
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 чланова 161. и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине 

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

складу са усвојеним Буџетом за 2018. годину, Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној 06.03.2018. године, донијела је  
 

П Л А Н 

КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР  

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Улагања средстава која су усвојена у буџету општине ће се улагати на сљедећи 

начин: 

I – Изградња Музичке школе - 115.000,00 КМ, 
 

II – Изградња централног споменика и спомен-обиљежја - 130.000,00 КМ, 
 

III – Изградња и реконструкција градских улица, путне, канализационе и водоводне 

мреже, школских и других објеката, јавне расвјете, и израда и ревизија пројектне 

документације - 1.567.272,02 КМ, 

 - Изградња улице Јована Стерије Поповића, 

- Изградња дијела капеле у новом градском гробљу, 

- Реконструкција улице Вида Њежића, 

- Реконструкција улице Душка Трифуновића, 

 - Изградња јавне расвјете у улици Вељке Миланковића, 

 - Санација друштвених домова, школских и других објеката, 

- Асфалтирање локалних путева на подручју општине Прњавор, 

- Изградња водоводне и канализационе мреже. 
 

IV – Изградња објеката канализационе мреже – МЕГ пројекат  - 250.000,00 КМ, 
 

V – Помоћ пројектима за одржив повратак - 10.000,00 КМ, 

Суфинансирање изградње, реконструкције и санације локалних путева. 
 

VI – Захтјеви према ЈП „Путеви Републике Српске“ ЈП „Аутопутеви Републике 

Српске, Министарству саобраћаја и веза, Министарству просвјете и културе и 

Министарству рада и борачко-инвалидске заштите, 

Општина Прњавор ће се обратити за сљедеће пројекте: 

- Изградњa кружног тока на Вијаци; 

- Реконструкција локалних путева који се користе за транспорт материјала за изгра- 

дњу аутопута; 

- Реконструкција регионалног пута Р-474 који пролази кроз градско подручје (ули- 

це Боже Татаревића, Милоша Кондића и Београдска); 

- Изградња заобилазнице регионалног пута Р-474, Србац - Прњавор, дионица раскр- 

сница „Бакула“ - Вијака; 

- Изградња централног спомен - обиљежја; 

- Изградња канализације слива потока Радловац; 

- Изградњa пјешачких стаза у зони магистралног пута М-16.1, дионица салон намје- 

штаја „САГА“ - Вијака и насеље Јошик - насеље Ратковац (ХГП). 
 

VII – План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-30/18                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 06.03.2018. године                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ              

Прњавор                                                                    ______________________________ 

Жељко Симић, мастер политикологије                                                                             

 


