СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР
Скупштина општине Прњавор
Светосавска бр. 10.
Телефон: (051) 660-340
Факс: (051) 663-291
Одговорни уредник: Сретко Аулић
Штампа: Стручна служба СО-е

7. марта 2018. године
ПРЊАВОР
Број 5

Година 54.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу («Службени гласник Републике
Српске», број 40/13, 106/15 и 3/16), 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), члана 161. став 1, члана 175. став 2,
члана 190. Пословника о раду Скупштине општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине
Прњавор на 14. сједници одржаној дана 06.03.2018.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Регулационог плана
„Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића
и Цара Лазара“
Члан 1.
(1) Приступа се изради Регулационг плана
„Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића
и Цара Лазара“ (у даљем тексту: План).
(2) Укупна површина обухвата Плана чијој
се изради приступа је cca 5,6 ha.
(3) План се доноси на плански период од 10
година.
(4) План ће бити израђен у складу са Правилником о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења („Службени гласник
Републике Српске“, број 69/13).
Члан 2.
Спољну границу обухвата Плана чине парцеле: к.ч. бр. 431, к.ч. бр. 507 и дио к.ч. бр. 1142 к.о.
Прњавор (улица Стевана Немање), дио к.ч. бр. 1136
к.о. Прњавор (улица Алексе Малића) и дио к.ч. бр.
1141 к.о. Прњавор (улица Цара Лазара).
Члан 3.
(1) Носилац припреме Плана је Одјељење за
просторно уређење.

Издавач:
Скупштина општине Прњавор
Рачун јавних прихода:
број 555-007-00215707-29 код
«Нова банка» филијала Бањалука
шифра Јавних прихода 722521

(2) Носилац припреме Плана ће као улазне
параметре обезбједити и учинити доступном носиоцу израде плана сву постојећу документацију у
складу са чланом 42. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16), неопходну за
израду плана.
Члан 4.
(1) Рок за израду Плана је 90 дана од дана
закључења уговора којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе носиоца припреме и носиоца
израде плана.
(2) Нацрт Плана ће бити стављен на јавни
увид у трајању од 30 дана у просторијама носиоца
припреме Плана, а потом на јавну расправу у складу
са чланом 48. став 4. и став 5. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16).
(3) Приједлог Плана и одлуку о доношењу
Плана са потребним образложењем утврдиће носилац припреме и начелник општине.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбједиће се из
буџета општине Прњавор.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном
гласнику општине
Прњавор».
Број: 01-022-19/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. Закона о
уређењу простора и грађењу («Службени гласник
Републике Српске», број 40/13, 106/15 и 3/16), члана
39. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Српске», број 97/16), члана 37.
Статута општине Прњавор („Службени гласник
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општине Прњавор“, број 15/17), члана 161. став 1,
члана 175. став 2, члана 190. Пословника о раду
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 14. сједници одржаној
дана 06.03.2018. године, донијела је

буџета општине Прњавор.

ОДЛУКУ
о приступању изради измјене дијела Регулационог
плана „Центар“ (измјена V)

Број: 01-022-20/18
Датум: 06.03.2018. године

Члан 1.
(1) Приступа се изради измјене дијела Регулационог плана „Центар“ (измјена V), (у даљем тексту: План).
(2) Укупна површина обухвата Плана чијој
се изради приступа је cca 1,3 ha.
(3) План се доноси на плански период од 10
година.
(4) План ће бити израђен у складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16)
и Правилником о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења („Службени
гласник Републике Српске“, број 69/13).
Члан 2.
Обухват Плана чини земљиште означено као
к.ч. број: 809, 810, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 813/5,
813/6, 813/7, 813/8, 814/1, 814/2, 815/1, 815/3, 815/4,
815/5, 816, 817, 818, 819, 820/1, 820/2, 821/1, 821/2,
821/3, 821/4, 821/5, 822/1, 822/3, 823/1, 823/2, 824/1,
827/11, 827/16 и 1147/1 к.о. Прњавор.
Члан 3.
(1) Носилац припреме Плана је Одјељење за
просторно уређење.
(2) Носилац припреме Плана ће као улазне
параметре обезбједити и учинити доступном носиоцу израде плана сву постојећу документацију у
складу са чланом 42. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16), неопходну за
израду плана.
(3) Избор носиоца израде плана вршиће се у
складу са прописима о јавним набавкама.
Члан 4.
(1) Рок за израду Плана је 90 дана од дана
закључења уговора којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе носиоца припреме и носиоца
израде плана.
(2) Нацрт Плана ће бити стављен на јавни
увид у трајању од 30 дана у просторијама носиоца
припреме Плана, а потом на јавну расправу у складу
са чланом 48. став 4. и став 5. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16).
(3) Приједлог Плана и одлуку о доношењу
Плана са потребним образложењем утврдиће носилац припреме и начелник општине.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбједиће се из

07.03.2018.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Прњавор».
Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу («Службени гласник Републике
Српске», број 40/13, 106/15 и 3/16), 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), члана 161. став 1, члана 175. став 2,
члана 190. Пословника о раду Скупштине општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине
Прњавор на 14. сједници одржаној дана 06.03.2018.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради измјене и допуне дијела
Регулационог плана „У зони утицаја магистралног
пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента“
(измјена и допуна II)
Члан 1.
(1) Приступа се изради измјене и допуне
дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента“
(измјена и допуна II), (у даљем тексту: План).
(2) Укупна површина обухвата Плана чијој
се изради приступа је 1,84 ha.
(3) План се доноси на плански период од 10
година.
(4) План ће бити израђен у складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16)
и Правилником о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења („Службени
гласник Републике Српске“, број 69/13).
Члан 2.
Обухват Плана чини земљиште означено као
к.ч. број: 824/1, дио 843/6 и 843/7 к.о. Коњуховци и
земљиште означено као к.ч. број: 62/1, 62/2, 62/3,
62/6, 62/7, 62/11, 62/13, 62/14, 62/15, 62/16, 345/1,
345/2, 345/3, 345/4, 345/28, дио 930/1, дио 931/3, дио
940/1, 939/7 и дио 939/6 к.о. Околица.
Члан 3.
(1) Носилац припреме Плана је Одјељење за
просторно уређење.
(2) Носилац припреме Плана ће као улазне
параметре обезбједити и учинити доступном
носиоцу израде плана сву постојећу документацију
у складу са чланом 42. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике

07.03.2018.
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Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16), неопходну за
израду плана.
(3) Избор носиоца израде плана вршиће се у
складу са прописима о јавним набавкама.
Члан 4.
(1) Рок за израду Плана је 90 дана од дана
закључења уговора којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе носиоца припреме и носиоца
израде плана.
(2) Нацрт Плана ће бити стављен на јавни
увид у трајању од 30 дана у просторијама носиоца
припреме Плана, а потом на јавну расправу у складу
са чланом 48. став 4. и став 5. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16).
(3) Приједлог Плана и одлуку о доношењу
Плана са потребним образложењем утврдиће носилац припреме и начелник општине.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбједиће се из
буџета општине Прњавор.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Прњавор».
Број: 01-022-21/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 4. став 3. Закона о порезу на
непокретности («Службени гласник Републике
Српске», број 91/15), 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)
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и члана 161. став 1, члана 175. став 2, члана 190. и
члана 201. став 1. Пословника о раду Скупштине
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина
општине Прњавор на 14. сједници одржаној дана
06.03.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о висини вриједности непокретности
по зонама на територији општине Прњавор
Члан 1.
(1) Овом одлуком утврђује се висина вриједности непокретности по зонама на територији
општине Прњавор, по једном m2.
(2) Зоне грађевинског земљишта су одређене
Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник општине Прњавор“, број
28/14, 6/16, 31/17 и 33/17).
(3) Утврђене вриједности се односе на вриједност непокретности на дан 31.12.2017. године.
(4) Вриједности некретнина су наведене у
Табели 1. која је саставни дио одлуке, и изражене су
у конвертибилним маркама.
Члан 2.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о висини вриједности непокретности по
зонама на територији општине Прњавор, број 01-02212/17 од 31.01.2017. године («Службени гласник
општине Прњавор», број 3/17).
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Прњавор».
Број: 01-022-22/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

ЗОНЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Катастарска
општина

Прњавор
Прњавор
Прњавор
Прњавор

Зона

I
II
III
IV

Дио Околица,
Ратковац,
Коњуховци,
Бабановци, V
Вучијак и
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земљиште
земљиште
земљиште
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Остало
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Стан

Кућа

Пословни Индустрипростор јски објекат

Остали
објекти

38,57

15,26

19,37

19,29

9,64

900

810

1478,7

360

900

32,14

1,43

16,88

16,07

8,04

900

810

1092,6

360

900

25,71

1,25
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12,86

6,43
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1092,6
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19,29
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10,13
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180
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Катастарска
општина

Зона

ПољоприИндустриГрађевиШумско
вредно
јско
нско
земљиште
земљиште
земљиште
земљиште

Остало
земљиште

Стан

07.03.2018.

Кућа

Пословни Индустрипростор јски објекат

Остали
објекти

ЗОНЕ ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА
ЗОНА I
Дио Бабановци
Дио Вучијак
Горњи
Палачковци
Горњи
Штрпци
Доња Илова
Доњи
Палачковци
Доњи
Штрпци
Дио - Караћ
Дио Коњуховци
Кулаши
Лишња
Насеобина
Лишња
Насеобина
Хрваћани
Дио Околица
Поточани
Дио Ратковац
Хрваћани
Шерег
Илова
Шибовска
Штивор
Доњи
Смртићи
Пураћи

I

9,90
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2,04
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4,95

2,11

450,00
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405,00
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I
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1,05

2,04
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2,11

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

I
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2,04

4,95
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450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

I
I

9,90
9,90

1,05
1,05

2,04
2,04

4,95
4,95

2,11
2,11

450,00
450,00

405,00
405,00

540,00
540,00

180,00
180,00

200,00
200,00

I

9,90

1,05

2,04

4,95

2,11

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

I

9,90

1,05

2,04

4,95

2,11

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

I

9,90

1,05

2,04

4,95

2,11

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

I

9,90

1,05

2,04

4,95

2,11

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

I

9,90

1,05

2,04

4,95

2,11

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

I

9,90

1,05

2,04

4,95

2,11

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

I

9,90

1,05

2,04

4,95

2,11

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

I
I

9,90
9,90

1,05
1,05

2,04
2,04

4,95
4,95

2,11
2,11

450,00
450,00

405,00
405,00

540,00
540,00

180,00
180,00

200,00
200,00

I

9,90

1,05

2,04

4,95

2,11

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

I

9,90

1,05

2,04

4,95

2,11

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

ЗОНА II
Велика
Илова
Гусак
Гаљиповци
Горња
Илова
Горња
Мравица
Горњи
Гаљишовци
Доња
Мравица
Доњи
Гаљиповци
Јадовица
Кремна
Мравица
Печенег
Илова
Чорле

II

5,85

0,90

1,87

2,93

1,80

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

II
II

5,85
5,85

0,90
0,90

1,87
1,87

2,93
2,93

1,80
1,80

450,00
450,00

405,00
405,00

540,00
540,00

180,00
180,00

200,00
200,00

II

5,85

0,90

1,87

2,93

1,80

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

II

5,85

0,90

1,87

2,93

1,80

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

II

5,85

0,90

1,87

2,93

1,80

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

II

5,85

0,90

1,87

2,93

1,80

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

II

5,85

0,90

1,87

2,93

1,80

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

II
II
II

5,85
5,85
5,85

0,90
0,90
0,90

1,87
1,87
1,87

2,93
2,93
2,93

1,80
1,80
1,80

450,00
450,00
450,00

405,00
405,00
405,00

540,00
540,00
540,00

180,00
180,00
180,00

200,00
200,00
200,00

II

5,85

0,90

1,87

2,93

1,80

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

II

5,85

0,90

1,87

2,93

1,80

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

1,80
1,80
1,80

450,00
450,00
450,00

405,00
405,00
405,00

540,00
540,00
540,00

180,00
180,00
180,00

200,00
200,00
200,00

ЗОНА III
Брезик
Вршани
Гајеви

III
III
III

4,50
4,50
4,50

0,90
0,90
0,90

1,67
1,67
1,67

2,25
2,25
2,25
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Катастарска
општина

Горњи
Смртићи
Млинци
Мрачај
Скакавци
Црквена
Чивчије
Шаринци
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Зона

ПољоприИндустриГрађевиШумско
вредно
јско
нско
земљиште
земљиште
земљиште
земљиште

Остало
земљиште

Стан

Кућа

5
Пословни Индустрипростор јски објекат

Остали
објекти

III

4,50

0,90

1,67

2,25

1,80

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

III
III
III
III
III
III

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67

2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00

405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00

540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00

180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

ЗОНА IV
Грабик
Илова
Горњи
Вијачани
Доњи
Вијачани
Дренова
Кокори
Ново Село
Орашје
Отпочиваљка

Парамије
Поповићи
Просјек
Срповци

IV

3,60

0,52

1,36

1,80

1,04

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

IV

3,60

0,52

1,36

1,80

1,04

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

IV

3,60

0,52

1,36

1,80

1,04

450,00

405,00

540,00

180,00

200,00

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60

0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52

1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04

450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00

405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00

540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00

180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
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На основу члана 69. став 1. и члана 73. став
2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и
3/16), 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), Скупштина
општине Прњавор, на 14. сједници одржаној дана
06.03.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о висини накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за
трошкове уређења градског грађевинског земљишта
за 1 m2 (један метар квадратни) корисне површине
објекта.
Члан 2.
Трошкови уређења градског грађевинског
земљишта израчунати према одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу и Правилника о
обрачуна накнаде уређења градског грађевинског
земљишта за све спроведбене документе просторног
уређења износе просјечно 100 КМ/m2 корисне
површине објекта.
Члан 3.
Висина накнаде за трошкове уређења гра-

дског грађевинског земљишта утврђује се по јединици корисне површине објекта (КМ/m2) у процентима од износа трошкова уређења градског грађевинског земљишта, који је утврђен у члану 2. ове
Одлуке према зонама, и то:
- за прву зону 34 %, што износи 34,00
КМ/m2,
- за другу зону 29 %, што износи 29,00
КМ/m2,
- за трећу зону 23 %, што износи 23,00
КМ/m2,
- за четврту зону 17 %, што износи 17,00
КМ/m2,
- за пету зону 11 %, што износи 11,00
КМ/m2.
Члан 4.
Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта која је утврђена у
члану 3. ове Одлуке примјењиваће се за обрачун
трошкова уређења градског грађевинског земљишта
у 2018. години, а најдуже до 31.03.2019. године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-23/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 39. став (2), тачка 2), а у
вези са чланом 28. став 1. тачка 3) Закона о локалној
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самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став (2), тачка 2) 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), Скупштина општине Прњавор на 14.
сједници одржаној дана 06.03.2018. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о сеоским водоводима, јавним
бунарима и јавним чесмама
Члан 1.
(1) У Одлуци о сеоским водоводима, јавним
бунарима и јавним чесмама („Службени гласник
општине Прњавор“, број 2/08 и 35/15), у члану 16.
став 1. тачке б), в), ж) и и) бришу се.
(2) Досадашње тачке г), д), ђ), е), з) и ј)
постају тачке б), в), г), д), ђ) и е).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-24/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

66
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 7. Закона о комуналним таксама
(„Службени гласник Републике Српске, број 4/12),
члана 37. Статута општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“, број 15/17), члана 161,
164, 175. и 201. Пословника о раду Скупштине
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“ број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина
општине Прњавор на сједници одржаној дана
06.03.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама („Службени гласник општине Прњавор“, број 20/12, 13/14,
17/14 и 9/16) у ТАРФИ КОМУНАЛНИХ ТАКСА, у
Тарифном броју 2, члан 17. мијења се и гласи:
„За држање живе музике у угоститељским објектима
плаћа се комунална такса у дневном износу од 20,00
KM.
НАПОМЕНА: Таксени обвезници плаћају таксену
обавезу по овом тарифном броју Одјељењу за
локални економски развој и друштвене дјелатности
приликом подношења захтјева за давање сагласности
за држање живе музике, након прибављеног мишљења за држање музике од Полицијске станице Прњавор.“

