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УВОД 

Скупштина општине Прњавор, на сједници, одржаној дана 02.03.2017. године, 

донијела је Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у 

општини Прњавор за 2017. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/17).  

Основ за доношење Програма је Закључак Народне скупштине Републике Српске, 

број 01-393/04, тачка 10. („Службени гласник Републике Српске“, број 45/04 ), у коме стоји 

„Народна скупштина Републике Српске 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, 

да обезбиједе средства за остваривање тих права и пропишу поступак, услове и начин 

њиховог остваривања“.  

Циљ доношења Програма је омогућавање реализације програмских задатака и 

активности организација и удружења из области борачко-инвалидске заштите, 

обиљежавање значајних датума за општину Прњавор, као и обезбјеђивање додатних права 

грађанима из реда борачке популације, уважавајући тешку материјалну и социјалну 

ситуацију и тешкоће при остваривању основних егзистенцијалних потреба ове категорије 

друштва. Имајући у виду посебан допринос у изградњи Републике Српске и опстанку 

српског становништва на овим просторима, погинулих бораца, ратних војних инвалида и 

бораца, а у циљу трајног обиљежавања и подсјећања на исти, кроз Програм је планирано и 

инвестиционо одржавање споменика и спомен-обиљежја. 

Буџетом општине Прњавор за 2017. годину планирана су средства за рјешавање 

питања из области борачко-инвалидске заштите у износу од 84.700,00КМ, у оквиру 

потрошачке јединице Одјељење за борачко-инвалидску заштиту, распоређених на следећи 

начин:  

1. Средства за обиљежавање значајних датума у области борачко-инвалидске заштите 

у 2017. години, а носиоци активности су: 

− Борачка организација општине Прњавор,  

− Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор, 

− Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

општине Прњавор и  

− ОО СУБНОР-а Прњавор.  

2. Средстава за реализацију права обухваћених Правилником о условима и поступку 

одобравања и исплате једнократне новчане помоћи борцима, ратним војним 

инвалидима и породицама погинулих бораца.  

3. Средства намијењена одржавању и изградњи споменика и спомен-обиљежја. 

4. Средстава за реализацију осталих активности.  
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 

1. Средства за обиљежавање значајних датума у области борачко-инвалидске 

заштите у 2017. години 

 

Програмом планирана су средства у износу од 12.000,00 КМ, а реализована 

су у складу са одобреним оперативним буџетом, у износу од 12.672,20 КМ или 

105,6%. Корисници средстава за обиљежавање значајних датума у области 

борачко- инвалидске заштите у 2017. години су:  

- Борачка организација општине Прњавор 8.551,00 КМ, 

- Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор 1.500,00КМ, 

- Општинска организација породица заробљених  и погинулих бораца и 

несталих цивила општине Прњавор 1.000,00КМ и  

- ОО СУБНОР-а Прњавор 1.621,20 КМ.  

У оквиру наведеног извршено је финансирање следећих активности:  

- Обиљежавање Дан Борачке организације Републике Српске и Дана Првог српског 

устанка, 14. фебруара 2017. године. Носилац активности Борачка организација 

општине Прњавор, а у склопу обиљежавања одржана је служба и парастос за све 

погинуле борце Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уз присуство 

породица, грађана, демобилисаних бораца и представника власти. Након парастоса, 

извршено је полагање цвијећа на гробно мјесто погинулог команданата РЈ „Вукови 

са Вучијака“- Вељка Миланковића. За реализацију наведене активности утрошено 

је 300,00 КМ. 

- Поводом обиљежавања Дана општине Прњавор (24. март) у организацији Борачке 

организације општине Прњавор одржана је активност под називом „Мотајица 

2017.“ На Мотајици- мјесту гдје су борци Војске Републике Српске са подручја 

општине Прњавор, дана 26. марта 1992. године утврдили одбрамбену линију ради 

заштите општине Прњавор од агресије непријатељских снага из правца Дервенте и 

Брода, извршено је окупљање и дружење уз присуство преко 500 лица из 

категорије демобилисаних бораца, породица и носилаца власти (подаци добијени 

од Борачке организације). За реализацију ове активности утрошено је 2.000,00 КМ, 

из Програма, из текуће буџетске резерве утрошено додатних 1.400,00 КМ. 

