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

Српске“, број 97/16), тачке 10. закључка Народне скупштине Републике Српске, број 01-393/04 

од 09.05.2004. године („Службени гласник Републике Српске“, број 45/04), у складу са чланом 

30. Статута општине Прњавор („ Службени гласник Општине Прњавор“,  број 14/14), члана194. 

Пословника Скупштине  општине Прњавор („ Службени гласник Општине Прњавор“,  број 

16/14)  Одлуком о извршењу  буџета  општине Прњавор  за 2017. годину ( „Службени гласник  

општине Прњавор“, број 31/16), а на бази исказаних потреба борачке популације грађана, 

Скупштина општине Прњавор, на сједници одржаној______________2017. године,  д о н о с и  

 

 

ПРОГРАМ  
ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ  БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

  У ОПШТИНИ ПРЊАВОРЗА 2017. ГОДИНУ 
 

I 

 

Средства потребна за остваривање и коришћење права прописаних Законом о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, 

обезбјеђују се у Буџету Републике Српске. 

Поред средства која се издвајају борачком категоријама из Буџета Републике Српске, 

тачком 10. Закључка Народне скупштине Републике Српске, објављеног у Службеном гласнику 

Републике Српске, број 45/04, предложено је да општине у складу са својим могућностима 

прошире обим права предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, на начин да пропишу 

поступак, услове и начин остваривања права, те обезбиједе потребна новчана средства. 

Доношење Програма за рјешавање питања из области  борачко-инвалидске заштите   у 

општини Прњавор  за 2017. годину  произилази из Закључка Народне скупштине Републике 

Српске којим се предлаже општинама да у складу са својим могућностима прошире обим права 

предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске . 

 

 

 

II 

 

Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите за 2017. годину 

омогућити ће остваривање додатних права и солидарног рјешавања питања породица погинулих  

и заробљених бораца и ратних војних инвалида  Војске Републике Српске. 

 

Буџетом општине Прњавор за 2017. годину планирано је укупно  84.700,00 КМ и то на 

позицијама : 

- конто 415200- средства за обиљежавање значајних датума у области борачко-инвалидске 

заштите, .......................................... 12.000,00 КМ, 

- конто 415200- средства за остале трошкове обиљежавања значајних датума у области 

борачко-инвалидске заштите ........3.200,00 КМ, 

- конто 415200- средства за набавку уџбеника и остале организоване активности за дјецу 

бораца ВРС и РВИ ......................... 7.000,00 КМ, 
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- конто 415200 - средства за трошкове превоза породица погинулих бораца и РВИ 

(Програм бањске рехабилитације и обиљежавања значајних датума, 

……………………………................500,00 КМ, 

- конто 416100- једнократне новчане помоћи појединцима из борачке популације 

...........................................................62.000,00 КМ, 

 

планирана у потрошачкој јединици Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и иста ће бити 

распоређена на следећи начин:  

 

1. Средства за реализацију програмских задатака и активности организација и удружења грађана 

из области борачко-инвалидске заштите и то : 

o Борачке организације општине Прњавор, 

o Удружења ратних војних инвалида општине Прњавор , 

o Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

општине Прњавор, и 

o ОО СУБНОР-а Прњавор. 

 

2. Средства за реализацију права обухвађених Правилником о условима и поступку одобравања  

и исплате једнократне новчане помоћи борцима, ратним војним инвалидима и породицама 

погинулих бораца. 

п 

3. Средства за реализацију осталих активности. 

 

 

 

III 

 

Средствима за реализацију програмских задатака и активности организација и  удружења 

грађана из области борачко-инвалидске заштите финансирају се следеће активности : 

 

Реализација Програма 

потрошачка јединица Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 

 

 

Ставка 

програма 

ОПИС План у  години 

1.  

Дан Борачке организације и Дан Првог српског устанка – 

14фебруар 2017.године. 

- Носилац активности: Борачка организација општине 

Прњавор. 

300,00 КМ 

2.  

Дан општине''Мотајица 2017''-26.март 2017.године -посвећено 

24.марту 1992.године-организован излазак бораца ВРС општине 

Прњавор, ради одбране од агресије у рату 1991-1995. година  

- Носилац активности: Борачка организација општине 

Прњавору сарадњи са борачким удружењима општине. 

2.000,00 КМ 

3.  

Обиљежавање пробој Коридора- одлазак на Дуге њиве, 7.маја 

2017. године. 