07.03.2018.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-25/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући
по захтјеву Малић Рајка сина Алексе из Доњих
Вијачана, поднесеном Републичкој управи за
геодетске и имовинско-правне послове, Подручна
јединица Прњавор, у предмету замјене земљишта, а
на основу члана 348. став 4. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, бр.
124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 190. Закона
о општем управном поступку („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), члана
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, бр. 15/17) и члана 161. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и
32/17), на сједници одржаној дана 06.03.2018.
године, д о н о с и
О Д Л У К У
о давању сагласности за закључивање уговора о
замјени некретнина са Малић Рајком сином Алексе
из Доњих Вијачана, Малић Жарком сином Алексе из
Бањалуке, Малић Милутином сином Алексе из
Доњих Вијачана, Малић Ненадом сином Рајка из
Бањалуке, Малић Госпаном кћерком Алексе из
Доњих Вијачана, Њежић рођ. Прерадовић Миленом
кћерком Бранка из Доњих Вијачана, Самац рођ.
Њежић Зорком кћерком Драгомира из Прњавора и
Митровић рођ. Њежић Драгицом кћерком Драгомира
из Београда
Члан 1.
Даје се сагласност за закључивање уговора о
замјени некретнина са Малић Рајком сином Алексе
из Доњих Вијачана, Малић Жарком сином Алексе из
Бањалуке, Малић Милутином сином Алексе из Доњих Вијачана, Малић Ненадом сином Рајка из Бањалуке, Малић Госпаном кћерком Алексе из Доњих
Вијачана, Њежић рођ. Прерадовић Миленом кћерком
Бранка из Доњих Вијачана, Самац рођ. Њежић
Зорком кћерком Драгомира из Прњавора и Митровић
рођ. Њежић Драгицом кћерком Драгомира из Београда, којим општина Прњавор даје тим лицима у
замјену земљиште означено као:
- к.ч.бр. 1155/16 „Брдо“ двориште у површини од 200 м2, уписано у ПЛ. бр. 30 к.о. Доњи
Вијачани на име посједника општине Прњавор са 1/1
дијела (по старом премјеру к.ч. бр. 259/35 „Брдо“
двориште у површини од 200 м2, уписано у зк.ул. бр.
1272 к.о. Вијачани као власништво општине Прњавор са 1/1 дијела), за њихово земљиште означено као:
- к.ч. бр. 1186/9 „Брдо“ њива у површини од
165 м2, уписано у ПЛ. бр. 1091 к.о. Доњи Вијачани
на име посједника Малић Жарка сина Алексе из
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Бањалуке са 1/2 дијела и Малић Рајка сина Алексе из
Бањалуке (односно из Доњих Вијачана) са 1/2 дијела;
- к.ч.бр. 1186/4 „Брдо“ њива у површини од
366 м2, уписано у ПЛ. бр. 188 к.о. Доњи Вијачани на
име посједника Малић Милутина сина Алексе из
Доњих Вијачана са 1/1 дијела (по старом премјеру
к.ч. бр. 288/11 „Брдо“ њива у површини од 165 м2,
уписано у зк.ул. бр. 155 к.о. Вијачани као власништво Малић Рајка сина Алексе из Доњих Вијачана са
1/2 дијела и Малић Жарка сина Алексе из Доњих
Вијачана (односно из Бањалуке) са 1/2 дијела и к.ч.
бр. 288/5 „Брдо“ њива у површини од 366 м2,
уписано у зк.ул. бр. 154 к.о. Вијачани као власништво Малић Милутина сина Алексе из Доњих
Вијачана са 353/1080 дијела, Малић Госпане кћери
Алексе из Доњих Вијачана са 1/72 дијела, Малић
Рајка сина Алексе из Доњих Вијачана са 353/1080
дијела, Малић Жарка сина Алексе из Доњих Вијачана (односно из Бањалуке) са 353/1080 дијела,
Малић Ненада сина Рајка из Бањалуке са 1/360
дијела, Њежић рођ. Прерадовић Милене кћери
Бранка из Доњих Вијачана са 1/1080 дијела, Самац
рођ. Њежић Зорке кћери Драгомира из Прњавора са
1/1080 дијела и Митровић рођ. Њежић Драгице кћери
Драгомира из Београда са 1/1080 дијела).
Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине Прњавор
да у име општине Прњавор закључи уговор из члана
1. ове одлуке са Малић Рајком сином Алексе из
Доњих Вијачана, Малић Жарком сином Алексе из
Бањалуке, Малић Милутином сином Алексе из
Доњих Вијачана, Малић Ненадом сином Рајка из
Бањалуке, Малић Госпаном кћерком Алексе из
Доњих Вијачана, Њежић рођ. Прерадовић Миленом
кћерком Бранка из Доњих Вијачана, Самац рођ.
Њежић Зорком кћерком Драгомира из Прњавора и
Митровић рођ. Њежић Драгицом кћерком Драгомира
из Београда.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
О б р а з л о ж е њ е
Малић Рајко син Алексе из Доњих Вијачана
је поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и
имовинско-правне послове, Подручна јединица Прњавор, којим је тражио замјену земљишта означеног
као к.ч. бр. 1186/4, уписаног у ПЛ. бр. 188 к.о. Доњи
Вијачани (по старом премјеру к.ч. бр. 288/5, уписаног у зк.ул. бр. 154 к.о. Вијачани) и земљишта
означеног као к.ч. бр. 1186/9, уписаног у ПЛ. бр.
1091 к.о. Доњи Вијачани (по старом премјеру к.ч. бр.
288/11, уписаног у зк.ул. бр. 155 к.о. Вијачани) за
земљиште општине Прњавор означено као к.ч. бр.
1155/16, уписано у ПЛ. бр. 30 к.о. Доњи Вијачани (по
старом премјеру к.ч. бр. 259/35, уписано у зк.ул. бр.
1272 к.о. Вијачани).
У захјеву наводи да је преко његовог и
земљишта његове браће фактички, на лицу мјеста,
изграђен локални пут, на којем никада није ријешено
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питање имовинско-правних односа, нити им је то
земљиште плаћено, а на земљишту општине Прњавор се налази бунар који је фактички припадао
његовој породици, па тражи да се питање имовинско-правних односа ријеши замјеном земљишта.
Поступајући по поднесеном захтјеву Републичка управа за геодетске и имовинско-правне
послове, Подручна јединица Прњавор је провела
поступак у току којег су одржане расправе у канцеларији Подручне јединице Прњавор, дана 12.12.2017.
године и 08.02.2018. године. У току расправе одржане 12.12.2017. године је извршен и увиђај на лицу
мјеста у Доњим Вијачанима.
На расправи одржаној 12.12.2017. године,
Малић Рајко син Алексе из Доњих Вијачана је
изјавио да су парцеле бр. 1155/16 и 1155/3 раније
биле њихове, али су одузете због бунара и дате на
кориштење основној школи; да с обзиром да због
осталих људи, њихових комшија, не могу да оспоре
пролаз путем који фактички постоји на лицу мјеста
траже да се то питање ријеши јер је земљиште на
којем је изграђен пут укњижено као њихов посјед и
власништво и никада им није плаћено, а пут никада
није ни уплањен, односно као такав, евидентиран у
катастарском операту; да су и раније покушавали да
ријеше то питање тако да им се одреди накнада за
земљиште преко којег је изграђен пут, али то нису
успјели јер то земљиште никада није експроприсано,
па није постојао правни основ за одређивање накнаде
код органа који води поступак, а у то вријеме ни
општина Прњавор није била укњижена као власник и
посједник земљишта које траже у замјену, већ
Мјесна заједница, што је, такође, представљало
сметњу за одређивање накнаде, а што је сада ријешено; да су приједлог за замјену земљишта поднијели управо зато што се земљиште општине Прњавор
које траже у замјену више не користи и ничему не
служи, а њима би то представљало рјешење њиховог
питања на обострано задовољство посебно имајући у
виду да се ради о земљишту које је некада било
власништво њихове породице и на којем се налази
бунар, који намјеравају да поправе и ставе у
функцију тј. он лично намјерава то да уради; да су
задовољни и са мањом површином земљишта тј.
површином од 200 м2, иако је површина њиховог
одузетог земљишта са бунаром већа, али с обзиром
да је раније Мјесна заједница на том земљишту
формирала грађевинске плацеве (парцеле) које је
продала неће тражити и то преостало земљиште како
се не би стварали проблеми.
Малић Жарко син Алексе из Бањалуке је
изјавио да се слаже са захтјевом који је поднио његов
брат Малић Рајко, а с обзиром да живи у Бањалуци
овлашћује свог брата Малић Рајка да га заступа у
овом поступку и да предузима све правне радње у
његово име све до правоснажног окончања поступка,
како даље не би морао лично долазити на расправе.
Малић Милутин син Алексе из Доњих
Вијачана је изјавио да се слаже са захтјевом који је
поднио његов брат Малић Рајко; да је то земљиште
одузето тако што је само позван у општину Прњавор
и речено му је да је бунар потребан школи; да је
бунар кориштен једно вријеме за школу, али је
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касније запуштен када је дошло до изградње
водовода у Доњим Вијачанима и да је тада и затрпан
тако што су радници продавнице бацали смеће у
бунар и од тада се више не користи; да му је, када је
позван у општину речено да је бунар потребан
школи, али му је исто тако било речено да ће им се за
земљиште дати накнада и да је то обавезна да уради
Мјесна заједница, али Мјесна заједница то никада
није урадила; те да с обзиром да је старије животне
доби и лошег здравственог стања овлашћује свог
брата Малић Рајка да га заступа у овом поступку и да
предузима све правне радње у његово име све до
правоснажног окончања поступка, како даље не би
морао лично долазити на расправе.
Малић Ненад син Рајка из Бањалуке је
изјавио да се слаже са захтјевом који је поднио његов
отац Малић Рајко; те да с обзиром да живи у
Бањалуци и да је запослен, па не може у свако
вријеме добити одсуство са посла, овлашћује свог
оца Малић Рајка да га заступа у овом поступку и да
предузима све правне радње у његово име све до
правоснажног окончања поступка, како даље не би
морао лично долазити на расправе.
Томецић Борко, стручни сарадник у Правобранилаштву Републике Српске, сједиште замјеника
Бањалука, је изјавио да немају примједби на изјаву
вјештака геодетске струке, а с обзиром на утврђене
чињенице тог дана истичу да ће своје коначно
изјашњење доставити након што упознају субјекта
којег по закону заступају о наведеном, те стога траже
од надлежног органа да им остави рок за доставу
изјашњења.
Службено лице је донијело закључак да се
наложи Правобранилаштву Републике Српске,
сједиште замјеника Бањалука да у року од 15 дана од
дана одржавања расправе достави изјашњење у вези
предмета поступка, у писменој форми.
У остављеном року Правобранилаштво
Републике Српске, сједиште замјеника Бањалука, је
доставило допис - изјашњење бр. У-2122/17 од 26.12.
2017. године.
Малић Госпана кћи Алексе из Доњих
Вијачана је дала изјаву на записник, код ове
Подручне јединице, дана 18.12.2017. године, у којој
је навела да се слаже са захтјевом који је поднио њен
брат Малић Рајко, а с обзиром да је старије животне
доби, слабо види и слабијег здравственог стања,
овлашћује свог брата Малић Рајка да је заступа у
овом поступку и да предузима све правне радње у
њено име све до правоснажног окончања поступка,
како даље не би морала лично долазити на расправе.
Након што је Правобранилаштво Републике
Српске, сједиште замјеника Бањалука доставило
писмено изјашњење, поново је одржана расправа у
канцеларији ове Подручне јединице, дана 08.02.2018.
године.
Прије почетка расправе, Њежић рођ.
Прерадовић Милена кћи Бранка из Доњих Вијачана
је обавијестила службено лице да њена кћерка
Митровић рођ. Њежић Драгица кћи Драгомира из
Београда није могла лично приступити на расправу
зато што живи у Београду тј. због удаљености и
других обавеза, а Самац Петар син Боривоја из
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Прњавора је обавијестио службено лице да његова
супруга Самац рођ. Њежић Зорка кћи Драгомира из
Прњавора није могла лично приступити на расправу
због тога што се налази у Аустрији гдје ради, па је
службено лице донијело закључак да се Њежић рођ.
Прерадовић Милена кћи Бранка из Доњих Вијачана
постави за привременог заступника своје кћерке
Митровић рођ. Њежић Драгице кћери Драгомира из
Београда, у овом поступку, а да се Самац Петар син
Боривоја из Прњавора постави за привременог
заступника своје супруге Самац рођ. Њежић Зорке
кћери Драгомира из Прњавора, у овом поступку.
На тој расправи, Малић Рајко син Алексе из
Доњих Вијачана, у своје име и као пуномоћник
Малић Жарка сина Алексе из Бањалуке, Малић
Милутина сина Алексе из Доњих Вијачана, Малић
Ненада сина Рајка из Бањалуке и Малић Госпане
кћери Алексе из Доњих Вијачана, је изјавио да остаје
при поднесеном захтјеву и изјави датој на записник
на расправи одржаној 12.12.2017. године.
Њежић рођ. Прерадовић Милена кћи Бранка
из Доњих Вијачана, у своје име и као привремени
заступник своје кћерке Митровић рођ. Њежић
Драгице кћери Драгомира, је изјавила да тражи да и
њене кћерке учествују у замјени земљишта и да оне
буду уписане као сувласници на земљишту на којем
је као посједник и власник уписана општина
Прњавор, а које Малић Рајко тражи да му се да у
замјену за земљиште на којем је изграђен пут,
имајући у виду да су и кћерке и она уписане као
сувласнице на одређеном дијелу тог земљишта.
Самац Петар син Боривоја из Прњавора, као
привремени заступник своје супруге Самац рођ.
Њежић Зорке кћери Драгомира из Прњавора, је
изјавио да се његова супруга, са којом се чуо,
придружује изјави своје мајке Њежић Милене и,
такође, тражи да учествује у поступку замјене
земљишта и да буде уписана као сувласник на
земљишту које се тражи у замјену будући да је
уписана као сувласник на дијелу земљишта на којем
је изграђен пут.
Томецић Борко, стручни сарадник у Правобранилаштву Републике Српске, сједиште замјеника
Бањалука, је изјавио да остаје при писменом
изјашњењу бр. У-2122/17 од 26.12.2017. године које
су доставили органу који води поступак.
На записник је констатовано да се у изјашњењу Правобранилаштва Републике Српске, сједиште замјеника Бањалука бр. У-2122/17 од 26.12.2017.
године, запримљеном код Подручне јединице
Прњавор дана 27.12.2017. године, наводи да сходно
изјашњењу општине Прњавор бр. 01/1-014-455/17 од
20.12.2017. године истичу да су сагласни са приједлогом - захтјевом подносиоца захтјева, с тим што
предлажу да се наведена замјена некретнина обави
на начин да се са подносиоцима закључи уговор о
замјени према законом прописаној процедури.
Након тога, Малић Рајко син Алексе из
Доњих Вијачана, у своје име и као пуномоћник
Малић Жарка сина Алексе из Бањалуке, Малић
Милутина сина Алексе из Доњих Вијачана, Малић
Ненада сина Рајка из Бањалуке и Малић Госпане
кћери Алексе из Доњих Вијачана, је изјавио да се
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слаже да се на земљишту општине Прњавор које
траже да им се да у замјену за њихово земљиште
укњиже са истим сувласничким дијеловима као што
су укњижени у зк.ул. бр. 154 к.о. Вијачани и то
Малић Милутин са 353/1080 дијела, Малић Госпана
са 1/72 дијела, он са 353/1080 дијела, Малић Жарко
са 353/1080 дијела, Малић Ненад са 1/360 дијела,
Њежић Милена са 1/1080 дијела, Самац Зорка са
1/1080 дијела и Митровић Драгица са 1/1080 дијела.
У току поступка је утврђено:
- Да је земљиште које је предмет поступка, а
које подносиоци захтјева нуде у замјену општини
Прњавор, означено као к.ч. бр. 1186/9 „Брдо“ њива у
површини од 165 м2, уписано у ПЛ. бр. 1091 к.о.
Доњи Вијачани на име посједника Малић Жарка
сина Алексе из Бањалуке са 1/2 дијела и Малић Рајка
сина Алексе из Бањалуке (односно Доњих Вијачана)
са 1/2 дијела и к.ч.бр. 1186/4 „Брдо“ њива у
површини од 366 м2, уписано у ПЛ. бр. 188 к.о.
Доњи Вијачани на име посједника Малић Милутина
сина Алексе из Доњих Вијачана са 1/1 дијела (по
старом премјеру к.ч. бр. 288/11 „Брдо“ њива у површини од 165 м2, уписано у зк.ул. бр. 155 к.о.
Вијачани као власништво Малић Рајка сина Алексе
из Доњих Вијачана са 1/2 дијела и Малић Жарка
сина Алексе из Доњих Вијачана (односно из Бањалуке) са 1/2 дијела и к.ч. бр. 288/5 „Брдо“ њива у
површини од 366 м2, уписано у зк.ул. бр. 154 к.о.
Вијачани као власништво Малић Милутина сина
Алексе из Доњих Вијачана са 353/1080 дијела,
Малић Госпане кћери Алексе из Доњих Вијачана са
1/72 дијела, Малић Рајка сина Алексе из Доњих
Вијачана са 353/1080 дијела, Малић Жарка сина
Алексе из Доњих Вијачана (односно из Бањалуке) са
353/1080 дијела, Малић Ненада сина Рајка из
Бањалуке са 1/360 дијела, Њежић рођ. Прерадовић
Милене кћери Бранка из Доњих Вијачана са 1/1080
дијела, Самац рођ. Њежић Зорке кћери Драгомира из
Прњавора са 1/1080 дијела и Митровић рођ. Њежић
Драгице кћери Драгомира из Београда са 1/1080
дијела).
- Да је земљиште које је предмет поступка, а
које подносиоци захтјева траже у замјену од
општине Прњавор, означено као к.ч.бр. 1155/16
„Брдо“ двориште у површини од 200 м2, уписано у
ПЛ. бр. 30 к.о. Доњи Вијачани на име посједника
општине Прњавор са 1/1 дијела (по старом премјеру
к.ч. бр. 259/35 „Брдо“ двориште у површини од 200
м2, уписано у зк.ул. бр. 1272 к.о. Вијачани као
власништво општине Прњавор са 1/1 дијела).
- Да је земљиште које Малић Рајко нуди у
замјену општини Прњавор у нарави, на терену,
локални пут са макадамском подлогом, а земљиште
општине Прњавор које Малић Рајко тражи у замјену
је у нарави пашњак - зелена површина.
С обзиром на тако утврђено чињенично
стање Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове, Подручна јединица Прњавор је
полазећи од одредби члана 193. Закона о општем
управном поступку урадила нацрт одлуке о замјени
земљишта који је доставила Скупштини општине
Прњавор.
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Као у диспозитиву је одлучено, полазећи од
одредби члана 348. став 4. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, бр.
124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), којим је прописано
да је допуштена и непосредна замјена непокретности
у својини Републике и јединица локалне самоуправе
за непокретности приближно исте вриједности у
својини другог лица.
Број: 01-476-1/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

68
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
ПЛАН
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.
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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 изградњу аутопута;
- Реконструкција регионалног пута Р-474
који пролази кроз градско подручје (ули- це Боже
Татаревића, Милоша Кондића и Београдска);
- Изградња заобилазнице регионалног пута Р474, Србац - Прњавор, дионица раскрсница „Бакула“
- Вијака;
- Изградња централног спомен - обиљежја;
- Изградња канализације слива потока Радлoвац;
- Изградњa пјешачких стаза у зони магистралног пута М-16.1, дионица салон намјештаја „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
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