- Обиљежен је Дан побједе над фашизмом, 09. маја 2017. године, а носилац 

активности је ОО СУБНОР-а. Извршено је полагање цвијећа на Споменик бисте 

народних хероја, Споменик јунацима Војске Републике Српске насељених мјеста 

Прњавор и Ратковац и Спомен-обиљежје жртвама фашистичког терора у 

Прњавору. Реализација ове активности износила је 100,00 КМ.  

- Активност обиљежавања крсне славе Удружења ратних војних инвалида општине 

Прњавор, Свети Василије Острошки, реализована је 12. маја 2017. године. Носилац 

активности Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор, а за реализацију 

исте одобрено је 1.200,00 КМ.  

- ОО СУБНОР Прњавор организовао је 12.05.2017. године, као и ранијих година, а у 

поводу обиљежавања Дана сјећања на страдања жртава усташког геноцида, у 

логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доња Градина, код Козарске 
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Дубице, одлазак грађана општине Прњавор. Циљ ове активности је да и грађани 

општине Прњавор својим присуством увеличају обиљежавање овог догађаја. 

Делегација представника општине Прњавор, заједно са представницима ОО 

СУБНОР-а, положила је вијенац. За реализацију ове активности утрошено је 300,00 

КМ.  

- Дан Организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила, 

обиљежен је 27. маја 2017. године, а носилац активности Општинска организација  

заробљених и погинулих бораца и несталих цивила општине Прњавор. 

Организован је превоз једним аутобусом на релацији Прњавор-Бања Лука. За 

реализацију ове активности утрошено је 500,00 КМ.  

- 21. Видовданска олимпијада „Кулаши 2017.“ одржана је 18. јуна2017. године. 

Носилац активности Борачка организација општине Прњавор, а одржана су  

спортска такмичења у 6 дисциплина, учествовало 25 екипа. Видовданској 

олимпијади у Кулашима присуствовало је око 3.500 лица (укупно такмичари и 

други по процјени Борачке организације), а утрошено је 2.000,00 КМ.  

- Поводом крсне славе Војске Републике Српске, Видовдан, 28. јуна2017. године, 

одржана је света литургија у Спомен Храму на Вучијаку. Организатор активности 

Српска православна црквена општина Кремна и Борачка организација општине 

Прњавор. Присуствовало је око 400 лица (по процјени Борачке организације). За 

провођење ове активности утрошено је 1.200,00 КМ. 

- Дан борца, 04. јула 2017. године, обиљежен је у општини Прњавор, а носилац 

активности је ОО СУБНОР-а. Извршено полагање вијенаца на Споменик бисте 

народних хероја, Споменик јунацима Војске Републике Српске насељених мјеста 

Прњавор и Ратковац и Спомен-обиљежје жртвама фашистичког терора у 

Прњавору. За реализацију ове активности одобрено је 100,00 КМ.  

- ОО СУБНОР Прњавор организовала је 04. јула 2017. године, као и ранијих година, 

а у поводу обиљежавања 75. године од битке на Козари, на Мраковици, одлазак 

грађана општине Прњавор да својим присуством увеличају обиљежавање овог 

догађаја. Делегација представника општине Прњавор, заједно са представницима 

ОО СУБНОР-а, положила је вијенац испред симбола партизанског отпора и 

страдања у Другом свјетском рату. За реализацију ове активности одобрено је 

800,00 КМ.  

- Обиљежавање Дан ослобођења Прњавора, 10. јули 2017. године проведено је у 

организацији ОО СУБНОР-а. Извршено је полагање вијенаца на Споменик бисте 

народних хероја, Споменик јунацима Војске Републике Српске насељених мјеста 

Прњавор и Ратковац и Спомен-обиљежје жртвама фашистичког терора у 

Прњавору. Одобрена средства за ову активност износе 200,00 КМ.  