- Носилац активности: Борачка организација општине 

100,00 KM 
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Прњавору сарадњи са борачким удружењима општине. 

4.  
Обиљежавање Дана побједе – 09. мај 2017. године 

- Носилац активности:  ОО СУБНОР Прњавор 
100,00 КМ 

5.  

Обиљежавање Дана сјећања на страдања жртава усташког 

геноцида, у логору Јасеновац –Доња Градина 12.мај.2017. 

године. 

- Носилац активности :ОО СУБНОР Прњавор 

300,00КМ 

6.  
Обиљежавање Битке на Козари – 4. јули 2017. године 

Носилац активности:  ОО СУБНОР Прњавор 
500,00 КМ 

7.  

Одржавање крсне славе Удружења ратних војних инвалида 

општине Прњавор  Св.Василија Острошког – 12. мај 2017. 

године 

- Носилац активности :Удружење ратних војних инвалида 

општине Прњавор 

1.200,00 КМ 

8.  

Обиљежавање Дана Организације породица погинулих и 

заробљених бораца и несталих цивила Републике Српске – 

27.мај 2017. године и одлазак на Озрен – 15.септембар 2017. 

године. 

- Носилац активности :Организација породица заробљених 

и погинулих  бораца и несталих цивила општине 

Прњавору сарадњи са борачким удружењима општине. 

1.000,00 КМ 

9.  

Одржавање 21.Видовданске олимпијаде ''Кулаши 2017.''- 

25.06.2015.године у програму обиљежавања крсне славе Војске 

Републике Српске – ВИДОВДАН 28.06.2017. године. 

- Носилац активности : Борачка организација општине 

Прњавор  

2.000,00 КМ 

10.  

Одржавање крсне славе Војске Републике Српске –ВИДОВДАН 

28.06.2017. године. 

- Носилац активности: Борачка организација општине 

Прњавору сарадњи са борачким удружењима општине. 

1.000,00 КМ 

 

11.  
Обиљежавање Дана борца – 04.јул 2017. године. 

- Носилац активности :ОО СУБНОР Прњавор  
100,00 КМ 

12.  
Обиљежавање Дана ослобођења Прњавора – 10. јул 2017. године. 

- Носилац активности : ОО СУБНОР  Прњавор 

200,00 КМ 

 

13.  

Одржавање 11. купа у спортском риболову  ратних војних 

инвалида Републике Српске –Акумулационо језеро ''Дренова 

2017.''- 28.07.2017.године. 

- Носилац активности: Борачка организација општине 

Прњавор  

600,00 КМ 

14.  

Одржавање крсне славе Борачке организације Републике 

Српске- Митровдан 08.новембар 2017.године 

- Носилац активности:Борачка организација општине 

Прњавор 

2.000,00 КМ 

15.  

Обиљежавање Међународног дана инвалида – 03.децембар 2017. 

године. 

- Носилац активности: - Одбор ратних војних инвалида 

Борачке организације општине и Удружење ратних 

војних инвалида општине Прњавор. 

600,00 КМ 
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 УКУПНО 12.000,00 KM 

 

 

Образложење расхода по позицијама : 

 

1. Дан Борачке организације и Дан Првог српског устанка – 14. фебруар 2017. године . 

 

- Парастос и литургија у Спомен Xраму на Вучијаку ( полагање цвијећа у Спомен Храму ), 

- Посјета и полагање цвијећа на гробна мјеста погинулих за вријеме ангажовања у Војсци 

Републике Српске  или умрлих ратних команданата у поратном периоду. 

       Набавка 14 вијенаца и свијеће. 

 

2. Дан општине ''Мотајица 2017.''- 26.март 2017. године. 

 

- Дан када су борци са подручја општине Прњавор изашли на обронке Мотајице ради 

одбране општине Прњавор од агресије муслиманско-усташких формација. Планирано 

окупљање око 800 бораца са подручја општине Прњавор, Трстенаца и Дервенте .Поред 

наведених планирано присуство носиоца власти општине Прњавор и Дервенте. 

- утврђивање заједничког протокола активности. 

 

3. Пробој Коридора- 07.мај 2017. године,  Дуге њиве, 

- полагање цвијећа и превоз делегације, 

- утврђивање заједничког протокола активности. 

 

4. Дан побједе над фашизмом – 09. мај 2017. године. 

