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О Д Л У К А 

Плана капиталних инвестиција општине Прњавор

 за период 2019-2021. године 

 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

         ОБРАЂИВАЧ:  Tим за израду Плана капиталних

     инвестиција општине

 

 

Прњавор, мај 2019. године 
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ПРИЈЕДЛОГ 

Прњавор  

Плана капиталних  

општине Прњавор 
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 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор, број 15/17 и 12/18) и чланова 161. став (1) и 190. 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 __.__.2019. године, д о н о с и  

 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Прњавор  

 за период 2019-2021. године 

 

 

Члан 1. 

 

  Скупштина општине Прњавор усваја План капиталних инвестиција општине 

Прњавор за период  2019-2021. године. 

 

          Члан 2. 

 

  Саставни дио одлуке је План капиталних инвестиција општине Прњавор за 

период  2019-2021. године. 

 

Члан 3. 

 

(1) Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције Општинске управе, 

општине Прњавор, задужено је за реализацију ПКИ. 

(2) За праћење провођења ПКИ и припрему извјештаја о његовој реализацији 

задужено је Одјељење за локани економски развој и друштвене дјелатности 

Општинске управе општине Прњавор, као организациона јединица задужена за 

праћење имплементације Стратегије развоја Општине Прњавор и других 

стратешких докумената, а у сарадњи са свим организационим јединицама 

Општинске управе, општинским институцијама, установама и привредним 

друштвима. 

 

Члан 4. 

    

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

 

Број:01-___-___/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:__.__.2019. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор     Жељко Симић, мастер политикологије 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

            Правни основ за доношење Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција 

општине Прњавор за период 2019-2021. године садржан је у члану 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члану 37. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 и 

12/18) и члaну 161. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), којим одредбама је 

дато у надлежност Скупштини да у вршењу својих права и дужности, доноси план 

капиталних инвестиција, односно опште, појединачне и остале акте.      

 Чланом 190. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17) прописано је да се 

приједлог општег акта подноси у облику у коме се доноси општи акт који обавезно 

садржи: увод (преамбулу), назив акта, садржај, однсоно текст акта,  потпис овлаштеног 

лица, број и датум. 

  

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

 Скупштина општине Прњавор је на 24. сједници одржаној 20.03.2019. године 

усвојила је  Нацрт одлуке  о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Прњавор 

за период 2019-2021. године. 

Дана 03.04.2019. године одржана је Јавна расправа о Нацрту плана капиталних 

инвестиција за период 2019-2021 године, у  просторијама Центра за културу.  

 Расправи су присуствовали: начелник општине Прњавор, Дарко Томаш, 

предсједник Скупштине општине, Жељко Симић, замјеник начелника општине 

Прњавор, Славиша Миланковић, начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције, Далибор Прерадовић са сарадницима, начелник Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, Љубиша Шикарац са сарадницима, 

координатор Тима, Тијана Кљунић, представници мјесних заједница и заинтересовани 

грађани.         

            У току јавне расправе своје приједлоге и сугестије изнијели су: Драгољуб 

Лепир, предсједник МЗ Горња Мравица, Милан Радуловић, предсједник МЗ Доња 

Мравица, Богдан Станић, предсједник МЗ Грабик Илова, те Срећко Аулић испред 

грађана опшптине Прњавор.  

            Након одржавања јавне расправе, Tим за израду ПКИ уврстио је у ПКИ нове 

приједлоге МЗ Горња Мравица, МЗ Смртићи и одборнице Весе Вуковић (која је свој 

приједлог наккнадно доставила електронским путем), те утврдио приједлог ПКИ који 

се упућује Скупштини на разматрање и усвајање. 

 Имајући у виду наведено, предлажемо доношење ове одлуке.  

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 

 За провођење ове Одлуке биће обезбијеђена средства у Буџету општине 

Прњавор и других екстерних извора финансирања. 