- Одржавање11. КУП-а у спортском риболову ратних војних инвалида Републике 

Српске, „Дренова 2017.“, 28. јула2017. године, организовала је Борачка 

организација општине Прњавор-Одбор ратних војних инвалида. Ова 

манифестација уврштена је у Програм активности од републичког значаја, а 

суфинансирање врше Борачка организација Републике Српске и Министарство 

рада и борачко-инвалидске заштите. По подацима организатора присуствовало је 
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око 200 лица, а учествовало 20 екипа. За реализацију ове програмске активности 

утрошено је 600,00 КМ и из буџетске резерве 2.304,90 КМ 

- Обиљежавање Међународног дана несталих лица, 15. септембра 2017. године, 

проведено је у организацији Општинске организације заробљених и погинулих 

бораца и несталих цивила општине Прњавор. За реализацију наведене активности 

утрошено је 500,00 КМ.  

- Борачка организација општине Прњавор прославила је крсну славу Борачке 

организације Републике Српске, 08. новембар 2017. године, Митровдан, уз 

присуство око 150 лица. Утрошено је 2.000,00 КМ.  

- Обиљежавање Међународног дана инвалида, 03. децембар 2017. године, започело 

је пријемом делегација код предсједника Скупштине општине Прњавор. 

Присуствовали су представници из реда ових категорија, носиоци активности, 

Борачка  организација општине Прњавор – Одбор ратних војних инвалида и 

Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор.  

Организацији активности Борачке организације општине Прњавор присуствовало 

је 35 лица. Средства у износу од 300,00 КМ додијељена су инвалидима са тешким 

здравственим и социјалним проблемима (три лица).  

Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор, један од носилаца ове 

активности, одржало је свечану сједницу Предсједништва Удружења. Утрошено је 

300,00 КМ.  

Организован је заједнички протокол полагања вијенаца у Спомен цркви на 

Вучијаку делегација Борачке организације и Удружења РВИ општине Прњавор. 

Обиљежавањем наведених активности настоји се његовати тековине Одбрамбено- 

отаџбинског рата, а свим горе наведеним активностима присуствовали су представници 

општине Прњавор. 

 

2. Средства за реализацију права обухваћених Правилником о условима и 

поступку одобравања и исплате једнократне новчане помоћи борцима, ратним 

војним инвалидима и породицама погинулих бораца. 

 

Начелник општине је именовао Комисију за једнократне новчане помоћи, при 

Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту. Комисија за једнократне новчане помоћи 

општине Прњавор, у 2017. години, одржала је 11 сједница на којима је разматрала 252 

поднесена захтјева, више за 28 у односу на прошлу годину, од којих је 217 позитивно 

ријешено, а 35 захтјева је одбијено из различитих разлога (пр. подносиоц се не налази на 

евиденцији нашег Одјељења, нема пребивалиште у општини Прњавор и сл.)  

По овој тачки Програма планирана су средства буџета у износу од 65.000,00 

КМ,мање за 8.000,00 КМ у односу на прошлу годину, а реализована су у складу са 

одобреним оперативним буџетом, у износу од 53.240,00 КМ, више за 4.940,00 КМ у 

односу на прошлу годину ( позиција 416100-једнократне новчане помоћи појединцима из 

борачке популације планирано 62.000,00 КМ а одобрено52.840,00  и на позицији 415200-
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средства за набавку уџбеника и остале организоване активности за дјецу бораца ВРС и 

РВИ планирано 3.000,00 КМ а реализовано 400,00 КМ за трошкове одласка на екскурзију 

у завршној години школовања, а у складу са Правилником).  

Средства су реализована по следећим тачкама:  

- У случају смрти чланова породице погинулих и несталих бораца, смрти ратних 

војних инвалида од 1. до 4. категорије – инвалидности од 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, 

одобравана су средства у висини до 500,00 КМ. По наведеном основу реализована 

је помоћ у укупном износу од 20.900,00 КМ , док је прошле године потрошено 

10.800,00 КМ.  

- У случају идентификације посмртних остатака несталих бораца Војске Републике 

Српске одобравана су средства у висини до 1.000,00 КМ. На овој ставци средства 

су реализована у износу од 1.000,00 КМ.  