 

- Полагање цвијећа на бисте народних хероја и спомен обиљежје жртвама фашистичког 

терора. 

5. Дан посвјећеног жртвама усташког геноцида-12.05.2017. године Доња Градина, 

                  -  полагање цвијећа и превоз. 

 

6. Дан обиљежавање  Битке на Козари- 04.јули 2017. године на Мраковици, 

                  -  полагање цвијећа и превоз. 

7. Крсне слава Удружења ратних војних инвалида општине Прњавор – Св.Василија 

Острошког-  12.мај 2017.године. 

- Планирано присуство око 120 лица. 

 

8. Дана Организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила 

Републике Српске  - 27. мај 2017. године. 

 

- Организован одлазак на спомен костурницу у Бања Луку и полагање вијенца ( 30 лица ) и 

одлазак на Озрен. 

- утврђивање заједничког протокола активности. 
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9. Одржавање 21. Видовданске олимпијаде ''Кулаши  2017.'' – 25.јуни 2017. године. 

 

- Планирано учешће око 30 екипа  ( припадници ВРС , МУП, Мјесне борачке организације 

, Борачке организације сусједних општина), присуство око 500 учесника и већег броја 

грађана. 

 

10. Крснаслава Војске Републике Српске – ВИДОВДАН  28.јуни.2017. године. 

 

- Након одржавања Видовданске олимпијаде крсна слава Војске Републике Српске 

обиљежава се на Видовдан поред Спомен Храма на Вучијаку уз присуство од око 300 

лица у највећем дијелу из реда борачке популације , у организацији Борачке организације 

општине и Српске Православне црквене општине Кремна. 

- утврђивање заједничког протокола активности. 

 

11. Обиљежавање Дана борца – 04.јул 2017. године. 

 

- Полагање цвијећа на бисте народних хероја и спомен обиљежје жртвама фашистичког 

терора. 

 

12. Дан ослобођења Прњавора – 10. јул 2017.године. 

 

- Полагање цвијећа на бисте народних хероја и спомен-обиљежје жртвама фашистичког 

терора и свечани дио. 

 

13. Одржавање 11. купа у спортском риболову ратних војних инвалида Републике Српске – 

Акумулационо језеро '' Дренова 2017.''- 28.07.2017. године. 

 

-   Носилац активности Борачка организација општине, Борачка организација Републике 

Српске, Министарство рада и борачко –инвалидске заштите Републике Српске. 

 

14. Одржавање крсне славе Борачке организације Републике Српске – Митровдан 

08.новембар 2017. године. 

 

- Планирано је  присуство око 300 лица. 

 

15. Обиљежавање Међународног дана инвалида – 03.децембар 2017. године. 

 

- Одржавање свечане сједнице замјеника предсједника Мјесних борачких организација  

Борачке организације општине Прњавор из реда ратних војних инвалида и сједница 

предсједништва Удружења ратних војних инвалида. 

- Пријем код начелника општине или предсједника скупштине општине, 

- Заједнички протокол и полагање вијенаца 

 

- Планирано присуство око 100 лица. 

 

 



6 

 

Коришћење средстава буџета намијењен за рад и реализацију програмских задатака и 

активности организација и удружења грађана из реда борачких категорија могу користити 

под условима: 

1. да су уредно и на вријеме поднијели финансијски извјештај Скупштини за претходну 

календарску годину, 

2. да су уредно и на вријеме поднијели програм рада Скупштини за наредну календарску 

годину. 

 

IV 
 

Средствима за реализацију права обухваћених Правилником о условима и поступку 

одобравања и исплате једнократне новчане помоћи борцима, ратним  војним инвалидима и 

породицама погинулих бораца финансира се : 

 

1. у случају смрти чланова породице погинулих и несталих бораца, смрти ратних војних 

инвалида од 1. до 4. категорије – инвалидности 100% до 80%, смрти демобилисаних 

бораца Војске Републике Српске 1. и 2. категорије и у случају смрти корисника 

породичне и личне инвалиднине , по основу учешћа у НОР-у у висини до 500,00 КМ. 

 

Укупно планирана средства .....................................................................................  20.000,00 КМ. 

 

2. у случају идентификације посмртних остатака насталих бораца Војске Републике Српске 

у висини од 1.000,00 КМ. 

 

Укупно планирана средства  ...................................................................................... 4.000,00 КМ. 