69
На основу члана 39. став 1. и 2. подтачка 5.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), члана 89. став 8.
Закона о шумама (,,Службени гласник Републике
Српске”, број 75/08 и 60/13), члана 37. став 2. тачка
5. Статута општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 15/17), члана 161. став 2.
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17)
и Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за
2018. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 33/17), Скупштина општине Прњавор на
сједници одржаној дана 06.03.2018. године, доноси
ПЛАН
утрошка новчаних средстава која потичу од прихода
од посебних намјена за шуме за 2018. годину
I УВОД
Шуме и шумско земљиште су природна
добра од општег интереса и уживају посебну бригу и
заштиту Републике Српске. Шума је сложена
заједница или биогеоценоза (екосистем) шумског
дрвећа и шумског земљишта које утиче једно на
друго, као и на средину у којој се налазе.
Шумама и шумским земљиштем газдује се у
складу са критеријумима и принципима одрживог
газдовања.
Критеријуми за одрживо газдовање шумом
су: одржавање и побољшање шумских екосистема и
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њихов допринос глобалном циклусу угљеника,
одржавање здравља и виталности шумског
екосистема, одржавање и подстицање производних
функција шуме, одржавање, чување и побољшање
биолошке разноврсности у шумском екосистему,
одржавање и побољшање заштитних функција у
управљању шумом (посебно земљишта и вода) и
одржавању других социјално-економских функција и
услова.
II СРЕДСТВА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ
Средства посебних намјена за шуме
обезбјеђују се из:
а) надокнаде за коришћење шума и шумског
земљишта у својини Републике,
б) надокнаде за обављање послова од општег
интереса у шумама у приватној својини,
в) надокнаде за унапређивање општекорисних функција шума,
г) надокнаде за закуп шумског земљишта у
својини Републике и надокнаде за изузимање земљишта из шумске производње,
д) средстава остварених одузимањем и продајом незаконито стечене користи из шуме и предмета којима је незаконита радња учињена,
ђ) наплаћених средстава за искрчену шуму у
поступку промјене намјене шума и шумског земљишта,
е) буџета Републике Српске и осталих
извора у складу са законом.
III УПЛАТА ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА
ЗА ШУМЕ
Чланом 89. став 6. Закона о шумама
(,,Службени гласник Републике Српске”, број: 75/08
и 60/13) прописано је да је корисник шума и
шумског земљишта у својини Републике дужан да
плаћа надокнаду за развој неразвијених дијелова
општине са које потичу продати сортименти у
износу од 10% финансијских средстава остварених
продајом шумских дрвних сортимената утврђених по
цјеновнику, по цијенама франко камионски пут.
Чланом 89. став 8. Закона о шумама (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 75/08 и
60/13) прописано је да се надокнада из става 6. овог
члана уплаћује на рачун јавних прихода општине или
града, а користи се за изградњу, реконструкцију и
одржавање инфраструктуре и других објеката на
руралним подручјима јединице локалне самоуправе
са које потичу продати сортименти, а на основу
годишњег плана о утрошку намјенских средстава
који доноси надлежни орган јединице локалне
самоуправе, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Чланом 89. став 9. Закона о шумама
(,,Службени гласник Републике Српске”, број: 75/08
и 60/13) прописано је да надокнаду из става 6.
корисник шума и шумског земљишта у својини
Републике плаћа квартално до 5. у мјесецу за
претходни квартал. Корисник шума и шумског
земљишта у својини Републике није дужан уплатити
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ова средства уколико јединица локалне самоуправе
није усвојила годишњи план о утрошку намјенских
средстава.
IV ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ ЗА
2018. ГОДИНУ
У складу са чланом 89. став 6. Закона о
шумама (,,Службени гласник Републике Српске”,
број: 75/08 и 60/13), а на основу Одлуке о усвајању
буџета општине Прњавор за 2018. годину (“Службени гласник општине Прњавор”, број 33/17) планирано је да се новчана средства утроше са двије
буџетске позиције-конта којим располаже Одјељење
за пољопривреду водопривреду и шумарство
(00750250) и то:
- Текуће одржавање путева на руралним
подручјима општине са којих потичу дрвни сортименти у износу од 70.000,00 КМ,
- Изградња и асфалтирање инфраструктуре и
других објеката на руралним подручјима општине са
којих потичу дрвни сортименти у износу од
340.000,00 КМ, што укупно чини новчани износ од
410.000,00 КМ.
Наведена новчана средства намјенски ће се
утрошити за финансирање сљедећих активности,
односно:
а) За набавку, превоз и уградњу 4.200 m3
посипног материјала у новчаном износу од 70.000,00
КМ за путеве на подручју насељених мјеста: Доњи
Гаљиповци, Грабик Илова, Поповићи, Кулаши и
Доњи Смртићи.
б) Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ
Доњи Гаљиповци (раскршће Грујића-раскршће кућа
Душанић Љубомира).
в) Асфалтирање локалног пута I реда I-4 (од
краја улице Рајка Малешевића-Маћино Брдо-Грабик
Илова-Царевац-Срђевићи-граница са општином Србац) дионица од куће Драгише Станића-Добрић.
г) Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ
Смртићи (путни правац Сибинчићи-Тошићи).
д) Асфалтирање локалног пута I реда I-9 (од
Р 474 у Поповићима-Бања Кулаши-Присоје-Горњи
Вијачани граница са општином Челинац).
ђ) Асфалтирање локалног пута II реда II-11
(од локалног пута I-9 - Бибери-Лукићи у Горњим
Поповићима).
е) Учешће у суфинансирању изградње шумског камионског пута ,,Клупе – Поповићи” у сарадњи са ЈПШ ,,Шуме РС” а.д. Соколац, ШГ ,,Градишка”, укупне дужине 4,254 km у П.Ј. ,,Љубић”, што
за асфалтирање и изградњу наведених путева укупно
чини новчани износ од 340.000,00 КМ.
Скупштина општине овлашћује Начелника
Општине да може изабрати приоритете приликом
извођења инвестиција у горе наведеном плану.
Новчани износ средстава која ће се реализовати у складу са наведеним планом зависи и од динамике уплате и укупно уплаћених новчаних средстава
која ће се дозначити од стране ЈПШ ,,Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, Шумско газдинство
,,Градишка” Градишка.
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Обзиром на чињеницу да ће се новчана
средства која ће се прикупути од посебних намјена за
шуме у току 2018. године, налазити на Рачуну јавних
прихода општине Прњавор број: 555-007-0021570729, отворен код Нове банке а.д. Бијељина на који се
уплаћују сви остали јавни приходи, наведена новчана
средства ће се реализовати у сарадњи са Одјељењем
за стамбено-комуналне послове и инвестиције, како
би се избјегло дуплирање поступка јавних набавки у
истом предмету.
V КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Приходи прикупљени на основу посебних
намјена за шуме користиће се за финансирање
активности које су предвиђене Законом о шумама и
тачком 4. Плана утрошка новчаних средстава која
потичу од прихода од посебних намјена за шуме за
2018. годину.
Надзор и координацију над спровођењем
овог плана и намјенским трошењем средстава од
посебних намјена за шуме вршиће Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Одјељење за стамбено-комуналне послове
и инвестиције и Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Овај План, ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине
Прњавор”.
Број: 01-022-40/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

70
На основу члана 32. став 2. Закона о јавним
путевима („Службени гласник Републике Српске”,
број 89/13), а у вези са чланом 20. став 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17), члана 15. ст. 1. и 2. Одлуке о управљању,
грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити
локалних и некатегорисних путева, улица у насељу и
путних објеката на њима („Службени гласник
општине Прњавор“, број 33/15), члана 161. и члана
201. став 1. Пословника о раду Скупштине општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 21/17, 23/17 и 32/17) и усвојеним Буџетом за
2018. годину, Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној 06.03.2018. године, донијела је
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ ЗА
2018. ГОДИНУ
Програмом одржавања локалне путне мреже
предвиђени су сљедећи радови:
* текуће одржавање локалне путне мреже
(набавка, превоз и уградња посипног материјала и
машинско равнање локалних путева и градских
улица са макадамским застором,
* уређење путног појаса, ископи, бетонски и
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армирано-бетонски радови,
* ископ и чишћење одводних канала и широки откопи,
* санација оштећења на локалним путевима
са асфалтним застором;
* набавка грађевинског материјала за реконструкцију и изградњу пропуста и санацију мостова,
* одржавање саобраћајне сигнализације.
Текуће одржавање локалне путне мреже
I - Програмом одржавања локалне путне
мреже за 2018. годину, за набавку, превоз и уградњу
6.000 m3 посипног материјала за санацију оштећења
Ред.
број

1
2

3
4
5
6

7
8
9

10

11

12
13
14
15

07.03.2018.

на локалној путној мрежи на подручју општине
Прњавор, планирана су средства у износу од
140.000,00 КМ.
II - Планом утрошка новчаних средстава која
потичу од прихода од посебних намјена за шуме за
2018. годину, за текуће одржавање путева на руралним подручјима са којих потичу дрвни сортименти,
за набавку, превоз и уградњу 3.000 m3 посипног
материјала, планирана су средства у износу од
70.000,00 КМ.
За санацију оштећења на локалним путевима
првог реда и градским улицама са макадамским
застором, којима гравитира највећи дио становништва општине Прњавор планирано је 2.500 m3
посипног материјала, према сљедећем:

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ПРВОГ РЕДА
Пут од магистралног пута М 16.1 у Штрпцима - Стара управа
Мамутовац – Мусе – мост на Укрини (граница са општином
Станари)
Пут од регионалног пута Р 474 у Доњој Илови (Бакула) –
Шибовска – Горњи Смртићи – Тромеђа (граница са општином Дервента)
Пут од магистралног пута М 16.1 на Којином Хану –Црквена
– Чивчије – Кокори – Брезичани (граница са општином
Челинац)
Пут од краја улице Рајка Малешевића -Маћино Брдо –Грабик
Илова – Царевац – Срђевићи (граница са општином Србац)
Пут Царевац – Велика Илова – Печенег Илова – Смртићи
(Челара) до локалног пута I-2 у Горњим Смртићима
Пут од краја Бањалучке улице – Радуњевац – Гаљиповци –
центар Горње Мравице – мост у Милановићима – Милијевићи – регионални пут Р 476 у Д. Вијачанима
Пут од регионалног пута Р 476 Доњим Вијачанима (Качаре)
– центар Шаринаца – центар Вршана – Црквена до локалног
пута I–3
Пут од Бањалучке улице - Околица (Криж) - Горња Мравица
– Брезик (Лучић) до локалног пута I–7
Пут од регионалног пута Р 474 у Поповићима –бања
Кулаши – Присоје – Горњи Вијачани – Вијачани Горњи
(граница са општином Челинац)
Пут од регионалног пута Р 476 у Дренови- Вукови- ћиСабањска Ријека-Јотића Луке-мост у Горњим Вијачанима
на граници са општином Челинац
Пут од магистралног пута М 16.1 на Којином Хану –Орашје
центар – Ново Село – Просјек – Кољани (граница са
општином Лакташи)
Пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња Жаковац – Млинци – Срповци – Разбој (граница са
општином Србац)
Пут од магистралног пута М 16.1 у Пураћима – центар
Лишње – до раскрснице за Гусак (ресторан „Авантура“)
Пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња –
Мрачај – Отпочиваљка – Илићани (граница са општином
Србац)
Пут од магистралног пута М 16.1 у Чорлама – Чорле центар
– Парамије (споменик)

Асфалт Макадам
дужина дужина у
у km
km

Укупна Планирана
дужина количина у
у km
m3

7,90

0,00

7,90

0,00

15,00

0,00

15,00

0,00

14,40

0,80

15,20

80

7,25

3,45

10,70

150

6,80

10,00

16,80

250

5,45

5,95

11,40

140

7,30

3,60

10,90

150

5,95

2.55

8,5

120

6,20

9,20

15,40

250

3,50

7,70

11,20

140

4,70

7,10

11,80

180

1,50

5,00

6,50

150

2,50

0,00

2,50

0,00

0,405

9,595

10,00

180

3,40

0,00

3,40

0,00

07.03.2018.
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Пут од регионалног пута Р 474 на Караћу – дом у
Бабановцима – „Криж“ – до регионалног пута Р 474 у улици
Боже Татаревића
Пут од локалног пута I–2 у Шерег Илови – Шерег Илова –
Печенег Илова центар до локалног пута I–5 у Печенег Илови
Пут од регионалног пута Р 476 у Доњим Вијачанима
(Качаре) – Тубаци до границе општине Челинац (бензинска
пумпа)
Пут од локалног пута I–3 (раскрсница према Кокорима) –
Чивчије – Бранешци (граница са општином Челинац)
Пут од магистралног пута М 16.1 у Палачковцима – Видићи
– Благојевићи до локалног пута I–2
Пут од краја улице Живојина Прерадовића – Цер –
Дебељачко Брдо – Јанковићи раскрсница Гаврићи до
регионалног пута Р 476 у Дренови
Пут од локалног пута I–11 у центру Орашја – Ријека до
локалног пута I–14 у Отпочиваљци
Градске улице
УКУПНО

13

2,90

0,80

3,70

30

4,00

0,00

4,00

0,00

1,765

5,835

7,60

100

2,50

1,10

3,60

80

4,40

0,00

4,40

0,00

5,20

2,60

7,80

100

0,60

2,80

3,40

100

30,00
143,62

12,90
90,98

42,90
234,60

300
2.500

За санацију оштећења на локалним путевима другог реда, трећег реда и некатегорисане путеве по
мјесним заједницама, планирано је 6.500 m3, и то како слиједи:
Ред.
брoj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Бабановци
Велика Илова
Вршани
Гаљиповци
Горњи Вијачани
Горња Мравица
Грабик Илова
Гусак
Доњи Вијачани
Доња Мравица
Доњи Гаљиповци
Дренова
Кокори
Коњуховци
Кремна
Лишња
Маћино Брдо
Насеобина Лишња
Околица
Орашје
Отпочиваљка и Мрачај
Палачковци
Печенег Илова
Поповићи
Поточани
Присоје
Прњавор
Смртићи
Хрваћани
Црквена
Чорле
Шаринци
Шибовска
Штрпци
Укупно:

Планирано m3
150
400
150
50
150
200
250
100
250
100
250
150
300
100
250
100
100
150
100
200
150
250
150
250
150
100
400
300
250
150
100
200
250
300
6.500
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За набавку посипног материјала за путеве
првог реда, другог реда, трећег реда и некатегорисане путеве планорано је укупно 78.975,00 КМ,
За превоз посипног материјал планирано је
125.175,00 КМ.
За уградњу посипног материјала на локалним путевима првог реда планирано је 5.850,00 КМ.
За набавку, превоз и уградњу посипног
материјала планирано је укупно 210.000,00 КМ.
Поред набавке, превоза и уградње посипног
материјала планирани су и радови на машинском
равнању путева (грејдер). За ове радове планирано је
10.000,00 КМ.
За набавку, превоз и уградњу посипног
материјала и грејдер за текуће одржавање локалне
путне мреже, Програмом одржавања локалне путне
мреже за 2018. годину и Планом утрошка новчаних
средстава која потичу од прихода од посебних
намјена за шуме, за текуће одржавање путева на
руралним подручјима са којих потичу дрвни
сортименти, планирано је укупно 220.000,00 КМ.
Уређење путног појаса, ископи, бетонски и армирано-бетонски радови
На локалноj путној мрежи и градским
улицама планирани су радови на уређењу путног
појаса, сасијецање густог шибља и растиња поред
путева, уређење банкина, ископи, бетонски и
армирано-бетонски радови, набавка и уградња ивичњака и други неопходни радови на одржавању.
За наведене радове планирана су средства у
износу од 20.000,00 КМ.
Ископ и чишћење одводних канала и широки откопи
У текућој години планирани су радови на
ископу и чишћењу канала поред локалних путева
првог реда, другог и трећег реда на асфалтираним и
макадамским дионицама, гдје је дошло до одрона
земље у канале или гдје су усљед оштећења банкина
канали затворени, што узрокује појаву мрежастих
пукотина на асфалту и других деформација (клизишта, шкољкастих оштећења трупа пута и других
оштећења). Такође су планирани радови широког
откопа на мјестима гдје се планирају проширења
пута.
На локалним путевима првог приоритета
извршиће се радови на ископу и чишћењу канала од
35% дефинисаног износа, а на локалним путевиима
другог и трећег реда извршиће се радови на ископу и
чишћењу канала од 65% дефинисаног износа.
За ове радове планирана су средства у
износу од 70.000,00 КМ.

07.03.2018.

Санација оштећења на локалним путевима са асфалтним застором
У текућој години планирани су радови на
крпању ударних рупа, денивелисаног коловоза и других оштећења на локалним путевима са асфалтним
застором у укупној површини од око 1000 m2.
Крпање ударних рупа планирано је на најфреквентнијим путним правцима, и то:
• пут од магистралног пута М 16.1 у Штрпцима –
Стара управа Мамутовац – Мусе – мост на Укрини (граница са општином Станари), дионица:
Глоговац - мост на Укрини (граница са општином Станари),
• пут од регионалног пута Р 474 у Доњој Илови
(Бакула) – Шибовска – Горњи Смртићи – Тромеђа (граница са општином Дервента),
• пут од магистралног пута М 16.1 на Којином
Хану – Црквена – Чивчије – Кокори – Брезичани (граница са општином Челинац),
• пут од краја улице Рајка Малешевића - Маћино
Брдо – Грабик Илова – Царевац – Срђевићи
(граница са општином Србац),
• пут од краја Бањалучке улице – Радуњевац –
Гаљиповци – центар Горње Мравице – мост у
Милановићима – Милијевићи – регионални пут
Р 476 у Д. Вијачанима и на осталим асфалтираним путевима са оштећењима на коловозу
гдје се укаже потреба.
За санацију ударних рупа и других оштећења коловоза на локалним путевима са асфалтним
застором, планирана су средства у износу од
30.000,00 КМ.
Набавка грађевинског материјала за реконструкцију
и изградњу пропуста и санацију мостова
У текућој години планирана је набавка и
додјела грађевинског материјала мјесним заједницама или групи грађана, гдје су мјештани заинтересовани извршити реконструкцију оштећених или
изградњу нових пропуста или санацију мостова на
локалним и некатегорисаним путевима (даска, дрвена грађа, цемент, арматурне мреже, бетонско
жељезо, шљунак и бетонске цијеви).
За набавку грађевинског материјала за реконструкцију и изградњу пропуста и санацију мостова
планирана су средства у износу од 10.000,00 КМ.
Саобраћајна сигнализација
За одржавање вертикалне саобраћајне
сигнализације на локалној путној мрежи (набавка
нових, замјена оштећених и уништених саобраћајних
знакова и др) планирана су средства у износу од
2.000,00 КМ.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Трошкови текућег одржавања путева (набавка, превоз и уградња посипног материјала и грејдер) 220.000,00 КМ
Трошкови уређења путног појаса, ископи, бетонски и армирано-бетонски и асфалтни радови
20.000, 00 КМ
Трошкови ископа и чишћења канала и широки откопи
70.000,00 КМ
Трошкови санације оштећења на локалним путевима са асфалтним застором
30.000,00 КМ
Трошкови набавке грађевинског материјала за реконструкцију и изградњу пропуста, санацију
10.000,00 КМ
мостова и помоћ у изградњи и адаптацији других објеката
Трошкови саобраћајне сигнализације
2.000,00 КМ
УКУПНО:
352.000,00 КМ

07.03.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 5

Сви послови по овом Програму биће повјерени извршиоцима путем јавног конкурса расписаног на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14).
Овај програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-32/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

71
На основу члана 18. тачка 2. подтачка 2. и
члана 20. тачка 7. и 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 2. став 2. и члана 21. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/11 и 100/17), члана 30. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17), члана 14. Одлуке о управљању, грађењу,
реконструкцији, одржавању и заштити локалних и
некатегорисаних путева, улица у насељу и путних
објеката на њима („Службени гласник општине
Прњавор“, број 33/15), чланова 161. и 201. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17,
23/17 и 32/17 ), а у складу са усвојеним Буџетом
општине Прњавор за 2018. годину Скупштина
општине Прњавор на сједници одржаној 06.03.2018.
године донијела је
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
I - ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ КОЈЕ СЕ ОДРЖАВАЈУ
ПРОГРАМОМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ - РЕДОВНИ КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ
а) Улице и тргови
Улице прве зоне:
Ул. Светог Саве
Ул. Стевана Немање
Ул. Цара Лазара
Ул. Бранка Ћопића
Ул. Вида Њежића
Ул. Вељка Миланковића
Ул. Живојина Прерадовића
Ул. Лазе Лазаревића
Ул. Ђуре Јакшића
Ул. Војводе Степе
Ул. Новака Пивашевића
Ул. Раде Врањешевић
Ул. Хиландарска
Ул. Милана Наградића
Ул. Београдска
Ул. Карађорђева
Ул. Војводе Бојовића
Ул. Савка Јењића
Ул. Алексе Малића
Ул. Илије Малића
Ул. Алексе Шантића

6.860 m2
4.203 m2
2.250 m2
1.785 m2
550 m2
4.500 m2
600 m2
3.460 m2
1.232 m2
2.430 m2
3.386 m2
2.250 m2
980 m2
405 m2
7.975 m2
3.545 m2
3.150 m2
1.188 m2
3.500 m2
3.520 m2
1.152 m2

Ул. Првомајска
Ул. Његошева
Ул. Цвјетка Поповића
Простор око стамбене зграде у парку
Простор између стамбеног низа,
хотела и тржнице
Трг српских бораца
Занатски центар I
Занатски центар II
У К У П Н О:

15
975 m2
2.500 m2
755 m2
1.500 m2
3.750 m2
1.500 m2
3.450 m2
6.860 m2
80.211 m2

Улице прве зоне ужег дијела града, чије
чишћење се врши сваки радни дан, су површине
16.711 m2, што на мјесечном нивоу износу 367.642
m2, а на годишњем 4.411.704 m2.
Остале улице прве зоне, чије чишћење се
врши шест пута мјесечно, су површине 63.500 m2,
што на мјесечном нивоу износи 381.000 m2, а на
годишњем 4.572.000 m2.
Површине ужег дијела града, чије чишћење
се врши у дане викенда, су површине 18.487 m2, што
на мјесечном нивоу износи 147.896 m2, а на
годишњем 1.774.752 m2.
Улице друге зоне:
Ул. Вида Њежића
Ул. Бањалучка
Ул. Јована Дучића
Ул. Живојина Прерадовића
Ул. Милоша Кондића
Ул. Боже Татаревића
Ул. Цара Душана
Ул. Војводе Мишића
Ул. Бранка Радичевића
Ул. Милоша Тодића
Ул. Краља Петра I
Ул. Крајишка
Ул. Владе Винчића
Ул. Повеличка
Ул. Владике Платона
Ул. Станка Вукашиновића
Насеље Војводе Путника
Ул. Михајла Пупина
Ул. Новосадска
Ул. Магистрални пут - ламела
Ул. Рајка Малешевића
Ул. Војводе Синђелића
Ул. Будисавска
Ул. Јефимијина
Ул. Јове Јовановића Змаја
У К У П Н О:

3.987 m2
1.080 m2
2.934 m2
4.250 m2
4.080 m2
6.825 m2
1.900 m2
4.900 m2
2.500 m2
1.193 m2
2.850 m2
549 m2
6.064 m2
200 m2
3.070 m2
3.090 m2
2.345 m2
1.000 m2
345 m2
600 m2
5.650 m2
2.910 m2
3.025 m2
3.070 m2
3.080 m2
71.497 m2

Улице друге зоне, чије чишћење се врши три
пута мјесечно, су укупне површине 71.497 m2, што на
мјесечном нивоу износи 214.491 m2, а на годишњем
2.573.892 m2.
Улице треће зоне:
Ул. Мирка Бијелића
Ул. 14. СБНОУБ
Ул. Петра Кочића
Ул. Стевана Симића
Ул. Милоша Обилића
Ул. Гаврила Принципа
Ул. Саве Ковачевића
Ул. Николаја Велимировића
Ул. Скендера Куленовића

3.800 m2
200 m2
450 m2
780 m2
510 m2
1.200 m2
776 m2
1.200 m2
1.500 m2
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Ул. Вука Караџића
Ул. Стевана Мокрањца
Ул. Проте Матије Ненадовића
Ул. Милана Тепића
Ул. Арсенија Чарнојевића
Ул. Болеславиечка
Ул. Борачка
Ул. Царице Јелене
Ул. Десанке Максимовић
Ул. Мајке Југовића
Ул. Мотајичког батаљона
Ул. Николе Тесле
Ул. Проте Мирка Обрадовића
Ул. Патријарха Павла
Ул. Руска
Ул. Солунска
Ул. Иве Андрића
У К У П Н О:

3.576 m2
2.200 m2
1.300 m2
3.400 m2
300 m2
600 m2
600 m2
350 m2
500 m2
250 m2
600 m2
2.800 m2
450 m2
400 m2
450 m2
400 m2
500 m2
26.942 m2

Улице треће зоне, чије чишћење се врши три
пута мјесечно, су укупне површине 26.942 m2, што
на мјесечном нивоу износи 80.826 m2, а на годишњем
969.912 m2.
б) Зелене површине
Парк код спортске дворане „Слога“
Зелена површина код градске бензинске
пумпе
Спомен - парк Народних хероја
Зелена површина код угловнице I
Двије површине на излазу из града
Зелена површина код Занатског центра I
Зелена површина код Нове банке
Зелена површина преко пута старог
хотела
Зелена површина код старе зграде
општине
Парк код Дома културе
Зелена површина код „Моје апотеке“
Зелана површина код Гимназије
Зелени троугао у ул. Милоша Кондића
Зелена површина код хотела и угловнице II
Зелена површина код зграде суда
Зелена површина у ул. Савка Јењића
Зелена површина у ул. Јована Дучића
Зелена површина у ул. Вељкa Миланковића
Зелена површина код стамбене зграде
С-58
Зелена површина код стамбене зграде
С-46
Зелена површина код стамбене зграде
С-53
Зелена површина код стамбене зграде
„Солидарка“
Зелена површина код Трга српских
бораца
Зелена површина испред бијеле зграде
Зелена површина у Београдској улици
Зелене површине и стазе у СРЦ „Борик“
У К У П Н О:

6.677 m2
30 m2
83 m2
91 m2
50 m2
200 m2
101 m2
100 m2
72 m2
4.360 m2
61 m2
834 m2
450 m2
850 m2
254 m2
191 m2
700 m2
150 m2
400 m2
2

450 m

300 m2
400 m2
200 m2
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врши два пута мјесечно, су површине 15.139 m2, што
на мјесечном нивоу износи 30.278 m2, а на годишњем
363.336 m2.
в) Кошење зелених површина са одвозом
прикупљене траве
- кошење зелених површина, чије кошење се
врши пет пута годишње, су површине 17.854 m2, што
на годишњем нивоу укупно износи 89.270 m2, и
- кошење траве око улица и тротоара, чије
кошење се врши шест пута годишње, су површине
21.565 m2, што на годишњем нивоу укупно износи
129.390 m2.
г) Шишање живих ограда са одвозом прикупљеног отпада
- шишање живих ограда, чије шишање се
врши три пута годишње, су површине 819 m2, што на
годишњем нивоу укупно износи 2.457 m2.
д) Прање улица
- прање улица ужег дијела града по указаној
потреби 75.000 m2 годишње.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, КОШЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, ШИШАЊЕ ЖИВИХ ОГРАДА И ПРАЊЕ
УЛИЦА ПО УКАЗАНОЈ ПОТРЕБИ
- чишћење улица прве зоне са одвозом прикупљеног отпада 80.211 m2
- чишћење улица друге зоне са одвозом прикупљеног отпада 71.497 m2
- чишћење улица треће зоне са одвозом прикупљеног отпада 26.942 m2
- чишћење зелених површина са одвозом прикупљеног отпада 22.854 m2
- кошење зелених површина са одвозом покошене траве 39.419 m2
- одржавање живих ограда (живица) са одвозом прикупљеног отпада 819 m2
- прање улица и тротоара75.000 m2
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА 140.000,00 КM
НАПОМЕНА: Количине и површине, те
динамика обављања редовних комуналних послова
биће одређена издавањем седмичног налога за
уговорене услуге, по наведеним приоритетима, од
стране надлежног одјељења.
На овај начин обим и динамика послова се
одређује у складу са расположивим буџетским
средствима за ове намјене по приоритетима, који су
дефинисани постојећим градским зонама.

450 m2
400 m2
5000 m2
22.854m2

II - ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА И
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Зелене површине ужег дијела града, чије
чишћење се врши два пута седмично, су површине
18.487 m2, што на мјесечном нивоу износи 147.896
m2, а на годишњем 1.774.752 m2.
Остале зелене површине, чије чишћење се

За зимско одржавање градских улица, тргова, тротоара, паркинг - простора, парковских стаза и
локалних путева за 2018. годину планирана су средства за чишћење снијега и посипање ризле и соли,
према сљедећим површинама и дужинама:
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- чишћење трга и тротоара 15.730 m2
- чишћење снијега по парковима – стазе
1.100 m2
- чишћење снијега по паркинг - просторима
6.830 m2
- посипање соли и ризле по парковима – стазе 1.100 m2
- посипање соли и ризле по тротоарима
13.530 m2
- посипање соли и ризле по паркинг просторима 6.830 m2
- чишћење и разгртање снијега са градских
улица 38 km
- посипање соли и ризле на градским улицама 30 km
- чишћење снијега са асфалтних путева 158
km
- чишћење снијега са макадамских путева 66
km
- посипање соли и ризле на асфалтним путевима 158 km
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА 160.000,00 КM
НАПОМЕНА:
Приоритети, обим и врсте радова на зимском одржавању градских површина и локалних
путева одређиваће се издавањем налога за уговорене
услуге од стране надлежног одјељења по указаној
потреби у току зимског периода.
III – ТРОШКОВИ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ГРАДУ
За комплетно обиљежавање хоризонталне
сигнализације у граду и за замјену дотрајале вертикалне сигнализације и постављање нове, у складу
са Законом о основима безбједности саобраћаја на
путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 6/06, 75/06, 44/07,
84/09, 48/10, 18/13 и 8/17) и Правилника о саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима,
начину обиљежавања радова и препрека на путу и
знаковима које учесницима у саобраћају даје овлашћено лице („Службени гласник Републике Српске“,
број 19/07 и 74/07) и одржавање семафора.
УКУПНО СУ ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА: 15.000,00 КМ
IV - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
За одржавање јавне расвјете у граду и мјесним заједницама са надзором предвиђена су средства у износу 22.000,00 КМ
За трошкове електричне енергије јавне
расвјете у граду и мјесним заједницама предвиђена
су средства у износу од 140.000,00 КМ
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА 162.000,00 КМ
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V - УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗА ПРАЗНИЧНЕ ДАНЕ
- Уређење града за празничне дане (међународна и православна Нова година и божићни
празници)
- Декоративни материјал: новогодишње јелке и расвјетни украси
- Радови на постављању и уклањању декоративног материјала и јелки
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА 5.000,00 КМ
VI - САНАЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦA СА АСФАЛТНИМ ЗАСТОРОМ, ТРОТОАРА И ТРГОВА
За санацију градских улица са асфалтним
застором (крпање ударних рупа 850 m2)
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА: 20.000,00 КМ
VII - ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ФОНТАНЕ
Одржавање градске фонтане (седам мјесеци), са пуштањем у рад и конзервисањем уочи
зимског периода
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА: 3.000,00 КМ
VIII - ОСТАЛИ КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ ПО НАРУЏБИ И ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
- остали комунални послови по наруџби
(чишћeрње ризле са градских улица послије зимског
пeриода, уређење парковских површина послије
зимског периода са прољећним орезивањем ниског
украсног растиња, сјечење-крчидба растиња са зараслих јавних површина, одвоз мањих дивљих депонија смећа, уклањање лешина, уклањање и одвоз
грана и дрвећа послије невремена и др), планирано:
10.000,00 КМ,
- машинско чишћење сливника на градским
улицама, планирано: 3.350,00 КМ,
- санација оштећених сливника и шахтова на
улицама, планирано: 4.000,00 КМ,
- уређење зелених површина: набавка, садња
и одржавање садница на подручју града, одржавање
градских дрвореда и уклањање стабала са јавних
површина оштећених олујним невременом, са потребном механизацијом, планирано: 20.000,00 КМ,
- одржавање јавних водних објеката: планирано: 2.650,00 КМ,
- трошкови за набавку оштећених дијелова
градске фонтане (нова пумпа, пратећа опрема и ситни
материјал, услуге рада), планирано: 4.000,00 КМ,
- трошкови за услуге по записницима комуналне полиције и рјешењима инспекције, планирано:
1.000,00 КМ,
- остали грађевинско-комунални послови и
услуге по наруџби, захтјевима странака и указаним
потребама, планирано:10.000,00 КМ
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА: 55.000,00 КМ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Чишћење улица, тротоара и зелених површина са одвозом прикупљеног отпада, кошење
зелених површина и одржавање живих ограда
Зимско одржавање градских улица и локалних путева

140.000,00
160.000,00
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3
4
5
6
7
8

Хоризонтална и вертикална сигнализација у граду
Одржавање јавне расвјете и трошкови електричне енергије у граду и МЗ
Уређење града за празничне дане
Санација градских улица са асфалтним застором, тротоара и тргова
Одржавање градске фонтане
Остали комунални послови по наруџби
УКУПНО

15.000,00
162.000,00
5.000,00
20.000,00
3.000,00
55.000,00
560.000,00

Сви послови по овом Програму биће повјерени извршиоцима путем јавног конкурса расписаног на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14).
Овај програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-34/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

72
На основу члана 39. став 1. и 2. подтачка 5.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), члана 37. став 2.
тачка 5. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17), члана 161. став
1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17)
и Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за
2018. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 33/17), Скупштина општине Прњавор на
сједници одржаној дана 06.03.2018. године, донијела
је:
ПРОГРАМ
коришћења средстава за унапређење пољопривредне
производње у 2018. години
I УВОД
Производња квалитетне хране је основа, животним, еколошким, производним, здравственим, социјалним и економским вриједностима сваке општинске управе, самим тим и општине Прњавор.
Раст и развој пољопривредне производње
захтијева одговарајуће инструменте директне материјално-финансијске подршке пољопривредним произвођачима. Тиме се постиже производно и технолошко преструктуирање, повећање продуктивности и
конкурентности, заштиту животне средине – одрживи рурални развој, оптимално коришћење аграрних
ресурса (земљишта, вода, шума, генетских потенцијала и др.).
Општина Прњавор путем Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне
производње у 2018. години у оквиру својих буџетских могућности ће издовојити новчана средства за
подстицање развоја пољопривредне производње која
се усмјеравају на измјене структуре пољопривредне
производње, са мјешовите производње у правцу развоја сточарства, воћарства, виноградарства и повртарства, као специјализованих односно појединачних
производњи.

Средства за унапређење пољопривредне
производње - Подстицаји пољопривредним произвођачима (буџетска позиција 414100) планирана су
буџетом за 2018. годину у висини од 410.000,00 КМ,
и користиће се за сљедеће намјене као:
• Новчана средства за подстицање развоја сточарства, пчеларства, интегралног воћарства, виноградарства, повртарства, узгоја љековитог,
ароматичног и зачинског биља и органске производње,
• Новчана средства за ванредне потребе у пољопривреди,
• Новчана средства за контролу плодности земљишта,
• Новчана средства за оспособљавање и уређење
деградираних, запуштених, неплодних и пољопривредних земљишта лошијег квалитета,
• Новчана средства за трошкове рада Комисије за
давање пољопривредног земљишта у власништву Републике Српске, путем закупа.
Новчана средства за подстицање развоја
пољопривреде подразумијевају једнократне или двократне исплате. У сточарској производњи за предвиђени број грла, а у повртарству, воћарству и виноградарству за подизање дугогодишњих засада, стимулисање биљне производње путем плаћања по засијаним површинама односно броју садница.
Двократна исплата подразумијева исплату за
незавршени дио товног циклуса, односно за онај број
грла који до краја календарске године нису достигла
овим Програмом прописане услове уз правило да у
првој исплати за тов (јунади, свиња) мора бити
заступљен минималан број грла наведен у подтачки
3.1. Програма.
У изради Програма су кориштене одговарајуће
анализе стања пољопривредне производње, сугестије
пољопривредних произвођача са одржаних састанака
у 2017. години при чему су узети у обзир сви квантитативни показатељи који утичу на пољопривредну производњу као и искуство које је Одјељење
имало у сарадњи са Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде РС.
II ОПШТИ УСЛОВИ
Након усвајања Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у
2018. години (у даљем тексту: Програм подстицаја)
Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство ће путем средстава јавног информисања,
презентација по мјесним заједницама и израдом
летака обавијестити пољопривредне произвођаче о
подстицајним мјерама, као и о критеријима који
морају бити испуњени да би подстицајна средства
била одобрена.
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Право на добијање подстицајних средстава у
складу са Програмом подстицаја остварују физичка
лица која благовремено поднесу захтјев за подстицаје и испуне критерије из Програма подстицаја
(утврђује се записником Комисије за подстицаје), за
производњу која је остварена на подручју општине
Прњавор. Осим директних исплата на текуће рачуне
подносилаца захтјева, пољопривредни произвођачи
могу користити и услуге хемијске анализе и контроле плодности земљишта.
Програмом подстицаја из буџета за 2018.
годину, новчана средства могу да остваре физичка
лица која су благовремено поднијела захтјеве за тов
јунади у 2017. години, а који није завршен у години
подношења захтјева. Исплата наведених подстицаја
не улази у максималан износ исплате за 2018. годину. Новчана обавеза по основу това јунади започетог
у току 2017. године, а који ће се завршити у 2018.
години износи 18.643,00 КМ.
Под “физичким лицем” у смислу Програма
подстицаја се сматрају, власници и корисници
пољопривредног земљишта са мјестом пребивалишта на подручју општине Прњавор, те власници и
корисници пољопривредног земљишта који немају
пребивалиште на подручју општине Прњавор, а
подижу воћњаке и винограде на површини минимално 0,5 ха на подручју општине Прњавор.
Комисија за подстицаје ће уважавати захтјеве регистрованих пољопривредних произвођача од
стране Агенције за посредничке, информатичке и
финансијске услуге (АПИФ-а), који своја газдинства
региструју у складу са Уредбом о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава и Регистар корисника
подстицајних средстава (“Службени гласник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16). Ова
одредба се односи за све појединачно поднесене
захтјеве према Одјељењу у складу са одредбама овог
Програма. Када Комисија за подстицаје утврди да је
регистрација извршена супротно наведеној Уредби,
захтјев за појединачну исплату подстицајних средстава ће се рјешењем одбити.
Приликом доказивања легалности, односно
постојања регистрованог пољопривредног газдинства на предметној адреси Комисија за подстицаје
може тражити на увид Земљишно-књижни извадак
издат од стране надлежног органа. У предметима
гдје исти не постоји за сједиште - пребивалиште власника подносиоца захтјева за подстицајна средства, а
укаже се потреба да се исти предочи као доказ,
Одјељење ће рјешењем такав захтјев одбити.
Подношење захтјева ће се вршити у шалтер
сали гдје ће подносиоци захтјева попунити пријавни
лист у коме ће бити тачно назначене врсте производње за које се подноси захтјев, уз који ће се
прилагати и остали документи наведени у Програму
подстицаја за сваку производњу посебно. У случајевима у којима је предвиђено достављање копије
катастарског плана подносилац захтјева ће Одјељењу
доставити оригинал који ће му након прегледа и
фотокопирања бити враћен.
У случајевима у којима захтјев за добијање
подстицајних средстава није позитивно ријешен,
поново поднесен захтјев за исту производњу у току
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исте године неће бити разматран од стране Комисије
за подстицаје.
Рокови за подношење захтјева су назначени
за сваку врсту пољопривредне производње појединачно.
Испуњеност критерија у сваком појединачном случају ће утврђивати Комисија за подстицаје
именована од стране Начелника општине, утврђивањем чињеничног стања на терену о чему ће састављати записнике.
На основу сачињених записника из којих
мора бити видљиво да су испуњени сви потребни
критерији сачињавају се приједлози закључака о
исплати подстицајних средстава и достављају Начелнику општине.
У случајевима гдје је записником Комисије
за подстицаје утврђено да подносилац захтјева није
испунио један или више критерија тај захтјев се
одбија рјешењем, односно закључком ако се ради о
неблаговремено поднесеним и непотпуним захтјевима.
Жалба на рјешење-закључак којим је одбијен-одбачен захтјев за исплату подстицаја изјављује
се Начелнику општине путем Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Исплата подстицајних средстава ће се за
физичка лица вршити на текући рачун подносиоца
захтјева осим подстицаја наведених у тачки 3.8.
Програма. Контролу утрошка одобрених средстава и
процјену резултата контиунирано ће вршити Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Максималан износ подстицаја који може добити подносилац захтјева (пољопривредно газдинство) у току године по основу једног или више
видова подстицаја у оквиру средстава за подстицање
развоја сточарства, пчеларства, интегралног воћарства, виноградарства, повртарства, органске производње и ванредних потреба у пољопривреди износи
до 3.000,00 КМ под условом да се остварењем буџета
за текућу годину створе услови да се исплати
максимална висина подстицаја по јединици мјере
предвиђена овим Програмом, у супротном и
максималан износ подстицаја који се може остварити
по једном газдинству ће се умањити на начин
предвиђен тачком 6. став 4. овог Програма.
Уз све појединачне захтјеве за остваривање
права на новчане подстицаје по Програму коришћења средстава за унапређење пољопривредне
производње у 2018. години, подносиоци захтјева
дужни су да приложе Потврду о регистрацији пољопривредног газдинства издату од стране Агенције за
посредничке, информатичке и финансијске услуге –
АПИФ, који своја газдинства региструју у складу са
Уредбом о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 30/13,
65/13, 20/14 и 57/16).
Носиоци пољопривредног газдинства до 35
година регистровани у складу са Уредбом о упису у
Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар
корисника подстицајних средстава (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14
и 57/16) остварују право на подстицајна средства
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увећана за додатних 10 % у односу на обрачунату
вриједност по једном појединачном захтјеву.
Жене носиоци пољопривредног газдинства
регистроване у складу са Уредбом о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16)
остварују право на подстицајна средства увећана за
додатних 10 % у односу на обрачунату вриједност по
једном појединачном захтјеву, под условом да исте
имају регистровано пољопривредно газдинство минимално три посљедње године.
Право на подстицајна средства у складу са
Програмом коришћења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2018. години не могу
остварити носиоци пољопривредног газдинства као
ни чланови пољопривредног газдинства, ако носилац
или члан пољопривредног газдинства има приспјеле,
а неизмирене обавезе према општини Прњавор по
основу пореза на непокретности. Одјељење ће по
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службеној дужности провјеравати приспјеле, а неизмирене обавезе. Захтјев за подстицајна средства по
овом програму носиоца пољопривредног газди-нства
као и чланова пољопривредног газдинства који не
измире своје обавезе по овом основу Одјељење ће
рјешењем одбити.
III СТРУКТУРА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ
РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
По препорукама Главне службе за ревизију
јавног сектора, предложено је да се за поједине
врсте пољопривредне производње изврши расподјела новчаних средстава по врстама подстицаја,
као и да се исплата подстицајних средстава врши
након што истекну сви рокови за подношење
захтјева за подстицаје по овом Програму. Сходно
томе у 2018. години новчана средства ће бити
расподијељена на следећи начин:

Табела бр. 1. План утрошка новчаних средстава за 2018. годину.
I Подстицаји у сточарству
1.
Подстицаји за музна грла (производња млијека)
2.
Подстицаји за производњу расплодних јуница
3.
Подстицаји за производњу расплодних свиња
4.
Подстицаји за тов јунади
5.
Подстицаји за тов свиња
6.
Подстицаји за тов пилића
7.
Подстицаји за производњу оваца
8.
Подстицаји за производњу коза
9.
Подстицаји за пчеларство
II Подстицаји за воћарску производњу
III Подстицаји за виноградарску производњу
IV Подстицаји за производњу поврћа на отвореном и затвореном простору (њива,
пластеник, стакленик)
V Подстицаји за органску пољопривредну производњу
VI Новчана средства за узгој љековитог, зачинског и ароматичног биља
VII Новчана средства за хемијску анализу и контролу плодности земљишта.
VIII Новчана средства за постављање огледа у ратарској, повртарској, воћарској и
виноградарској производњи и подршка за излагаче пољопривредних производа на
сајмовима.
IX Новчана средства за исплату обавеза по основу това јунади започетог у 2017.
години, а који ће бити исплаћен у 2018. години
X Новчана средства намијењена за ванредне потребе у пољопривреди (штете од
вукова, шакала и паса луталица)
XI Новчана средства за оспособљавање деградираних, запуштених, неплодних и
пољопривредних земљишта лошијег квалитета
XII Новчана средства за трошкове рада Комисије за давање пољопривредног
земљишта у власништву Републике Српске, путем закупа
УКУПНО
3.1. ПОДСТИЦАЈИ У СТОЧАРСТВУ
Сточарство је због својих производних капацитета и тржишних могућности постало окосница
пољопривредне производње. Сточарство за себе
веже читав низ различитих грана пољопривредне
производње које су по својој природи и функцији у
служби сточарства или су усмјерене ка овој врсти

Планирана средства
у 2018. години у КМ
150.000,00
8.000,00
20.000,00
42.000,00
5.200,00
14.000,00
60.000,00
1.800,00
14.000,00
7.600,00
2.000,00
31.300,00
2.000,00
750,00
7.000,00

5.000,00
18.643,00
4.707,00
13.000,00
3.000,00
410.000,00

производње. У области сточарства подстицаће се
пољопривредна газдинства оријентисана на робну
производњу.
Минималан број грла по врстама сточарске
производње.
Минимални број грла:
• Музне краве ..............................................5 грла,
• Расплодне јунице.......................................2 грла,
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Расплодне свиње (крмаче и назимице)....7 грла,
Товна јунад ...............................................5 грла,
Товне свиње.............................................30 грла,
Тов пилића...................минимум 10.000 комада
у току године,
Овчарство.................................................30 грла,
Козарство.................................................30 грла.

Новчани износ за подстицај појединих врста
сточарске производње утврђује се након обраде
приспјелих захтјева у предвиђеном року за сваку
производњу, а у складу са износом који је утврђен у
Плану расподјеле средстава. Планирани износ
новчаних средстава по једном грлу износи: музне
краве до 90,00 КМ, расплодне јунице до 100,00 КМ,
товна јунад до 90,00 КМ, расплодне свиње до 50,00
КМ, товне свиње до 20,00 КМ, овце до 15,00 КМ,
козе до 20,00 КМ и тов пилића до 600,00 КМ по
фарми са испуњеним минимумом.
Улазна тежина јунади у товни циклус је око
150 кг/грлу, а излазна тежина из товног циклуса је
минимално 550 кг/грлу. Тов подлијеже двократној
контроли Комисије за подстицаје. Улазни записник
се сачињава по поднесеном захтјеву када товна грла
имају тежину око 150 кг/грлу, а записник о завршетку това саставља се након позива пољопривредног
произвођача када грла достигну минималну тежину
од 550 кг/грлу, односно након завршетка товног
циклуса. Након састављања записника о завршетку
товног циклуса стичу се услови за исплату новчаних средстава по овом основу.
Улазна тежина свиња у товни циклус је око
30 кг/грлу, а излазна тежина из товног циклуса је
минимално 100 кг/грлу. Тов свиња подлијеже двократној контроли Комисије за подстицаје. Улазни
записник се сачињава по поднесеном захтјеву када
грла имају тежину око 30 кг/грлу, а записник о
завршетку това се сачињава након позива пољопривредног произвођача када грла достигну минималну тежину од 100 кг/грлу, односно након завршетка
товног циклуса. Након састављања записника о
завршетку товног циклуса стичу се услови за исплату новчаних средстава по овом основу.
У случају да се захтјев за тов (јунади, свиња)
поднесе у предвиђеном року у 2018. години, а
завршетак това буде у току 2019. године подстицајна
средства ће се исплатити на крају товног циклуса
односно из буџета за 2019. годину, након сачињавања другог, односно излазног записника о завршетку товног циклуса.
На основу благовремено поднесених захтјева за подстицаје за 2017. годину, из буџета за 2018.
годину, неопходно је исплатити дио незавршеног
товног циклуса јунади. Ова обавеза износи 18.643,00
КМ.
Исплата наведених подстицаја за незавршени товни циклус јунади не улази у максималан износ
исплате за 2018. годину, која по једном пољопривредном газдинству износи до 3.000,00 КМ, уз услов
да пољопривредни произвођач у претходној години
није испунио услов максималне исплате.
Подстицаји за крмаче и назимице исплаћиваће се подносиоцу захтјева који има минимално пет
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крмача и максимално двије назимице. Назимице
морају имати тежину од 100-120 килограма, минималне старости од седам мјесеци.
Подстицаји за овчарство и козарство исплаћиваће се само за женска расплодна грла код
ранозрелих пасмина оваца и коза у доби од 6 до 7
мјесеци, а каснозрелих са 10 до 12 мјесеци, које
имају добру тјелесну развијеност, а то је када женска
грла постигну око 65% коначне тјелесне тежине
предвиђене за поједину расу.
3.1.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ
Захтјев за коришћење постицаја за сточарску
производњу подноси се до 30.09.2018. године.
Корисници подстицајних средстава за музна
грла, расплодне свиње, тов јунади, тов свиња, овчарство и козарство уз захтјев прилажу следећу
документацију:
• Цертификат о регистрацији имања издат од
стране Агенције за обиљежавање животиња,
• Евиденцију надлежне ветеринарске службе
(свиње, овце и козе), А1 образац који не може
бити старији од четири године рачунајући од
дана обиљежавања,
• Пасош или матични лист грла (музне краве,
товна јунад),
• Кућну листу у случајевима да је надлежна
ветеринарска служба извршила евиденти- рање
грла на члана породице који није носилац
породичног пољопривредног газдинства или
подносилац захтјева за исплату подстицајних
средстава.
Корисник подстицајних средстава за производњу и узгој квалитетно приплодних јуница уз захтјев
прилаже:
• Рјешење издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, односно Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди – Подручна јединица Бањалука, о упису у регистар узгајивача квалитетно приплодне
стоке,
• Записник издат од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, РС –
Комисије о испуњености услова за остваривање
права на подстицај за расплодне јунице издат на
основу Програма узгоја говеда у РС за период
2016-2021. године (,,Службени гласник Републике Српске”, број 72/16),
• Потврду надлежне ветеринарске службе о вјештачком осјемењивању и утврђеној гравидности или картон осјемењивања за јунице из властитог стада и копија сертификата фармера о завршеном курсу за вјештачко осјемењивање,
• Пасош животиње,
• Кућну листу у случајевима да је надлежна
ветеринарска служба извршила евидентирање
грла на члана породице који није носилац
породичног пољопривредног газдинства или
подносилац захтјева за исплату подстицајних
средстава.
Корисник подстицајних средстава за тов пилића уз захтјев прилаже:
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Потврду о поријеклу (рачун о куповини једнодневних пилића или изјава одговорног лица да
су једнодневни пилићи инкубирани у властитој
инкубаторској станици) или уговор о обављању услужног това пилића,
Рачун о продаји утовљених бројлера,
Интерну фактуру (интерни излазни документ
из једне у другу производњу) за субјекте који
имају властиту прераду, односно производњу и
прераду,
Кућну листу уколико горе наведена документација није издата на име носиоца породичног
пољопривредног газдинства или подносиоца
захтјева за исплату подстицајних средстава.

3.2. ПОДСТИЦАЈИ У ПЧЕЛАРСТВУ
Право на подстицајна средства за производњу и узгој пчела остварују пчелари који посједују
најмање 30 кошница односно пчелињих друштава,
који су регистровани у складу са Правилником о
начину вођења евиденција пчелара и пчелињака у
Републици Српској (“Службени гласник Републике
Српске”, број 116/12). Код обрачуна подстицајних
средстава за ову производњу узеће се у обзир пчелиња друштва која се налазе на имању подносиоца
захтјева. Друштва која се налазе на “паши” уобзириће се након што буду враћена на имање подносиоца захтјева.
Новчани износ за подстицај утврђује се након обраде свих приспјелих захтјева у предвиђеном
року, а максимална висина подстицаја по кошници
износи до 5,00 КМ.
Пчелари са подручја општине Прњавор могу
остварити право на подстицајна средства само за она
пчелиња друштва која се налазе на подручју општине Прњавор. За пчелиња друштва која се налазе ван
подручја општине Прњавор подстицаји се могу остварити након завршетка “паше” и враћања пчелињих
друштава на пољопривредно газдинство власника.
Приликом обраде захтјева за исплату подстицајних средстава односно утврђивања броја кошница, у обзир се неће узимати пчелиња друштва која се
налазе у “трнкама” и кошницама које су намијењене
за производњу матица.
3.2.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ
Захтјев за коришћење постицаја за пчеларску
производњу подноси се до 30.09.2018. године.
Корисници подстицајних средстава за пчеларство уз захтјев прилажу сљедећу документацију:
• Овјерену изјаву којом пољопривредни произвођач потврђује да су пчелиња друштва његово
власништво.
3.3. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ВОЋАРСКУ
И ВИНОГРАДАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ
3.3.1. ЈАБУЧАСТО, КОШТИЧАВО И КОШТУНИЧАВО ВОЋЕ
Агроклиматски услови за производњу јабу-
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частог, коштичавог и језграстог воћа су повољни, а
постоји и велика потражња на локалном тржишту.
Интегрална производња воћа и поврћа представља
контролисану производњу у којој је дозвољена
примјена одређених средстава за заштиту биља на
основу праћења степена напада болести и штеточина.
Подстицањем засађивања нових интензивних засада по принципима интегралне производње
доћи ће до боље конкуретности, што подразумијева
увођење бољих култивара, постизање већег приноса,
ефикаснију производњу и могућност пласмана тржишних вишкова на страна тржишта.
Критерији које морају испунити подносиоци
захтјева за добијање новчане накнаде на име
подстицаја за подизање нових воћњака су сљедећи:
• воћњак мора имати површину минимално 0,2
хектра по воћној врсти,
• минималан број садница за коштичаво воће по
једном ха је 800 садница,
• минималан број садница за јабучасто воће по
једном ха је 1.000 садница,
• минималан број садница за орах 120 садница/ха,
• минималан број садница за љешник 500 садница/ха,
Рок за подношење захтјева за добијање
новчане накнаде на име подстицаја је 15.11.2018.
године.
Новчани износ за подстицај утврђује се након обраде приспјелих захтјева у предвиђеном року,
а максимална висина подстицаја износи до 1,50 КМ
по једној садници, осим за орах гдје висина подстицаја износи до 20% од вриједности цијене саднице и не може бити већа од 4,00 КМ по једној
садници.
Комисија за подстицаје ће утврдити чињенично стање у смислу површине воћњака, броја
садница као и примијењених агротехничких мјера
које морају бити у складу са принципима интегралне
производње.
Уколико дође до заснивања одређеног засада
воћа или винограда након истека рока предвиђеног
Програмом за 2018. годину, пољопривредни произвођач ће имати право да захтјев поднесе у току 2019.
године и оствари право за подстицајна средства
након усвајања Програма за сљедећу годину.
3.3.2. ЈАГОДИЧАСТО И БОБИЧАСТО ВОЋЕ
Подручје општине Прњавор има повољне
агроклиматске услове за производњу јагодичастог
воћа. Ова врста пољопривредне производње има
потенцијал да оствари висок профит, захтијева много
сезонске радне снаге чиме се увећава запосленост
становништва у руралним подручјима и сав тржишни вишак је могуће пласирати на локалном тржишту и тржишту у нашем ближем и даљем окружењу.
Критерији које морају испунити подносиоци
захтјева за добијање новчаних средстава на име
подстицаја за заснивање нових засада јагодичастог и
бобичастог воћа су сљедећи:
• минимална величина парцеле под новим
засадом је 0,1 ха;
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минимални број садница живића је 30.000
ком./ха, односно 3.000 ком./0,1 ха,
• минималан број садница за купину је 2.000
ком./ха, односно 200 ком./0,1 ха,
• минималан број садница за малину је 9.000
ком./ха, односно 900 ком./0,1 ха.
• минималан број садница за бобичасто воће
(боровница, аронија) је 2.000 ком./ха.
Садња се обавља у складу са агротехничким
роковима и стандардном агротехником.
Рок за подношење захтјева за добијање новчане накнаде на име подстицаја је 15.11.2018. године.
Новчани износ за подстицај појединих врста
јагодичастог воћа утврђује се након обраде приспјелих захтјева у предвиђеном року, а максимална
висина подстицаја износи до 3.000,00 КМ по једном
ха засађене површине.
Код узгоја јагодичастог воћа у пластеницима
или стакленицима примјењују се све одредбе које се
наводе за пластенички или стакленички узгој односно производњу поврћа у заштићеним просторима у
погледу: производне површине, облика и димензије
објеката, агротехничких рокова садње, достављања
неопходне документације за предају захтјева као и
висине новчаног подстицаја по једном метру квадратном производне површине пластеника у његовој
основи, односно до 1,50 КМ/m2. Код одређивања
минималног броја живића за узгој јагоде, купине,
малине и сл. у затвореном простору пластенику или
стакленику примјењује се одредба наведена у ставу
2. ове подтачке. Подстицајна средства за овакав
начин узгоја јагодичастог воћа исплаћиваће се само у
првој години подизања засада.
•

3.3.3. ВИНОВА ЛОЗА
Новчани износ за подстицај подизања нових
винограда, утврђује се након обраде приспјелих захтјева у предвиђеном року, а максимална висина
подстицаја износи до 3.000,00 КМ по једном ха површине.
Минимална површина заснованог винограда
потребна за остваривање права на новчане подстицаје износи 0,1 ха уз минималан број садница од
3.000 комада/ха.
Рок за подношење захтјева за добијање
новчане накнаде на име подстицаја је 15.11.2018.
године.
3.3.4. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ВОЋАРСКУ И ВИНОГРАДАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева
ће доставити:
• копију катастарског плана или посједовни лист
• уговор о закупу земљишта уколико произвођач
користи земљиште под закуп,
• рачун и фискални рачун од регистрованог
произвођача садног материјала или предузећа
регистрованог за промет садног материјала,
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декларацију о квалитету садног материјала издату од стране произвођача садног материјала,
• кућну листу уколико горе наведена документација није издата на име носиоца породичног
пољопривредног газдинства или подносиоца
захтјева за исплату подстицајних средстава.
Ако се садни материјал увози из иностранства
потребно је обезбиједити: рачун од предузећа регистрованог за промет садног материјала, царинску
исправу о увезеном садном материјалу, рјешење или
цертификат граничне инспекције за заштиту биља и
декларацију о квалитету садног материјала у мјесту
производње.
Садња се обавља у складу са агротехничким
роковима и стандардном агротехником.
Новчана средства која ће се исплаћивати на
име подстицаја у воћарству и виноградарству
планирана су за прољетну и јесењу садњу 2018.
године.
•