- У сврху лијечења и куповине лијекова одобравана је помоћ у висини до 300,00 КМ. 

Реализована су средства од 8.000,00 КМ , а прошле године 15.700,00 КМ.  

- 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. Потребно је напоменути да је евидентан раст тешких обољења, чије лијечење 

захтијева већи износ средстава, па је и број захтјева по овом основу у порасту. По 

овом основу реализовано је 10.000,00 КМ , а прошле године 10.800,00 КМ.  

- Помоћ за ублажавање тешког материјалног положаја одобравана је у висини до 

300,00 КМ. С обзиром на све тежу материјалну и социјалну ситуацију грађана из 

реда борачке популације све већи је број захтјева по овом основу, а који се односе 

на рјешавање основних егзистенцијалних проблема, тако да је у оквиру ове ставке 

реализован износ од 12.640,00 КМ у односу на 6.800,00 КМ прошле године, а што 

ни приближно не задовољава исказане потребе.  

- 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, одобравана је у висини до 400,00 КМ. 

Активност је проведена у складу са подацима и захтјевима образовних установа, а 

реализована у укупном износу од 400,00 КМ , док је прошле године реализовано 

800,00 КМ. 

- Као помоћ у другим, нарочито оправданим случајевима, када то оцијени Начелник 

општине, на приједлог Комисије за једнократне новчане помоћи одобрила је 

новчани износ до 400,00 КМ, реализован износ од 300,00 КМ , а прошле године 

реализовано 2.400 КМ.  

При свом раду, Комисија се искључиво придржавала Правилника о условима и 

поступку одобравања и исплате једнократне новчане помоћи борцима, ратним војним 
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инвалидима и породицама погинулих бораца, а најбољи показатељ ове тврдње је тај што 

није било приговора од стране подносилаца захтјева 

3. Средства намијењена одржавању и изградњи споменика и спомен-обиљежја.  

Буџетом општине Прњавор за 2017. годину, на позицији 412500-трошкови 

одржавања спомен-обиљежја у мјесним заједницама, планирано је 6.000,00 КМ , док је 

прошле године планирано 10.000,00 КМ а утрошено 7.475,62 КМи намијењена су 

одржавању споменика и спомен-обиљежја од великог значаја за општину Прњавор ( 

Одлука о давању сагласности на Листу споменика и спомен- обиљежја од великог значаја 

за општину Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и приједлога 

плана одржавања споменика и спомен обиљежја од великог значаја за општину Прњавор у 

2017. години. 

Радови на инвестиционом одржавању споменика и спомен-обиљежја изведени су у 

пет мјесних заједница наше Општине, споменика који се налазе на Листи споменика и 

спомен-обиљежја од великог значаја за општину Прњавор, а вриједност укупно 

реализованих средстава на овој позицији је 7.475,62КМ, и то за санацију споменика и 

спомен-обиљежја у:  

• МЗ Шибовска, Споменик погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата – износ 

998,00 КМ,  

• МЗ  Околица и Доња Мравица, прва фаза, Споменик погинулим борцима Одбрамбено-

отаџбинског рата - износ 1.800,00 КМ,  

• МЗ Просјек, Споменик погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата - износ 

1.699,50 КМ,  

• МЗ Насеобина Лишња, Споменик погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата - 

износ 1.491,50 КМ,  

• МЗ Печенег Илова, Споменик погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата - износ 

1.486,62 КМ,  

На позицији 511100-средства за изградњу споменика погинулим борцима и израду 

главног пројекта планирано је 50.000,00 КМ и позицији 511100-средства за спомен-собу 

посвећену Одбрамбено-отаџбинском рату РС 1991-1995. године која су реализована, у 

износу од 3.168,52 КМ (остали дио реализованих средстава од 17.472,17 КМ књижен на 

позицијиинвестиционо одржавање, реконструкција зграда и објеката). 