 

3. у сврху лијечења и куповине лијекова, може се одобрити новчана помоћ у висини до 

300,00 КМ. 

 

Укупно планирана средства  ......................................................................................15.000,00 КМ. 

 

4. у изузетно тешким случајевима, када се ради о здравственом стању које захтијева  дуже 

болничко лијечење, у случају тежих обољења (малигна обољења, срчана обољења, 

оперативни захвати, болничко лијечење, лијечење у иностранству, код примјене хемо и 

радио терапија, и сл.) може се одобрити помоћ у висини до 500,00 КМ. 

 

Укупно планирана средства  ..................................................................................... 10.000,00 КМ. 

 

5. помоћ  за ублажавање тешког материјалног положаја у висини до 300,00 КМ. 

 

Укупно планирана средства  ......................................................................................10.000,00 КМ. 

 

6. помоћ дјеци погинулих и несталих бораца Војске Републике Српске и дјеци ратних 

војних инвалида 1. и 2. категорије инвалидитета приликом одласка на екскурзију у 

завршној години школовања у висини до 400,00 КМ. 

 

Укупно планирана средства ........................................................................................ 3.000,00 КМ. 
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7. помоћ у другим, нарочито оправданим случајевима , када то оцијени начелник општине , 

на приједлог комисије за једнократне новчане помоћи до 400,00 КМ. 

 

Укупно планирана средства ...................................................................................... 3.000,00 КМ. 

 

УКУПНО ..................................................................................................................65.000,00 КМ 

 

 

V 

 

Реализација осталих активности финансира се из средстава планираних у Буџету општине 

Прњавор, на позицији  

- 415200-Средства за набавку уџбеника и за остале организоване активности за дјецу 

бораца ВРС и РВИ, у износу од 7.000,00 КМ., и 

- конто 415200 - Средства за трошкове превоза породица погинулих бораца и РВИ 

(Програм бањске рехабилитације и обиљежавања значајних датума)….............500,00 КМ, 

 

Расподјела средстава извршиће се на следећи начин:  

1. За набавку уџбеника за дјецу ратних војних инвалида и демобилисаних бораца Војске 

Републике Српске, у 2017. години, у основним и средњим школама, у износу до 4.000,00 КМ.  

 

2. За финансирање превоза изабраних корисника чланова породица погинулих бораца и ратних 

војних инвалида у здравствено рехабилитационе центре, а све у складу са Пројектом бањске 

рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске за 2017. годину, у износу до 500,00 КМ.  

 

Набавка уџбеника за дјецу РВИ и демобилисаних бораца ВРС, који похађају основну и 

средњу школу, ће се извршити у складу са расположивим буџетским средствима и након 

проведене процедуре избора корисника. Кориснике ће изабрати Борачка организација општине 

Прњавор и Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор, из реда најугроженијих, у 

складу са властитим критеријима. Спецификацију потребних уџбеника, за изабране кориснике, 

Борачка организација општине Прњавор и Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор 

ће доставити Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту, најкасније до 20.08.2017. године. 

Набавка уџбеника извршиће се провођење поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ.  

Избор извршиоца услуге превоза изабраних корисника бањске рехабилитације, чланова 

породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, у здравствено рехабилитационе центре, 

изврши ће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, а избор корисника бањске 

рехабилитације у складу са Пројектом бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2017. годину. 

Реализација Програма извршиће се у складу са расположивим средствима у буџету 

Општине за ове намјене путем Општинске управе општине Прњавор - Одјељења за борачко- 

инвалидску заштиту.  

Прерасподјела средстава како у оквиру позиције тако и између позиција Програма 

вршиће се у случајевима када се на одређеним позицијама искаже повећана потреба, на терет 

позиције на којој нису утрошена планирана средства, а чиме би се олакшала реализација 

програма и његово прилагођавање стварним потребама.  
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Завршни дио 

 

У Буџету општине Прњавор, поред активности наведених програмом од 84.700,00КМ 

што је за 8% мање од планираних програмом за 2016. годину,  планирана су средства за:грант -

рад и дјеловање борачких удружења општине од 188.000,00КМ (115.000,00КМ за борачку 

организацију, 25.000,00 за удружење РВИ, 30.000,00КМ за организацију ПЗПБНЦ, 8.000,00КМ 

за удружење „Вукови са Вучијака“, 5.000,00КМ за удружење СУБНОР, и 5.000,00КМ за 

удружење „Ветерани Републике Српске), организовање и одржавање помена, парастоса 

погинулим, заробљеним и умрлим борцима у Одбрамбено-отаџбинском рату од 1991. до 1996. 

