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П Л А Н 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ, ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА КОЈЕ КОРИСТИ ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА 

ЈЕДИНИЦА ЗА СВОЈЕ АКТИВНОСТИ И ЧУВАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

ОБРАЂИВАЧ: Територијална ватрогасна јединица  

    Прњаовор 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Прњавор, март 2016. године



 

На основу члана 81. став 2. тачка б) Закона о заштити од пожара („Службени 

гласник Републике Српске“ , број 71/12)  и члана  30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ , број  14/14) ,Скупштина општине Прњавор на 

сједници одржаној ____________________ 2016. године, донијела  је  

 

П Л А Н 

утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, 

изградњу објеката које користи Ватрогасна јединица за своје активности и чување 

ватрогасне опреме 

I 

Овај план преставља основ за кориштење прикупљених средстава од пословних 

прихода привредних друштава и других правних лица са подручја општине Прњавор у 

висини од 150.000,00 КМ и служиће за реализацију пројекта техничког опремања 

Територијалне ватрогасне јединице Прњавор како слиједи : 

 

А) учешће у суфинансирању новог НАВАЛНОГ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА са            50.000,00 КМ 

Ватрогасни савез Републике Српске учествује у финансирању  са         250.000,00 КМ 

-процијењена набавна вриједност возила             300.000,00 КМ 

Б)набавка опреме-  процијењена укупна набавна вриједност            40.000,00 КМ 

назив      јед.мјере     кол.  

 1. потопна пумпа      ком     1 

2 .стабилна спојница  Ф75     ком     3 

3 .стабилна спојница  Ф52    ком     3 

4. свјетиљка за ватрогасну јакну  

са пуњачем      ком     6 

5. вучна сајла за шлепање     ком     3 

6. усисна корпа  Ф75     ком      1 

7.млазница за средње тешку пјену  Ф52   ком       1 

8.млазница са засуном Ф25    ком       1 

   9.млазница турбо  Ф52     ком     1 

10.хидраулични сјекач за развални алат  

Холматро      ком     1 

11.алуминијумске љестве на састављање  ком      1 

12.ватрогасни апарат П9    ком      3 

13.ватрогасни апарат  ЦО2-5   ком      3 

14. интрвенцијски комбинезон   ком     20 



15.кишна јакна за ватрогасце   ком     6 

16.рибарске чизме за ватрогасце    пар      6 

17.радне панталоне за ватр. –љетне  ком     21 

18.кошуља кратки  рукав      ком     21 

19.поло мајице     ком     42 

20.функцијске ознаке    пар     42 

21. амблем- ватрогасци РС    ком      63 

В) Реконструкција зграде гаражног и сервисног простора димензија  15х8 м обухвата 

замјену крова ,столарије,ново унутрашње и вањско  малтерисање ,фасаде, изолационе 

радове,обраду темеља процијењена вриједност радова             40.000,00 КМ 

Г) Инвестиционо одржавање подразумјева инвестиционо одржавање ватрогасних 

возила (шест возила),ватрогасне опреме и средстава радио везе ТВЈ  процијењена 

вриједност                  20.000,00 КМ 

 

 

П Л А Н И Р А Н А 

 Намјенска средства буџета општине  Прњавор                                       150.000,00 КМ  

Средства Ватрогасног савеза Републике Српске                                       250.000,00 КМ 

 УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА                                                                   400.000,00 КМ 

II 

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“ 

 

Број :                                                                                                            Предсједник                                                              

Датум:                                                                                                   Скупштине  општине                                            

.                                                                                                               Борко  Лукановић, с.р. 

 

 



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

   ПРАВНИ ОСНОВ  

Правни основ за доношење овог Плана садржан је у члану 81. став 2. тачка б) 

Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“ , број 71/12) и у 

члану 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14). 

  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

Финансијска  средства прикупљена од пословног прихода привредних друштава 

и других правних лица са подручја општине, која су за 2016. годину предвиђена у 

износу од 150.000,00 КМ на основу  члана 81.  став 2. Закона о заштити од пожара, 

искључиво служе за реализацију пројеката техничког опремања ватрогасне јединице 

општине и изградњу објеката које користи  ватрогасна  јединица  за своје активности и 

чување ватрогасне опреме, а у складу са планом који усвоји скупштина  општине. 

Финансијска средства у износу од  50.000,00 КМ предвиђена су за суфинансирање 

набавке новог навалног ватрогасног возила са Ватрогасним савезом Републике Српске 

који је за ову намјену планирао 250.000,00 КМ . Средста у износу од  40.000,00 КМ  

служиће за набавку опреме ватрогасне јединице како је наведено под тачком Б) 

Плана.  Средства у износу од 40.000,00 КМ служиће за реконструкцију зграде гаражног 

и сервисног простора док средства у износу од 20.000,00 КМ служиће за инвестиционо 

одржавање ватрогасних возила и ватрогасне опреме.  

Имајући у виду наведено , предлажемо доношење овог Плана. 

МАТЕРИЈАЛНА  СРЕДСТВА 

За провођење овог Плана потребна су материјална средства. 

 

 


