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Прњавор, април 2014.године  

 



На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22 Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12), члана 4. Уредбе 

о садржају и начину израде плана заштите од елементарне непогоде и друге несреће 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/13)  и члана 30. Статута општине Прњавор – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине Прњавор“, број 8/13) Скупштина општине 

Прњавор на______ сједници одржаној дана_______________2014. године доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Процјену угрожености од елементарне непогоде и друге 

несреће општине Прњавор 

 

Члан 1. 

 

Даје се сагласност на Процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће 

општине Прњавор. 

 

              Члан 2. 

 

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

општине Прњавор“. 

 

 

 

        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број:               ОПШТИНЕ 

Датум:                      Борко Лукановић 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење Процјене садржан је у члану 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члану 

22 Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12), члану 4. Уредбе о садржају и начину израде плана заштите од 

елементарне непогоде и друге несреће („Службени гласник Републике Српске“, број 68/13)  и 

члану 30. Статута општине Прњавор – Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 8/13). 

 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

Усвајањем Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама , престао је да важи 

Закон о цивилној заштити, па су сви органи јединице локалне управе, правна друштва и друга 

правна лица дужна да ускладе опште и друге акте са одредбама новог Закона у року од шест (6) 

мјесеци од дана ступања на снагу Закона. 

У складу са чланом 22. став 2. а у вези са чланом 45. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12) прописано је да 

скупштина општине на приједлог начелника доноси процјену угрожености од елементарне 

непогоде и друге несреће,а штаб за ванредне ситуације  разматра и даје мишљење на приједлог 

Процјене угрожености и приједлог Плана заштите и спасавања од елементарне  непогоде и 

друге несреће. 

Штаб за ванредне ситуације , на сједници одржаној дана 01.04.2014.године, дао је 

позитивно мишљењe на приједлог Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге 

несреће и предложио да се исти упути у скупштинску процедуру. 

Имајући у виду наведено, предлажемо да Скупштина општине Прњавор након 

разматрања усвоји предложену Процјену. 

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 

За провођење ове Процјене нису потребна посебна материјална средства. 

 

 