године на подручју општине Прњавор у износу од 35.000,00 КМ,  средства за одржавање и 

изградњу спомен-обиљежја у мјесним заједницама у износу од 46.000,00 КМ, средства за 

спомен собу посвјећену одбрамбено-отаџбинском рату РС у износу од 30.000,00 КМ, стипендије 

за дјецу погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида од 1. до 6. категорије 

инвалидности
1
. 

Усвајање и реализација Програма за рјешавање питања из области борачко-инвалидске 

заштите за 2017. годину стварају се предуслове за ублажавање тешког материјалног и 

социјалног стања борачке популације и унапређење система борачко-инвалидске заштите на 

подручју општине у сарадњи са Владом РС
2
, надлежним министарством и борачким 

удружењима. 

 

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

           ОПШТИНЕ  ПРЊАВОР 

Број :        Жељко Симић,мастер политикологије 

 

Датум :01.02.2017. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Преко Одјељења за ЛЕР и друштвене дјелатности 

2
За финансирање основних права прописаним законом о правима бораца из буџета Републике исплаћено је 

општини Прњавор у 2015. години 5.056.466,80КМ, ау 2016. години 4.851.446,56 КМ без годишњег борачког 

додатка и одликовања. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОВОГ ПРОГРАМА  

 

Правни основ за доношење Програма за рјешавање питања у области борачко-инвалидске 

заштите садржан је у члану 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), тачке 10. закључка Народне скупштине Републике Српске, број 01-393/04 

од 09.05.2004. године („Службени гласник Републике Српске“, број 45/04),  члан 30. Статута 

општине Прњавор („ Службени гласник Општине Прњавор“,  број 14/14), члан 194. Пословника 

Скупштине  општине Прњавор („ Службени гласник Општине Прњавор“,  број 16/14)   и Одлука 

о извршењу  буџета  општине Прњавор  за 2017. годину ( „Службени гласник  општине 

Прњавор“, број 31/16), 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА  

 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2017. године планирано је доношење 

овог програма и извјештаја о реализацији програма за прошлу годину. 

Доношење Програма за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у 

општини Прњавор за 2017. годину произилази из Закључка Народне скупштине Републике 

Српске којим се предлаже општинама да у складу са својим могућностима прошире обим права 

предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.  

Радиостваривања програмских задатака, а у циљу вредновања доприноса борачке 

популације у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске, за слободу на овим просторима 

и стварања основних услова за живот и рад грађана из реда борачке популације, као и рјешавања 

основних егзистенцијалних питања, предлаже се доношење Програма за рјешавање питања из 

области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2017. годину.  

 

Према подацима ИС БИЗ на евиденцији корисника правана дан 31.12.2016. годинесе 

налазе: 1.165 РВИ, 537 чланова ППБ, 60 чланова умрлих РВИ, 26 корисника посебно мјесечно 

примање, 30 ЦЖР и 4743активна категорисана борца.- укупно 6557 или 19% од укупног броја 

становника општине. 

Програмом за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини 

Прњавор у 2016. години планирана и усвојена средства у  износу од 12.501,50КМза 

обиљежавање значајних датума у области борачко-инвалидске заштите у 2016. години, 9.807,95 

КМ за одржавање спомен обиљежја у мјесним заједницама, 49.248,32КМ за изградњу споменика 

погинулим борцима и израду главних пројеката, 35.000,00 КМ за организовање парастоса 

погинулим борцима у мјесним заједницама, 73.000.00 КМ за исплате једнократних новчаних 

помоћи за 200 корисника права БИЗ (3%)РВИ 83, чланова ППБ 53и 64 бораца  , реализовано 

48.300,00 КМ или 66% 

За исплате стипендија за 80 ученика и 45 студената из реда борачке популације грађана у 

износу од  77.085,00 КМ 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  

Буџетом општине Прњавор за 2017. годину планирана су средства за провођење овог програма.  
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ПРОГРАМ  
рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите

у општини Прњаворза 2017. годину 

Предлагач: Начелник општине

                  Обрађивач : Одјељење

инвалидску  заштиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, фебруар 2017. године 
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Одјељење за борачко- 


