по текућим 

дугорочним кредитима износила 17,40%, а до додатног раста стопе задужености би дошло 

због преласка у отплату кредита Краљевине Шпаније чији годишњи ануитет у цјелости 

доспијева на наплату у 2019. години (два полугодишња ануитета).  

 

Због, скоро, горње границе стопе задужености и високих годишњих ануитета за 

отплату остатка дуга по текућим дугорочним кредитима, Општина Прњавор није у 

могућности из сопствених извора обезбиједити средства за капиталне пројекте значајне за 

грађане наше локалне заједнице. Са друге стране, доста повољно кретање каматних стопа на 

финансијском тржишту нуди могућност кредитног задужења којим би се рефинансирао 

значајан дио неисплаћеног дугорочног дуга (остатак главнице на дан 31.12.2017. године), а 

дио истог би се искористио и за финансирање приоритетних капиталних пројеката.  

 

Из кредитног задужења рефинансирао би се остатак главнице дуга, на дан 31.12.2017. 

године, у укупном износу од 5.533.227,98 КМ, и то: 

- 2.041.235,09 КМ за кредит НЛБ Развојне банке а.д. Бањалука (4.000.000,00), чија је 

сврха задужења била отплата унутрашњег дуга и капитална улагања у 2009. 

години, датум почетка кориштења кредита и крајњи рок отплате кредита је 

27.06.2010 - 27.01.2022. године, отплата главнице дуга мировала 2 године (2016-

2017) због репрограма, 

- 1.117.978,76 КМ  за кредит НЛБ Развојне банке а.д. Бањалука (3.000.000,00 кредит 

ИРБ), чија је сврха задужења била капитална улагања у 2010. години, датум 

почетка кориштења кредита и крајњи рок отплате кредита је 01.08.2011 - 

01.01.2021. године,  

- 191.209,11 КМ за кредит НЛБ Развојне банке а.д. Бањалука (500.000,00 КМ), чија 

је сврха задужења била капитална улагања у 2010. години, датум почетка 

кориштења кредита и крајњи рок отплате кредита је 31.07.2011 - 31.12.2020. 

године,  

- 1.907.339,98 КМ за кредит Уникредит банке а.д. Бањалука (2.500.000,00 кредит 

ИРБ), чија је сврха задужења била водоснабдјевање Повелич, датум почетка 

кориштења кредита и крајњи рок отплате кредита је 31.01.2015 - 31.12.2024. 

године, и 

- 275.465,04 КМ за кредит Уникредит банке а.д. Бањалука (300.000,00), чија је сврха 

задужења била капитална улагања у 2016. години, датум почетка кориштења 

кредита и крајњи рок отплате кредита је 31.01.2017 - 31.12.2026. године. 
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Од укупно 7 (седам) дугорочних кредита, овом одлуком би се рефинансирао остатак 

дуга за 5 (пет) кредита, чиме би планирани годишњи ануитет за отплату дугорочних 

задужења у 2018. години био смањен са 2.087.230,93 КМ на 1.537.761,67 КМ, а стопа 

задужености Општине са 16,69% на 12,30% (имајући у виду остварење редовних прихода у 

2016. години).  

На тај начин би се за 2018. и 2019. годину обезбједило смањење годишњих ануитета у 

укупном износу од 916.811,82 КМ (549.469,26 КМ + 367.342,56 КМ) чиме би се у наредне 

двије године ослободила значајна буџетска средства која се могу усмјерити у додатна 

инвестициона улагања. 

 

Oбзиром да је Одлуку о кредитном задужењу Општине Прњавор за рефинансирање 

кредитних обавеза и финансирање капиталних инвестиција потребно доставити у што краћем 

року Министарству финансија РС, како би иста била уобзирена приликом утврђивања нацрта 

буџета који по буџетском календару треба да буде упућен у скупштинску процедуру, у 

складу са чланом 92. став 2. Статута Општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17) предлажемо да иста ступи на снагу наредног дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Прњавор. 

 

           

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. 

 

 

 

  

 

 