3.4. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕ- НИМ ПРОСТОРИМА
И НА ОТВОРЕНОМ
Производња поврћа омогућава релативно брз
поврат средстава кроз продају на локалном тржишту
и уговорену производњу при чему су потребе за
пољопривредном механизацијом мале, а плодно брежуљкасто земљиште погодује овој врсти производње.
Под “пластеником” (у смислу Програма подстицаја за унапређење пољопривредне производње)
се подразумијева објекат вишегодишње намјене од
пластичне фолије (не високе топле леје) димензија не
мањих од 4m x 20m x 1,8m, саграђен од пластичне,
металне или дрвене конструкције са отворима за
прозрачивање који служи за узгој паприке, парадајза,
краставца и другог поврћа, те цвијећа, минималне
површине 200 m².
Под “стаклеником” (у смислу Програма подстицаја за унапређење пољопривредне производње)
подразумијева се објекат вишегодишње намјене
направљен од стакла или чврсте пластике минималне
дебљине 4 mm димензија не мањих од 4m x 20m x
1,8m, саграђен од пластичне или металне конструкције са отворима за прозрачивање који служи за
узгој паприке, парадајза, краставца и другог поврћа и
цвијећа, минималне површине 200 m².
“Објекти за производњу гљива”, (у смислу
Програма подстицаја за унапређење пољопривредне
производње) подразумијева се као објекат вишегодишње намјене са пратећом опремом за производњу
гљива, минималне површине 100 m2.
У пластеницима и стакленицима ће се признавати само оне повртарске врсте које су засијане,
засађене у монокултури.
Производња расада поврћа за даљу властиту
производњу на отвореном неће се признавати као
пластеничка-стакленичка производња приликом обраде захтјева.
Пластеници-стакленици који у моменту обраде захтјева не буду у систему производње (засијанизасађени гајеном културом) на горе наведен начин
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неће се признавати као пластеничка-стакленичка
производња.
Сјетву и садњу повртарских култура треба
обавити у складу са агротехничким роковима и
стандардном агротехником за културу за коју се
захтјев подноси, уважавајући сјетвене-садне количине у килограмима односно броју садница по хектару
површине, као и размаке садње-сјетве у редном и
међуредном простору, са испоштованом агротехником гајења повртарских култура (обрада земљишта, присуство коровске флоре, заштита од болести
и штеточина и сл.).
Захтјев за исплату подстицајних средстава се
подноси непосредно након ницања односно расађивања културе за коју се захтјев подноси како би се
могле утврдити потребне чињенице о испуњености
услова прописаних Програмом за остваривање права
на подстицајна средства.
За усјеве који буду уништени усљед временских непогода (град, поплава, суша и сл.) не могу се
остваривати права за исплату подстицаја из буџета
општине, већ ће се исти комисијски обрадити и као
такви прослиједити у Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде на даље поступање.
Код узгоја повртарских култура на отвореном
односно исплате подстицајних средстава признају се
само оне врсте поврћа које се гаје у монокултури.
Критерији које морају испунити подносиоци
захтјева за добијање новчаних средстава на име
подстицаја за производњу повртарских култура на
отвореном су:
• минимална површина парцеле засијане (засађене) једном културом је за диње, лубенице и
кромпир 1 ха по једној врсти, а остале повртарске културе 0,2 ха по једној врсти осим за узгој
краставца корнишона гдје минимална површина
засада износи 0,1 хектар.
• сјетва се обавља у складу са агротехничким
роковима и стандардном агротехником.
Новчани износ за подстицај повртарске производње утврђује се након обраде приспјелих захтјева у предвиђеном року, а максимална висина подстицаја износи:
Висина подстицаја за повртарску производњу на отвореном износи:
а) за производњу кромпира, диња и лубеница
до 750,00 КМ/ха, а остале повртарске културе до
1.250,00 КМ/ха, осим краставца корнишона гдје
висина подстицајних средстава по једном хектару
износи до 1.500,00 КМ.
б) Висина подстицаја за повртарску
производњу у затвореном простору износи:
• пластеничка производња..........до 1,50 КМ/m²
• стакленичка производња......... до 1,50 КМ/m2
• објекти за производњу гљива...до 1,50 КМ/m2
Рок за подношење захтјева за добијање
новчаних средстава на име подстицаја за повртарску
производњу је 30.09.2018. године.
3.4.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА
У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА (СТАКЛЕНИ-

07.03.2018.

ЦИ, ПЛАСТЕНИЦИ, ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ГЉИВА) И НА ОТВОРЕНОМ
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева
ће доставити:
• копију катастарског плана или посједовни лист,
• уговор о закупу земљишта уколико произвођач
користи земљиште под закуп,
• рачун или фискални рачун од регистрованог
произвођача садног материјала или предузећа
регистрованог за промет садног материјала,
• декларацију о квалитету садног материјала издату од стране произвођача садног материјала,
• кућну листу уколико горе наведена документација није издата на име носиоца породичног
пољопривредног газдинства или подносиоца
захтјева за исплату подстицајних средстава.
• уговор о организованом откупу само за производњу краставца корнишона.
Ако се садни материјал увози из иностранства потребно је обезбиједити: рачун од предузећа
регистрованог за промет садног материјала, царинску исправу о увезеном садном материјалу, рјешење
или цертификат граничне инспекције за заштиту
биља и декларацију о квалитету садног материјала у
мјесту производње.
3.5. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ПРОИЗВОДЊУ ЉЕКОВИТОГ, ЗАЧИНСКОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА НА ОТВОРЕНОМ И У ЗАТВОРЕНИМ
ПРОСТОРИМА
Производња љековитог, зачинског и ароматичног биља омогућава поврат средстава кроз продају
на тржишту и уговорену производњу при чему су
потребе за пољопривредном механизацијом мале, а
плодно брежуљкасто земљиште погодује овој врсти
производње.
На отвореном простору, пластеницима и
стакленицима признаваће се само оне врсте које су
засијане, засађене у монокултури.
Сјетву и садњу ових култура треба обавити у
складу са агротехничким роковима и стандардном
агротехником за културу за коју се захтјев подноси,
уважавајући сјетвене-садне количине у килограмима
односно броју садница по хектару површине, као и
размаке садње-сјетве у редном и међуредном простору, са испоштованом агротехником гајења ових
култура (обрада земљишта, присуство коровске
флоре, заштита од болести и штеточина и сл).
Захтјев за исплату подстицајних средстава се
подноси непосредно након ницања односно расађивања културе за коју се захтјев подноси како би се
могле утврдити потребне чињенице о испуњености
услова прописаних Програмом за остваривање права
на подстицајна средства.
За усјеве који буду уништени услед временских непогода (град, поплава, суша и сл.) не могу се
остваривати права за исплату подстицаја из буџета
општине, већ ће се исти комисијски обрадити и као
такви прослиједити у Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде на даље поступање.
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Код узгоја ових култура, односно исплате
подстицајних средстава признају се само оне врсте
које се гаје у монокултури на минималној површини
од 0,1 хектар, и то само у години заснивања.
Новчани износ за подстицај интегралне производње љековитог, зачинског и ароматичног биља
утврђује се након обраде приспјелих захтјева у предвиђеном року, а максимална висина подстицаја
износи:
а) Висина подстицаја за производњу љековитог, зачинског и ароматичног биља на отвореном
износи до 2.000,00 КМ/ха.
б) Висина подстицаја за производњу у
затвореном простору износи:
• пластеничка производња..........до 1,50 КМ/m²
• стакленичка производња..........до 1,50 КМ/m2
Рок за подношење захтјева за добијање
новчаних средстава на име подстицаја за интегралну
производњу љековитог, зачинског и ароматичног
биља је 30.09.2018. године.
3.5.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЉЕКОВИТОГ, ЗАЧИНСКОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА (СТАКЛЕНИЦИ, ПЛАСТЕНИЦИ) И НА ОТВОРЕНОМ
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева
ће доставити:
• копију катастарског плана или посједовни лист,
• уговор о закупу земљишта уколико произвођач
користи земљиште под закуп,
• рачун или фискални рачун од регистрованог
произвођача садног материјала или предузећа
регистрованог за промет садног материјала,
• декларацију о квалитету садног материјала издату од стране произвођача садног материјала.
• кућну листу уколико горе наведена документација није издата на име носиоца породичног
пољопривредног газдинства или подносиоца
захтјева за исплату подстицајних средстава.
Ако се садни материјал увози из иностранства
потребно је обезбиједити: рачун од предузећа регистрованог за промет садног материјала, царинску
исправу о увезеном садном материјалу, рјешење или
цертификат граничне инспекције за заштиту биља и
декларацију о квалитету садног материјала у мјесту
производње.
3.6. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Органска производња је недовољно заступљена на подручју наше општине обзиром да се у
овој производњи остварују мањи приноси, а због
неразвијеног тржишта органским производима ти
производи се продају по знатно нижим цијенама тако
да је мали број произвођача који се жели бавити
овом производњом. Обзиром на еколошки значај ове
производње потребно је уз сталну подршку подстицајних средства повећавати површине у систему
органске производње.
За подстицање органске пољопривреде ће
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бити издвојено 2.000,00 КМ, а максимално по једном
газдинству 500,00 КМ.
Као доказ физичка лица подносе овјерену
копију цертификата или уговор о цертификацији
органске производње склопљен са овлаштеним цертификацијским тијелом од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Рок за предају захтјева је 01.11.2018. године.
3.7. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
У протеклом периоду појавио се одређени
број пољопривредних произвођача, који су подносили захтјеве за додјелу новчаних средстава по
основу штете које су причињене од стране дивљих
животиња (вук, шакал) и паса луталица на сточном
фонду.
Новчана средства за ове намјене ће се
исплаћивати након крајњег рока за подношење
захтјева на основу процјене комисије.
Максимална висина накнаде на име процијењене штете на сточном фонду од стране дивљих
животиња (вук, шакал) и паса луталица износи до
30% укупно обрачунатог новчаног износа по појединачном захтјеву.
Рок за подношење захтјева је 15.11.2018.
године.
Уколико дође до штета на сточном фонду
након истека рока предвиђеног Програмом за 2018.
годину, пољопривредни произвођач ће поднијети
захтјев након настале штете, а новчана средства
наплатити након усвајања Програма за 2019. годину.
3.7.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева
ће доставити:
• цертификат о регистрацији имања издат од
стране Агенције за обиљежавање животиња,
• евиденција надлежне ветеринарске службе
(свиње, овце и козе),
• пасош или матични лист грла (музне краве и
товна јунад),
• кућну
листу
уколико
горе
наведена
документација није издата на име носиоца
породичног пољопривредног газдинства или
подносиоца захтјева за исплату подстицајних
средстава,
• фото документација.
3.8. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛУ ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА, ЕДУКАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА И ПОСТАВЉАЊЕ
ОГЛЕДА У РАТАРСКОЈ, ПОВРТАРСКОЈ, ВОЋАРСКОЈ И ВИНОГРАДАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ И
ПОДРШКУ ЗА ИЗЛАГАЧЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОДА НА САЈМОВИМА.
У сврху унапређења пољопривредне производње Програмом коришћења средстава за унапре-
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ђење пољопривредне производње су предвиђене следеће активности:
1. Средства за хемијску анализу и контролу
плодности земљишта..............................7.000,00 КМ.
2. Средства за едукацију пољопривредних
произвођача.............................................2.000,00 КМ.
3. Средства за постављање огледа у ратарској, повртарској, воћарској, виноградарској и
органској пољопривредној производњи и подршка
за излагаче пољопривредних производа на сајмовима..........................................................5.000,00 КМ.
Избор извођача услуге за хемијску анализу и
контролу плодности земљишта врши се у складу са
Законом о јавним набавкама у Босни и Херцеговини
(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број
39/14). Новчана средства за ове намјене обезбијеђена
су на позицији 414100 ,,Подстицаји пољопривредним
произвођачима”.
Избор извођача услуге за едукацију пољопривредних произвођача односно превоз пољопривредних произвођача на сајмове у Нови Сад и Београд врши се у складу са Законом о јавним набавкама
у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, број 39/14). Новчана средства за ове
намјене обезбијеђена су на позицији 412700 “Едукација пољопривредних произвођача”.
Право на новчана средства за излагаче пољопривредних производа на сајмовима могу да остваре
носиоци пољопривредног газдинства који су регистровани у складу са Уредбом о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава и Регистар корисника
подстицајних средстава (“Службени гласник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16), за
једну посјету неком од сајмова пољопривреде,
сајмова прехрамбене индустрије или изложбе
пољопривредних производа уз приложен уговор о
закупу простора са организатором изложбе или
фактуром и уплатницом о плаћеном закупу простора.
Максималан новчани износ који се по овом основу
може одобрити једном регистрованом пољопривредном газдинству износи до 400,00 КМ.
3.9. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ЗА
ПРОМЈЕНУ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ЗАКУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Чланом 35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број:
93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) прописано је да се средства наплаћена као накнада за промјену намјене
пољопривредног земљишта и закупа за пољопривредно земљиште у својини Републике Српске могу
користити само за сљедеће намјене:
а) израду Основа заштите и уређења пољопривредног земљишта,
б) оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена,
која су лошијег квалитета или су неплодна,
в) за поправку и побољшање плодности
земљишта,
г) за спровођење противерозивних мјера и
мелиорације пољопривредног земљишта слабијег ква-
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литета и
д) за спровођење поступка комасације.
Укупно планирани новчани износ за ове намјене је 13.000,00 КМ и реализоваће се кроз тачку
3.9. подтачка 3.9.1. овог Програма.
3.9.1. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ДЕГРАДИРАНИХ, ЗАПУШТЕНИХ, НЕПЛОДНИХ И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ЗЕМЉИШТА ЛОШИЈЕГ КВАЛИТЕТА
Оспособљавање деградираних, запуштених,
неплодних и пољопривредних земљишта лошијег
квалитета вршиће се путем агромелиорација, односно провођењем калцификације и хумизације пољопривредног земљишта лошијег квалитета на основу
хемијске анализе таквог земљишта и препоруке од
стране надлежне институције о начину употребе и
количине кречног материјала по јединици мјере:
тона или метар кубни/хектар.
Минимална површина пољопривредног земљишта која се мора обухватити овом мјером је 1 ха,
а максимална површина пољопривредног земљишта која се може пријавити износи 5 ха.
Право на ову врсту новчаних средстава може
остварити физичко лице-пољопривредни произвођач
који је власник-посједник предметне парцеле на којој
није извршена ова мјера у последње четири године.
Новчана средства за ове намјене ће се одобравати на основу рачуна о набавци кречног материјала искључиво филера у који могу бити урачунати трошкови превоза и сличног намјенског материјала за ову употребу.
Редослијед исплате ће се одредити тако што
ће се списак корисника саставити тако да се у обзир
прво узимају земљишта најлошијег квалитета односно она пољопривредна земљишта са најнижом ph
вриједношћу (концентрација водоникових јона у раствору H2O или KCl) односно са највећом киселошћу.
Уколико се поднесе један захтјев за више
парцела код одређивања редослиједа исплате узима
се просјечна киселост свих парцела наведених у
захтјеву.
Максималан новчани износ који се може
одобрити по једном захтјеву износи 1.000,00 КМ, а
исти ће зависити од укупног броја поднесених
захтјева за ову намјену.
Захтјев за овај вид новчаних подстицаја могу
подносити сва правна и физичка лица са сједиштем
односно мјестом пребивалишта на подручју општине
Прњавор, за пољопривредна земљишта која се налазе
на подручју општине Прњавор.
Новчана средства за ове намјене ће се
исплаћивати након крајњег рока за подношење
захтјева на основу процјене комисије.
Рок за подношење захтјева је 01.11.2018.
године.
3.9.1.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ ДЕГРАДИРАНИХ, ЗАПУШТЕНИХ,
НЕПЛОДНИХ И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ЗЕМЉИШТА ЛОШИЈЕГ КВАЛИТЕТА
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева

07.03.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 5

ће доставити:
• Копију катастарског плана,
• Уговор о закупу земљишта уколико произвођач
користи земљиште под закуп,
• Оригинал рачун и фискални рачун о набавци
кречног материјала, односно велепродајну
фактуру за пољопривредне произвођаче скоји се
налазе у систему ПДВ-а.
• Доказ о извршеној анализи пољопривредног
земљишта
издат
од
стране
надлежне
институције.
• Кућну
листу
уколико
горе
наведена
документација није издата на име носиоца
породичног пољопривредног газдинства или
подносиоца захтјева за исплату подстицајних
средстава (физичка лица).
3.10. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА
КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ВЛАСНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број: 93/06, 86/07,
14/10 и 5/12), прописано је да се надлежности везане
за додјелу пољопривредног земљишта у власништву
Републике Српске, преносе на јединице локалне
самоуправе, на којој се предметна земљишта и налазе. За провођење ових процедура потребна су и
одређена материјална средства из којих би се подмирили трошкови прибављања потребне документације од стране Републичке управе за геодетске
и имовинско правне послове, објављивање јавних
огласа у писаним и електронским медијима, као и
плаћање трошкова насталих радом комисије односно
чланова комисије који би у овом поступку били
вањски сарадници (геометар, члан Удружења пољопривредника). Као што је раније наведено за ове
потребе планирана су новчана средства у износу од
3.000,00 КМ.
IV НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ КАМАТА НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ
За потребе регресирања камата на пољопривредне кредите отворена је посебна позиција
416100 “Регресирање камата на пољопривредне кредите” у буџету Одјељења. На овој позицији планирана су новчана средства у укупном износу од
10.000,00 КМ, а иста ће се користити за плаћање
камата на кредите одобрене у току 2015, 2016. и
2017. године, као и за исплату камата по кредитима
који би били одобрени у току 2018. године, након
провођења процедуре избора банке кредитора.
Сваким од појединачних уговора дефинисано је да се
новчана средства на име камата исплаћују у првом
кварталу текуће године за годину у којој се врши
отплата основног-главног дуга, камата за кредите
који би били пласирани у току 2018. године
исплатила би се након истека крајњег рока за
подношење захтјева односно истека уговореног рока
за реализацију ових активности са изабраном
банком.
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Приоритет приликом одобравања кредитних
средстава ће имати носиоци пољопривредног газдинства до 35 година регистровани у складу са Уредбом о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 30/13,
65/13, 20/14 и 57/16).
Контролу намјенског утрошка додијељених
кредитних средстава врши надлежно одјељење
Општинске управе општине Прњавор по прописаним правилима и процедурама.
За купљену механизацију за коју се врши субвенција камате успоставиће се јединствени регистар унутар надлежног одјељења.
Приликом подношења финансијског извјештаја о коришћењу средстава за унапређење пољопривредне производње за претходну годину Скупштини општине Прњавор, Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство ће достављати и
овај извјештај на устаљен начин.
Избор извођача ове услуге врши се у складу
са Законом о јавним набавкама у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”,
број 39/14).
V НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ
СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ
У циљу заштите пољопривредне производње
и осталих материјалних добара од елементарних
непогода у 2007. години изграђен је систем противградне заштите, који чини седамнаест противградних станица распоређених на сљедећим локалитетима: Горњи Хрваћани, Орашје, Чивчије, Горња
Мравица, Срповци, Ратковац, Дренова, Доњи Вијачани, Грабик Илова, Шибовска, Печенег Илова,
Горњи Палачковци, Доњи Штрпци, Горњи Штрпци,
Доњи Поповићи, Кулаши и Присоје.
Чланом 4. став 1. Закона о противградној
заштити (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 39/03 и 110/08) прописано је да послове противградне заштите обавља Јавно предузеће “Противградна превентива Републике Српске” а.д. Градишка.
Процедура избора извођача услуге за ове
намјене проводи се у складу са Законом о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
Босне и Херцеговине”, број 39/14).
Новчана средства за ове намјене одобрена су
складу са Одлуком о усвајању буџета општине
Прњавор за 2018. годину, (“Службени гласник
општине Прњавор”, број 33/17), и налазе се на
позицији 412700 “Трошкови противградне заштите”.
За ову намјену планирана су новчана средства у
износу од 50.000,00 КМ.
VI ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Исплата новчаних средстава ће се вршити
након што истекну сви рокови за подношење
захтјева како би могли извршити коначан обрачун
новчаних средстава.
Уколико се предвиђена новчана средства не
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искористе у предвиђеном износу за неку од наведених ставки из тачке 3. овог програма, иста ће се
користити за исплату новчаних подстицаја за ставке
на којима ће недостајати новчаних средстава до
испуњења максималног износа по грлу, кошници,
фарми, садници или јединици сјетвене површине.
На укупну реализацију новчаних подстицаја утицаће и остварење буџета општине Прњавор
за 2018. годину.
Уколико збир свих позитивно ријешених
захтјева пријеђе висину укупног новчаног износа
који ће у току године бити унесен на позицији
414100 “Подстицаји пољопривредним произвођачима” подстицајна средства ће се исплатити у проценту остварења буџета за 2018. годину на наведеној позицији и реципрочно ће се умањити на свим
ставкама односно поднесеним захтјевима у текућој
години.
Уколико збир свих позитивно ријешених
захтјева буде мањи од новчаног износа који ће у
току године бити унесен на позицији 414100 “Подстицаји пољопривредним произвођачима” подстицајна средства ће се процентуално увећати на свим
појединим ставкама-јединици мјере.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Прњавор”.
Број: 01-022-36/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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Чланом 39. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 97/16), члана 195. Закона о водама (,,Службени
гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09,
121/12 и 74/17), члана 37. став 2. тачка 5. Статута
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 15/17), члана 161. став 2. Пословника
о раду Скупштине општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“, број 21/17) и Одлуке о
усвајању буџета општине Прњавор за 2018. годину
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 33/17),
Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној
дана 06.03.2018. године, донијела је
ПРОГРАМ
о начину коришћења новчаних средстава
прикупљених на основу прихода од посебних водних
накнада у 2018. години
I УВОД
Воде су добро од општег интереса, стога се
овој проблематици посвећује посебна пажња у циљу
спречавања деградације вода, постизања одрживог
кориштења вода, осигурања правичног приступа
водама, пружања заштите акватичних, полуакватичних и копнених екосистема, организовања одбране
од поплава, као и предузимања осталих радњи везано
за рационално и економично кориштење вода.
Кориштење вода подразумијева и плаћање
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накнада за захватање површинских и подземних
вода, а јединица за обрачун накнада је један метар
кубни. Средства за обављање послова и задатака као
и функционисање и одржавање некретнина и водних
објеката од општег значаја, очување вриједности
изграђених водних објеката и система, предузимање
мјера јавног инвестирања и капитална изградња
водних објеката обезбјеђују се између осталог и из
посебних водних накнада, прихода на основу закупа
јавног водног добра, буџета Републике Српске,
јединице локалне самоуправе и донација.
II ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ
Посебне водне накнаде представљају приход:
а) Накнада за захватање и кориштење воде и
то: за пиће и јавно водоснабдијевање, кориштење
минералних вода за флаширање, кориштење воде за
наводњавање, узгој рибе у рибогојилиштима и кавезима, употребе воде за индустријске и сличне процесе, употребе воде у домаћинству и за друге намјене за људску употребу,
б) Накнаде за производњу електричне енергије,
в) Накнада за заштиту вода и то: накнада
које плаћају власници транспортних средстава која
користе нафту, накнада за испуштање отпадних вода,
накнада за узгој рибе, накнада за употребу вјештачких ђубрива,
г) Накнада за вађење материјала из водотока,
д) Накнада за заштиту од вода и то: накнада
за заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и
шумског земљишта, накнада за заштиту од вода
стамбених, пословних и других објеката.
III КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ОД
ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА
Чланом 195. став 1. Закона о водама
(,,Службени гласник Републике Српске”, број: 50/06,
92/09, 121/12 и 74/17), прописано је да се приходи
прикупљени од посебних водних накнада у износу од
30 % у односу на укупно уплаћена новчана средства
по овом основу уплаћују на рачун посебне намјене
буџету јединице локалне самоуправе.
Чланом 195. став 1. Закона о водама (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09,
121/12 и 74/17), прописано је да се ови приходи могу
користити за стручно-техничке послове односно:
израду привремених планова управљања водама,
припрему планова управљања водама, спровођење
праћења стања вода, успостављање и рад Информационог система, одржавање објеката у власништву јединица локалне самоуправе или трећих
лица ако су од општег интереса, спровођење превентивних активности у сектору вода, трошкове рада и
функционисања јавних предузећа за воде, трошкове
изградње водних објеката и система и одржавање
објеката у власништву Републике Српске, јединица
локалне самоуправе или трећих лица, ако су ти
објекти од општег интереса, развоју сектора кроз
финансирање изградње водних објеката и система,
побољшање техничких, материјалних кадровских и

07.03.2018.
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других капацитета.
IV ПЛАН УТРОШКА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2018. ГОДИНУ
Приходи прикупљени на основу посебних
водних накнада намјенски ће се користити за
финансирање следећих активности:
1) Израду елабората испитивања квалитета
вода и водног земљишта, студија и пројеката (израду
изведбених пројеката уређења изворишта, јавних
чесми и водних објеката и сл.), геофизичка истраживања подземних вода, израду елабората о квалитету и резервама подземних вода и друго 10.000,00
КМ.
2) Уређење корита ријека и потока 40.000,00
КМ.
3) Грант КП „Водовод“ АД - набавка опреме
75.000,00 КМ.
4) Изградњу и реконструкцију објеката водоснабдијевања (базени, цјевоводи, изворишта, чесме и
друго) 165.000,00 КМ.
УКУПНО:...............................................290.000,00 КМ.
Скупштина општине овлашћује Начелника
Општине да нереализована средства предвиђена
одређеном ставком из Програма може пренијети на
друге ставке из Програма.
V КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Приходи прикупљени на основу посебних
водних накнада намјенски ће се користити за финансирање активности које су предвиђене Законом о
водама и Програмом о начину коришћења новчаних
средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2018. години.
Наведена средства се уплаћују на посебан
рачун 555-007-03215707-77, отворен код Нове банке
а.д. Бијељина.
Надзор и координацију над спровођењем
овог Програма и намјенским трошењем новчаних
средстава од посебних водних накнада вршиће
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине
Прњавор”.
Број: 01-022-38/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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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 15/17), члана194. Пословника о раду Скупштине
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општине Прњавор („Службени гласник Општине
Прњавор“, број 21/1, 23/17 и 32/17) Одлуком о
извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 33/17),
а на бази исказаних потреба борачке попу- лације
грађана, Скупштина општине Прњавор, на сједници
одржаној 06.03.2018. године, доноси
ПРОГРАМ
ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
У ОПШТИНИ ПРЊАВОР ЗА 2018. 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 средстава која се издвајају борачким
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 Одбрамбеноотаџбинског 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 2018. 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 2018. годину омогући ће остваривање додатних права и солидарног
рјешавања питања у области БИЗ и породица
погинулих и заробљених бораца и ратних војних
инвалида Војске Републике Српске.
Буџетом општине Прњавор за 2018. годину
планирано је укупно 88.800,00 КМ и то на позицијама:
- конто 415200-средства за обиљежавање
значајних датума у области борачко-инвалидске
заштите, реализују се преко програмских активности
борачких удружења општине Прњавор.
- конто 415200-средства за остале трошкове
обиљежавања значајних датума у области борачкоинвалидске заштите...................................2.800,00 КМ,
- конто 415200-средства за организовање
парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним заједницама.....................................................30.000,00 КМ,
- конто 415200-средства за набавку уџбеника
и остале организоване активности за дјецу бораца
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ВРС и РВИ..................................................6.000,00 КМ,
- конто 416100-једнократне новчане помоћи
појединцима из борачке популације .....50.000,00 КМ,
Средства су планирана у потрошачкој јединици Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту и иста ће бити распоређена на следећи
начин:
1. Реализацију програмских задатака и активности за обиљежавање значајних датума у области
борачко-инвалидске заштите преко организација и
удружења грађана из области борачко-инвалидске
заштите и то:
- Борачке организације општине Прњавор,
- Удружења ратних војних инвалида општине Прњавор,

07.03.2018.

- Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила општине Прњавор и
- 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.
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
Борачке организације и борачких удружења у сарадњи са Одјељењем за борачко-инвалидску
и цивилну заштиту
Ставка
програма
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

ОПИС
Дан Борачке организације и Дан Првог српског устанка – 14. фебруар 2018. године.
- Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор.
Дан општине ''Мотајица 2018'' - 25. март 2018. године - посвећено 24. марту 1992. године организован излазак бораца ВРС општине Прњавор, ради одбране од агресије у рату 19911995. година.
- Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор
Обиљежавање Дана побједе - 09. мај 2018. године.
- Носилац активности: ОО СУБНОР Прњавор
Обиљежавање Дана сјећања на страдања жртава усташког геноцида, у логору Јасеновац Доња Градина 12. мај 2018. године.
- Носилац активности: ОО СУБНОР Прњавор
Одржавање крсне славе Удружења ратних војних инвалида општине Прњавор Св.
Василија Острошког - 12. мај 2018. године.
- Носилац активности: Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор
Обиљежавање Дана Организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих
цивила Републике Српске - 27. мај 2018. године.
- Носилац активности: Организација породица заробљених и погинулих бораца и
несталих цивила општине Прњавор
Одржавање 22. Видовданске олимпијаде ''Кулаши 2018.''
- 17.06.2018. године у програму обиљежавања крсне славе Војске Републике Српске ВИДОВДАН 28.06.2018. године.
- Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор
Обиљежавање Коридора - одлазак на Дуге њиве.
- Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор.
Одржавање крсне славе Војске Републике Српске - ВИДОВДАН 28.06.2018. године.
- Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор у сарадњи са борачким
удружењима општине.
Обиљежавање Битке на Козари - 1. јули 2018. године
- Носилац активности: ОО СУБНОР Прњавор
Обиљежавање Дана борца - 04. јули 2018. године.
- Носилац активности: ОО СУБНОР Прњавор
Обиљежавање Дана ослобођења Прњавора - 10. јули 2018. године.
- Носилац активности: ОО СУБНОР Прњавор
Одржавање 12. купа у спортском риболову ратних војних инвалида Републике Српске Акумулационо језеро ''Дренова 2018.''
- Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор
Обиљежавање Међународног дана несталих.
- Носилац активности: Организација породица заробљених и погинулих бораца и
несталих цивила општине Прњавор

Датум
одржавања
14.02.2018.

25.03.2018.

09.05.2018.
12.05.2018.

12.05.2018.

27.05.2018.

17.06.2018.

24.06.2018.
28.06.2018.

01.07.2018.
04.07.2018.
10.07.2018.

21.07.2018.

30.08.2018.

07.03.2018.
15.
16.

17.
18.
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Обиљежавање Дана РВИ РС.
- Носилац активности: Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор.
Обиљежавање Дана несталих и погинулих Републике Српске -15.09.2018. године
- Носилац активности: Организација породица заробљених и погинулих бораца и
несталих цивила општине Прњавор
Одржавање крсне славе Борачке организације Републике Српске - Митровдан 08.
новембар 2018. године.
- Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор
Обиљежавање Међународног дана инвалида - 03. децембар 2018. године.
- Носилац активности: Одбор ратних војних инвалида Борачке организације

Образложење расхода по позицијама:
1. Дан Борачке организације и Дан Првог
српског устанка - 14. фебруар 2018. 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 2018.'' - 25. март
2018. 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,
3. Дан побједе над фашизмом - 09. мај 2018.
године
- полагање цвијећа на бисте народних хероја
и спомен обиљежје жртвама фашистичког терора,
4. Дан посвјећен жртвама усташког геноцида-12.05.2018. године Доња Градина
- полагање цвијећа и превоз,
5. Крсна слава Удружења ратних војних
инвалида општине Прњавор - Св. Василија Острошког - 12. мај 2018. године
- планирано присуство око 120 лица,
6. Дан Организације породица погинулих и
заробљених бораца и несталих цивила Републике
Српске - 27. мај 2018. године
- организован одлазак на спомен костурницу
у Бања Луку и полагање вијенца (30 лица).
7. Одржавање 22. Видовданске олимпијаде
''Кулаши 2018.'' - 17. јуни 2018. године
- планирано учешће око 30 екипа (припадници ВРС, МУП, Мјесне борачке организације,
Борачке организације сусједних општина), присуство
око 500 учесника и већег броја грађана,
8. Пробој Коридора - 24. јуни 2018. године,
Дуге њиве
- полагање цвијећа и превоз делегације,
- утврђивање заједничког протокола активности,
9. Крсна слава Војске Републике Српске –
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10.09.2018.
14.09.2018.

08.11.2018.
03.12.2018.

ВИДОВДАН 28. јуни 2018. 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,
- освешћење споменика погинулим борцима
ВРС мјесне заједнице Кремна,
10. Дан обиљежавања Битке на Козари - 01.
јули 2018. године на Мраковици
- полагање цвијећа и превоз,
11. Обиљежавање Дана борца - 04. јули
2018. године
- полагање цвијећа на бисте народних хероја
и спомен обиљежје жртвама фашистичког терора,
12. Дан ослобођења Прњавора - 10. јули
2018. године
- полагање цвијећа на бисте народних хероја
и спомен-обиљежје жртвама фашистичког терора и
свечани дио.
13. Одржавање 12. купа у спортском риболову ратних војних инвалида Републике Српске –
Акумулационо језеро ''Дренова 2018.'' - 21.07.2018.
године
- носилац активности Борачка организација
општине, Борачка организација Републике Српске,
Министарство рада и борачко - инвалидске заштите
Републике Српске,
14. Међународни дан несталих – одлазак на
Озрен код Манастира Свети Никола – 30.08.2018.
године
- полагање вијенца,
15. Обиљежавање Дана РВИ РС - 10. септембар 2018. године
- одржавање свечане сједнице предсједништва Удружења ратних војних инвалида општине
Прњавор,
- полагање вијенаца у храму на Вучијаку,
16. Обиљежавање дана несталих и погинулих Републике Српске – 15.09.2018. године
- одлазак у Бањалуку на републичко обиљежавање 15. септембра и парастос у цркви Светог
Георгија у Прњавору 14.09.2018. године,
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17. Одржавање крсне славе Борачке организације Републике Српске – Митровдан 08. новембар 2018. године
- планирано је присуство око 200 лица,
18. Обиљежавање Међународног дана инвалида - 03. децембар 2018. године
- одржавање свечане сједнице замјеника
предсједника Мјесних борачких организација Борачке организације општине Прњавор из реда ратних
војних инвалида,
- полагање вијенаца у храму на Вучијаку,
- планирано присуство око 50 лица.
Коришћење средстава буџета намијењених
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 програм рада и финансијски извјештај у складу са
Одлуком о извршењу буџета општине Прњавор за
2018. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 33/17),
2. да су уредно и на вријеме поднијели
захтјев за одобравање финансијског плана за грант и
програм активности и извјештај о реализацији активности на обиљежавању значајних датума у области
борачко-инвалидске заштите.
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.....15.000,00 КМ.
2. у случају идентификације посмртних
остатака насталих бораца Војске Републике Српске у
висини од 1.000,00 КМ,
Укупно планирана средства.......5.000,00 КМ.
3. у сврху лијечења и куповине лијекова,
може се одобрити новчана помоћ у висини до 300,00
КМ,
Укупно планирана средства.....10.000,00 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
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одобрити помоћ у висини до 500,00 КМ,
Укупно планирана средства.......8.000,00 КМ.
5. помоћ за ублажавање тешког материјалног положаја појединца у висини до 300,00 КМ,
Укупно планирана средства.......8.000,00 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.......2.000,00 КМ.
7. помоћ идругим, нарочито оправданим
случајевима, када то оцијени начелник општине, на
приједлог комисије за једнократне новчане помоћи
до 400,00 КМ.
Укупно планирана средства.......2.000,00 КМ.
УКУПНО ...................................50.000,00 КМ.
V
Реализација осталих активности финансира
се из средстава планираних у Буџету општине Прњавор, на позицији:
- конто 415200 - Средства за набавку
уџбеника, матурско вече и за остале организоване
активности за дјецу бораца ВРС и РВИ и за трошкове
превоза породица погинулих бораца и РВИ, у износу
од 6.000,00 КМ,
- конто 415200 - Средства за трошкове
вијенаца, цвијећа за обиљежавање значајних датума
и организовање парастоса погинулим борцима ВРС
у мјесним заједницама од 2.800,00 КМ,
- конто 415200 - Средства за организовање
парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним
заједницама од 30.000,00 КМ.
Расподјела средстава извршиће се на следећи начин:
1. за набавку уџбеника за дјецу ратних
војних инвалида и демобилисаних бораца Војске
Републике Српске, у 2018. години, у основним и
средњим школама, у износу до 4.000,00 КМ,
2. за трошкове превоза породица погинулих
бораца и РВИ (програм бањске рехабилитације и др.)
у износу од 400,00 КМ и
3. за финансирање услуга за организовање
ручка за чланове породица погинулих и несталих
бораца, званице и госте код организовања помена,
парастоса погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2018. годину, до
2.500 лица, у износу до 30.000,00 КМ, у складу са
одлуком начелника општине о начину реализације
средстава за организовању парастоса погинулим
борцима ВРС у мјесним заједницама у 2018. години
на основу приједлога Борачке организације општине
Прњавор за организовање парастоса погинулим
борцима ВРС у мјесним заједницама у 2018. години.
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Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Мјесна заједница
ШИБОВСКА
ПРЊАВОР
ПРЊАВОР
БАБАНОВЦИ
ЦРКВЕНА
ДОЊА МРАВИЦА И
ОКОЛИЦА
ГОРЊИ ВИЈАЧАНИ
ОРАШЈЕ-НОВО СЕЛО
ХРВАЋАНИ-ПРОСЈЕК
ШТРПЦИ

Центар, код Основне школе
Круг полицијске станице
Простор поред бисти народних хероја
Омладински дом
Поред омладинског дома. Крсна слава села

Датум
реализације
24.03.2018.
04.04.2018.
12.05.2018.
13.05.2018.
17.05.2018.

Вријеме
реализације
13:00
10:00
14:00
13:00
12:00

Околица-Омладински дом

20.05.2018.

12:00

27.05.2018.
27.05.2018.
03.06.2018.
03.06.2018.

12:00
15:00
12:00
15:00

10.06.2018.

16:00

17.06.2018.
28.06.2018.

12:00
09:00

01.07.2018.

13:00

Маћино Брдо-пор Омладинск. дома
Гусак-Центар. Крсна слава села.

Датум
реализације
01.07.2018.
14.07.2018.

Вријеме
реализације
15:30
14:00

Поточани- центар Ново насеље

15.07.2018.

