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П Р А В И Л Н И К  

пштине Прњавор за израду плана капиталних инвестиција

 

 

 

Прњавор, фебруар 2019. године 

 

капиталних инвестиција 



 

 На основу чланова 59. и 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), чланова 67. и 88. став (1) Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), Начелник 

општине Прњавор,  д о н о с и  

 
П Р А В И Л Н И К  

о раду тима општине Прњавор за израду Плана капиталних инвестиција 

 

 

Члан 1. 

 Овим правилником утврђују се начин рада и задаци Тима за израду Плана 

капиталних инвестиција општине Прњавор за период 2019-2021. године. 

 

 

Члан 2. 

  Број чланова Тима за израду Плана капиталних инвестиција општине Прњавор 

утврђен је рјешењем о именовању Тима за израду Плана капиталних инвестиција 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 01/19). 

 

  

Члан 3. 

 Тим за израду Плана капиталних инвестиција општине Прњавор доноси одлуке 

већином гласова присутних чланова Тима, ако сједници присуствује више од половине 

члановаТима. 

 Записничар кога одређује Тим води записник о раду Тима који обавезно садржи: 

место и вријеме одржавања сједница, присуство чланова Тима, дневни ред, рад по 

дневном реду, усвојене закључке и препоруке. 

 Записник потписују координатор Тима и записничар. 

 

 

      Члан 4. 

 Стручне и административно-техничке послове за потребе Тима врши Одјељење 

за локални економски развој и друштвене дјелатности и Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције Општинске управе, општине Прњавор. 

 

 

      Члан 5. 

 Координатор Тима који организује рад истог, сазива и предсједава сједницама 

Тима за израду плана капиталних инвестиција. 

 

 

      Члан 6. 

 Основни задаци Тима за израду Плана капиталних инвестиција су:  

- Прикупљање приједлога пројеката за период од 2019-2021 године од шире 

јавности, 

- израда докумената за потребе прикупљања пројектних  приједлога  од стране 

шире јавности –пријавни образац  за кандидовање приједлога пројеката, 

- израда докумената за вредновање пристиглих  приједлога пројеката –

критеријуми и подкритеријуми за бодовање и рангирање пројеката  капиталних 

инвестиција, 

- формирање тијела  за вредновање пристиглих приједлога пројеката , 



- да у сарадњи са надлежним службама врши допуну потребних података у 

предлозима за инвестирање, додавање информација и бројева који недостају, 

- одређивање приоритетних инвестиционих пројеката у складу са прихваћеним 

критеријумима, 

- израда приједлога Плана капиталних инвестиција општине Прњавор за период 

од 2019 до 2021 године, 

- оперативни план имплементације  Плана капиталних инвестиција општиен 

Прњавор за период 2019-2021. године. 

 

     Члан 7. 

 Тим за израду Плана капиталних инвестиција ће се у свом раду придржавати 

докумената за вредновање пристиглих приједлога пројеката, као и сљедећих принципа 

за одређивање приоритетних инвестиционих пројеката: 

- сваки члан ће засебно процвијенити сваки инвестициони пројекат у складу са 

критеријумима за оцјењивање пројеката и усвојеним бодовањем као и у складу 

са овим Правилником, 

- оцјена пројеката и бодовање ће се обављати на основу информација садржаних  

у приједлогу за инвестирање за сваки пројекат. 

 

      Члан 8. 

  Тим за израду Плана капиталних инвестиција има обавезу да након што 

Скупштина општине усвоји План капиталних инвестиција за период од 2019. до 2021. 

године, исти ажурира сваке наредне године ослањајући се на вишегодишњу 

финансијску анализу, нове поднесене приједлоге, у складу са овим Правилником. 

 

   

      Члан 9. 

 Измјене и допуне овог Правилника врши начелник општине Прњавор на 

приједлог Тима за израду Плана капиталних инвестиција. 

 

 

Члан 10. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

Број: 01/1-014-___/19      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:__.__.2019. године               Дарко Томаш 