Радови на изградњи споменика и спомен-обиљежја изведени су у двије мјесне 

заједнице наше Општине у износу од 21.132,82 КМ, а прошлогодишња реализација 

49.248,32КМ, и то: 

• МЗ Кремна, Споменик погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата, друга фаза – 

износ од 19.819,82 КМ, док је реализација прве фазе прошле године износила 

21.973,88КМ,  
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• МЗ Поточани, изградња прилазне стазе код Споменика погинулим борцима Одбрамбено-

отаџбинског рата – Ново насеље у износуод 1.313,00 КМ,  

 

 

4. Средствима за реализацију осталих активности финансиране су следеће 

активности и то:  

 

• активности набавке и подјеле уџбеника за дјецу ратних војних инвалида и 

демобилисаних бораца Војске Републике Српске, у 2017. години, у основним и 

средњим школама и то на позицији 415200-средства за набавку уџбеника и остале 

организоване активности за дјецу бораца ВРС и РВИ, у износу 3.989,00КМ. 

Кориснике је изабрала Борачка организација општине Прњавор 17 ученикаи 

Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор 54 ученика, укупно 71 

корисник, из реда најугроженијих а у складу са властитим критеријима. За матурско 

вече ученика РВИ потрошено је 1.550,00 КМ. 

• Са ове позиције финансиран је и превоз изабраних корисника породица погинулих 

бораца и ратних војних инвалида у здравствене установе, оспособљене за 

провођење одређене рехабилитације, 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 250,00 

КМ. 

• По захтјеву Борачке организације општине за трошкове превоза породица 

погинулих бораца у Градишку за преузимање одликовања од предсједника РС-

посмртно за погинуле борце, утрошено је 180,00 КМ. 

• На позицији 415200-средства за остале трошкове обиљежавања значајних датума 

(за трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) планирана су у износу 3.200,00 КМ, а 

реализована у износу од 2.790,00 КМ за 140 вијенаца. 

• Набавка вијенаца и цвијећа извршена је у складу са Одлуком о начину утрошка 

средстава са буџетске позиције 415200 („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 09/17)- средства за остале трошкове обиљежавања значајних датума (за 

трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.)  

 

ЗАКЉУЧАК 

 Реализација Програма за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите 

у општини Прњавор за 2017. годину омогућила је остваривање постављених циљева при 

доношењу истог. У том смислу реализоване су планиране активности удружења и 

организација из области борачко-инвалидске заштите у оквиру одобрених буџетских 

средстава.  

Остваривањем додатних права и додјелом једнократних новчаних помоћи, у 

одређеној мјери, ублажена је тешка материјална ситуација и омогућено дјелимично 
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превазилажење проблема при остваривању права из домена здравствене заштите, а 

нарочито се показало као оправдано пружање помоћи при сахранама лица обухваћених 

Правилником о условима и поступку одобравања и исплате једнократне новчане помоћи 

борцима, ратним војним инвалидима и породицама погинулих бораца.  

У Буџету општине Прњавор за 2017.годину , поред активности наведених 

програмом од 84.700,00КМ реализовано је 74.241,20КМ или 88%. Затим,  планирана су и 

реализована средства загрант-рад и дјеловање борачких удружења општине од 

185.704,90КМ (87.004,90 КМ за борачку организацију, 22.500,00 КМ за удружење РВИ, 

27.000,00КМ за организацију ПЗПБНЦ, 7.200,00КМ за удружење „Вукови са Вучијака“, 

4.500,00 КМУдружење грађана „Ветерани Републике Српске“ и4.500,00КМ за удружење 

СУБНОР.За финансирање обавеза из ранијег периода Борачке организације општине 

издвојено је 30.000,00 КМ. Из буџетске резерве за Удружење ратних војних заробљеника 

„Вијенац“ Возућа и остали дозначено је 3.000,00 КМ. 

Потребно је напоменути да се проводе и друге активности везане за област борачко-

инвалидске заштите, као што су: 32.299,22 КМ заодржана 33 парастоса погинулим 

борцима ВРС по мјесним заједницама, а чиме се доприноси чувању успомене и 

исказивању дужног поштовања према овој категорији становништва.  

Исплаћена су и средства за стипендије 69ученика и 46 студената из категорије БИЗ 

у износу од 105.900,00 КМ
1
 

                                                           
1
Преко  Одјељења за ЛЕР и друштвене дјелатности 