16:00

Локација-село

Горњи Вијачани-Центар и крсна слава
Орашје-Центар. Крсна слава села
Просјек-поред цркве. Крсна слава села
Штрпци-Центар
Горња Дренова-Омладински дом
ДРЕНОВА
Доња Дренова-Основна школа
ПОПОВИЋИ-КУЛАШИ Кулаши-у близини Основне школе
КРЕМНА
Кремна - поред спомен храма
СМРТИЋИ-ДОЊИ
Доњи Смртићи-поред Основне школе
СМРТИЋИ

Ред.
Мјесна заједница
број
15. МАЋИНО БРДО
16. ГУСАК-ГАЈЕВИ
ПОТОЧАНИ
17. НОВО НАСЕЉЕ
ПОТОЧАНИ
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Локација-село

18.

ПОТОЧАНИ

Поточани – Центар, поред споменика пали
борци НОР-а

15.07.2018.

17:00

19.

ВЕЛИКА ИЛОВА

Велика Илова-поред Основне школе

21.07.2018.

11:00
16:00

22.07.2018.

13:00

22.

ДОЊИ ВИЈАЧАНИ

22.07.2018.

16:00

23.

ВРШАНИ

26.07.2018.

12:00

24.

ДОЊИ ГАЉИПОВЦИ

Горњи Смртићи-Центар, поред Основне школе.
Крсна слава села
Палачковци – центар
Доњи Вијачани – центар, на зиду мјесног
уреда
Вршани-Центар, поред Основне школе. Крсна
слава села
Доњи Гаљиповци-поред Цркве

21.07.2018.

21.

СМРТИЋИГОРЊИ СМРТИЋИ
ПАЛАЧКОВЦИ

10:30

25.

НАСЕОБИНА
ЛИШЊА -ПАРАМИЈЕ

Парамије - раскрсница Чорле - Царева гора
(Главендекићи)

29.07.2018.
05.08.2018.

26.

НАСЕОБИНА
ЛИШЊА-ПАРАМИЈЕ
И ОТПОЧИВАЉКА

Насеобина Лишња-поред Основне школе и
Цркве Парамије- раскрсн. Чорле Церова гора
(Главендекићи)

05.08.2018.

12:00

27.

ГОРЊА МРАВИЦА

Горња Мравица-поред Мјесног уреда

05.08.2018.

16:00

28.

ХРВАЋАНИ

Хрваћани-Центар. Крсна слава

09.08.2018.

11:30

29.
30.
31.
32.

ШАРИНЦИ
ПРИСОЈЕ
ЧОРЛЕ
ПЕЧЕНЕГ ИЛОВА

12.08.2018.
12.08.2018.
26.08.2018.
30.09.2018.

14:00
17:00
13:00
13:00

33.

ПОПОВИЋИ

12.10.2018.

10:00

34.

ГРАБИК ИЛОВА

14.10.2018.

11:00

35.

КОКОРИ

19.10.2018.

14:00

36.

ПРЊАВОР

Шаринци-Центар, поред Омладинског дома
Присоје-Центар, поред Основне школе
Чорле-Центар, поред Омладинског дома
Печенег Илова-поред Основне школе
Поповићи- Шпанићи поред цркве. Крсна слава
села
Грабик Илова, поред Цркве
Кокори - поред Основне школе. Крсна слава
села
Прњавор-код Градског гробља

04.12.2018.

12:00

20.

заједно са Насеобином Лишња

11:00
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Избор извршиоца услуга за организовање
ручка за чланове породица погинулих и несталих бораца код организовања помена, парастоса и обиљежавању годишњица откривања спомен обиљежја погинулим борцима ВРС у мјесним заједницама, изврши
ће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ и
планом организовања парастоса.
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 и
цивилну заштиту, најкасније до 20.08.2018. године.
Набавка уџбеника извршиће се провођење поступка
јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Реализација Програма извршиће се у складу
са расположивим средствима у буџету Општине за
ове намјене путем Општинске управе општине
Прњавор - Одјељења за борачко- инвалидску и
цивилну 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.
Завршни дио
У Буџету општине Прњавор, поред активности наведених програмом од 88.800,00 КМ што је за
5% више од планираних програмом за 2017. годину,
планирана су средства за: грант-рад и дјеловање
борачких удружења општине и обиљежавање
значајних датума од 200.000,00 КМ (97.000,00 КМ за
Борачку организацију, 26.000,00 за Удружење РВИ,
31.000,00 КМ за Организацију ПЗПБНЦ, 8.000,00
КМ за Удружење „Вукови са Вучијака“, 5.000,00 КМ
за Удружење СУБНОР, и 5.000,00 КМ за Удружење
„Ветерани Републике Српске“), средства за одржавање спомен-обиљежја у мјесним заједницама у
износу од 6.000,00 КМ, средства за изградњу централног спомен-обиљежја у општини у износу од
130.000,00 КМ из програма капиталних инвестиција,
средства за спомен собу посвјећену Одбрамбеноотаџбинском рату РС у износу од 30.000,00 КМ,
стипендије за дјецу погинулих и несталих бораца и
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ратних војних инвалида од 1. до 6. категорије
инвалидности1.
Усвајање и реализација Програма за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите
за 2018. годину стварају се предуслови за ублажавање тешког материјалног и социјалног стања борачке
популације и унапређење система борачко-инвалидске заштите на подручју општине у сарадњи са
Владом РС2, надлежним министарством и борачким
удружењима.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-42/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

75
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 10, 12. и 17. Закона о спорту
(„Службени гласник Републике Српске“, број 4/02,
66/03, 73/08 и 102/08), члана 37. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17), Одлуке о извршењу буџета општине
Прњавор за 2018. годину („Службени гласник
општине Прњавор“, број 33/17), члана 161. и члана
201. Пословникао раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број
21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор
на сједници одржаној дана 06.03.2018. године доноси
ПРОГРАМ
развоја спорта на подручју општине Прњавор за
2018. годину
Члан 1.
Програмом развоја спорта на подручју
општине Прњавор за 2018. годину (у даљем тексту:
Програм) утврђују се циљеви и задаци у области
спорта на подручју општине Прњавор, садржај и
обим посебних облика спортске активности и мнифестације које се финансирају и суфинансирају из
средстава предвиђених буџетом општине, терасподјела, корисници и начин додјеле средстава за
подстицај и развој спорта за 2018. годину.

1

Преко Одјељења за ЛЕР и друштвене дјелатности
За финансирање основних права прописаним Законом о
правима бораца из буџета Републике исплаћено је
општини Прњавор у 2017. години 4.258.369,80 КМ за војне
инвалиднине, 510.248,00 КМ за мјесечни борачки додатак,
57.517,22 КМ за инвалиднине ЦЖР-а, накнада
одликованом борцу за 2016. годину; 69.675,60 КМ за
породице погинулих бораца и 17.209,20 КМ за одликоване
борце. За годишњи борачки додатак борцима 1. и 2.
категорије исплаћено је 210.674,20 КМ. Укупно је
исплаћено из буџета Републике Српске за 2016. годину
5.123.694,02 КМ
2
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Члан 2.
Буџетом општине Прњавор за 2018. годину
за подстицај и развој спорта планирано је 210.000,00
КМ.
Члан 3.
Одобравање средстава из члана 2. овог Програма врши се на основу поднесених захтјева, а
додјела у складу са кварталним нивоом извршења
буџета.
Члан 4.
Право на додјелу средстава имају спортски
клубови и организације који испуњавају сљедеће
услове:
а) да су регистровани код надлежног органа

Р. БР.
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у складу са законом,
б) да имају сједиште и да дјелују на подручју
општине Прњавор, односно да проводе активности
од интереса за општину,
в) да имају отворен жиро-рачун.
Члан 5.
Расподјела средстава из члана 2. овог Програма вршиће се за:
- финансирање редовних активности спортских
клубова 181.000,00 КМ,
- финансирање спортских манифестација 29.000,00
КМ.
(1) Расподјела средстава за финансирање
редовних активности спортских клубова вршиће се
како слиједи:

КОРИСНИК - НАЗИВ КЛУБА

1.
ФК „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР
2.
ФК „БОРАЦ“ ШИБОВСКА“
3.
ФК „БУДУЋНОСТ“ ГАЉИПОВЦИ
4.
ФК „БИСЕРИ“ ЛИШЊА
5.
KK “МЛАДОСТ - БУЛДОГС“ ПРЊАВОР
6.
КМФ „ОБИЛИЋ“ ПРЊАВОР
7.
КМФ „ЉУБИЋ“ ПРЊАВОР
8.
РК „СЛОГА“ ПРЊАВОР
9.
АК „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР
10.
АК „САН“ ПРЊАВОР
11.
ОК „УКРИНА“ ПРЊАВОР
12.
КАРАТЕ КЛУБ „ИПОН“ПРЊАВОР
13.
ЏУДО КЛУБ „СОКО-М“ ПРЊАВОР
14.
ТЕКВОН ДО КЛУБ „ПРЊАВОР“ ПРЊАВОР
15.
ШК „ПОШК“ ПОТОЧАНИ
16.
КИК-БОКС КЛУБ "ДЕСПОТ"ПРЊАВОР
17.
БОКС КЛУБ "РИНГ" ПРЊАВОР
18.
КАРАТЕ КЛУБ „БИЈЕЛИ ЛАВОВИ“ ПРЊАВОР
УКУПНО

Одобрени износ средстава за 2018.
годину (у %)
39,88
4,74
1,65
1,65
13,95
1,74
2,24
6,23
3,48
1,00
4,99
2,99
4,74
4,74
1,50
1,74
1,00
1,74
100,00

(2) Средства за финансирање спортских манифестација намијењена су за сљедеће манифестације:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

НАЗИВ КЛУБА
Спортски савез општине
Прњавор
ШК „Пошк“ Поточани
КК „Младост - Булдогс“
Прњавор
КК „Ипон“ Прњавор
АК „Прњавор“ Прњавор
Џудо клуб „Соко-М“ Прњавор
ШК „Пошк“ Поточани
ТДК „Прњавор“ Прњавор
РК „Слога“ Прњавор
КМФ „Љубић“ Прњавор
ФК „Љубић“ Прњавор

УКУПНО

МАНИФЕСТАЦИЈА

ИЗНОС У KM

Избор спортисте године

5.000,00

Светосавски шаховски турнир
Међународни турнир у уличној кошарци Фиба 3x3 „STREETBALL“
Васкршњи карате куп и куп нација „Прњавор“
Међународна атлетска улична трка
Џудо куп и љетна школа џудоа
Осмомартовски шаховски турнир
Отворено првенство Прњавора у теквондоу
4. Међународни рукометни турнир МИКА
2018.
Светосавски турнир у малом фудбалу 2018.
Међународни меморијални турнир „Синиша
Пеулић“

1.700,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
500,00
3.000,00
2.000,00
4.000,00
1.800,00
29.000,00
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Члан 6.
У случају да се обезбиједе додатна средства
на ставци 415200 – Средства за подстицај и развој
спорта, иста ће се распоредити према процентима
наведеним у табели из члана 5. став 1. Програма.
Члан 7.
Финансирање школског спорта врши се у
оквиру Одјељења за локални економски развој и
друштвене дјелатности, са буџетске позиције 487900
– Средства за такмичење ученика у износу од
10.000,00 KM.
Члан 8.
Корисници средстава обавезни су да Одјељењу за локални економски развој и друштвене
дјелатности доставе годишњи програм рада и финансијски план за текућу годину, као и извјештај о раду
и финансијски извјештај за претходну годину.
Члан 9.
(1) Корисници су дужни средства утрошити
намјенски у складу са усвојеним програмима рада.
(2) Надзор над намјенским трошењем средстава врше надлежни органи и одговорна лица у
спортским клубовима и организацијама, а контролу
надлежна одјељења Општинске управе општине
Прњавор.
Члан 10.
За реализацију овог Програма задужују се
Одјељење за локални економски развој и друштвене
дјелатности и Одјељење за финансије.
Члан 11.
Ступањем на снагу овог програма, престаје
да важи Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2017. годину („Службени гласник
општине Прњавор“ број 6/17).
Члан 12.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-43/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавoр
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17)
и чланова 60. и 167. Пословника о раду Скупштине
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17)) Скупштина
општине Прњавор је, на 14. сједници одржаној 06.03.
2018. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Савјета за спорт
1. Вељко Гвозденовић, одборник Скупштине

07.03.2018.

општине, разрјешава се дужности члана Савјета за
спорт, због подношења оставке, са даном 06.03.2018.
године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-162/17
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавoр
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17)
и чланова 161. и 167. Пословника о раду Скупштине
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина
општине Прњавор је, на 14. сједници одржаној
06.03.2018. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Савјета за спорт
1. Драшко Аулић, одборник Скупштине
општине, бира се за члана Савјета за спорт, Скупштине општине.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-111-2/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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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 члана 161. Пословника о раду Скупштине општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор је на 14. сједници одржаној 06.03.2018. године,
донијела
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу представника општине Прњавор у
скупштини ЈП Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о.
Бања Лука
1. Зоран Лекић из Прњавора, разрјешава се
дужности представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-111-1/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

07.03.2018.
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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 члана 161. Пословника о раду Скупштине општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине
Прњавор је на 14. сједници одржаној 06.03.2018.
године, донијела

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16), члана 134. став 2. тачка 4. Закона о
основном васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“ број 44/17), члана 7.
Правилника о избору и раду школског одбора
(„Службени гласник Републике Српске“ број 7/09,
37/09 и 65/13), члана 37. Статута општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17)
и члана 161. Пословника о раду Скупштине општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине
Прњавор је на 14. сједници одржаној 06.03.2018.
године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о именовању представника општине Прњавор у
скупштини ЈП Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о.
Бања Лука
1. Славиша Јованић из Печенег Илове именује се у скупштину ЈП Регионалне депоније „ДЕПОТ“ д.о.о. Бања Лука, у име општине Прњавор.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-111-3/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16), члана 134. став 2. тачка 4. Закона о
основном васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“ број 44/17), члана 7.
Правилника о избору и раду школског одбора
(„Службени гласник Републике Српске“ број 7/09,
37/09 и 65/13), члана 37. Статута општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17)
и члана 161. Пословника о раду Скупштине општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор је на 14. сједници одржаној 06.03.2018. године,
донијела
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа „Иво Андрић“ Кулаши
1. За члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа „Иво Андрић“ Кулаши, испред јединице локалне самоуправе бира се Бранка Панчић из
Кулаша.
2. Ово рјешење доставити Министарству
просвјете и културе Републике Српске на даљи поступак именовања члана школског одбора Јавне установе Основна школа „Иво Андрић“ Кулаши, испред
јединице локалне самоуправе.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-111-4/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа „Милош Црњански“ Поточани
1. За члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа „Милош Црњански“ Поточани,
испред јединице локалне самоуправе бира се Милош
Лапић из Орашја.
2. Ово рјешење доставити Министарству
просвјете и културе Републике Српске на даљи
поступак именовања члана школског одбора Јавне
установе Основна школа „Милош Црњански“
Поточани, испред јединице локалне самоуправе.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-111-5/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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Скупштина општине Прњавор, рјешавајући
по захтјеву Стојановић рођ. Василић Сњежане кћери
Гостимира из Прњавора, поднесеном Републичкој
управи за геодетске и имовинско-правне послове
Бањалука, Подручна јединица Прњавор, у предмету
допуне рјешења, а на основу члана 204. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), члана
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, бр. 15/17) и чланова 161. и 167.
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17,
23/17 и 32/17), на сједници одржаној дана 06.03.2018.
године, д о н о с и
ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ
Допуњава се тачка 1. диспозитива рјешења
Скупштине општине Прњавор бр. 36-475-42-1/2001
од 18.07.2001. године, тако да се иза текста: „к.о.
Прњавор“,
- у алинеји један додаје текст који гласи:
„(по старом премјеру к.ч. бр. 640/1 „Водовод“ њива у површини од 594 м2, уписано у зк.ул.
бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1
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дијела, право располагања општине Прњавор са 1/1
дијела);
- у алинеји два додаје текст који гласи:
„(по старом премјеру к.ч. бр. 641/8 „Водовод“ њива у површини од 596 м2, уписано у зк.ул.
бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1
дијела, право располагања општине Прњавор са 1/1
дијела);
- у алинеји три додаје текст који гласи:
„(по старом премјеру к.ч. бр. 641/7 „Водовод“ њива у површини од 598 м2, уписано у зк.ул.
бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1
дијела, право располагања општине Прњавор са 1/1
дијела);
- у алинеји четири додаје текст који гласи:
„(по старом премјеру к.ч. бр. 641/1 „Водовод“ њива у површини од 600 м2, уписано у зк.ул.
бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са 1/1
дијела, право располагања општине Прњавор са 1/1
дијела).
2. У осталом дијелу рјешење остаје непромијењено.
Образложење
Стојановић рођ. Василић Сњежана кћи Гостимира из Прњавора је поднијела захтјев Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне
послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор,
којим је тражила да се рјешење Скупштине општине
Прњавор бр. 36-475-42-1/2001 од 18.07.2001. године,
којим јој је, као и Моравац Живојину сину Стојана из
Прњавора, Кузмановић Милени кћери Ратка из
Прњавора и Божић Властимиру сину Милутина из
Дренове, по захтјеву ЈКОДП „Парк“ Прњавор, као
радницима тог предузећа, додијељено неизграђено
градско грађевинско земљиште, непосредном погодбом, допуни земљишно-књижним подацима према
приложеном списку земљишта, како би рјешење могло бити проведено у земљишним књигама.
Поступајући по поднесеном захтјеву Републичка управа за геодетске и имовинско-правне
послове Бањалука, Подручна јединица Прњавор, је
провела поступак у току којег је утврђено да је,
рјешењем Скупштине општине Прњавор бр. 36-47542-1/2001 од 18.07.2001. године, додијељено непосредном погодбом неизграђено градско грађевинско
земљиште и то:
- Стојановић Сњежани кћери Гостимира из
Прњавора - земљиште означено као к.ч. бр. 555/6
„Водовод“ њива у површини од 594 м2, уписано у
ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор,
- Моравац Живојину сину Стојана из
Прњавора - земљиште означено као к.ч. бр. 555/7
„Водовод“ њива у површини од 596 м2, уписано у
ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор,
- Кузмановић Милени кћери Ратка из Прњавора - земљиште означено као к.ч. бр. 555/8 „Водовод“ њива у површини од 598 м2, уписано у ПЛ. бр.
225 к.о. Прњавор,
- Божић Властимиру сину Милутина из
Дренове - земљиште означено као к.ч. бр. 555/9
„Водовод“ њива у површини од 600 м2, уписано у
ПЛ. бр. 225 к.о. Прњавор; те да у рјешењу нису наве-
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дени земљишно-књижни, већ само катастарски подаци.
Из приложеног списка земљишта је утврђено:
- да парцели новог премјера бр. 555/6, уписаној у ПЛ. бр. 4050 к.о. Прњавор, на име посједника
Стојановић Сњежане кћери Гостимира из Прњавора
са 1/1 дијела по старом грунтовном премјеру
одговара парцела означена као к.ч. бр. 640/1
„Водовод“ њива у површини од 594 м2, уписана у
зк.ул. бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са
1/1 дијела, право располагања општине Прњавор са
1/1 дијела;
- да парцели новог премјера бр. 555/7,
уписаној у ПЛ. бр. 4047 к.о. Прњавор, на име посједника Моравац Живојина сина Стојана из Прњавора
са 1/1 дијела по старом грунтовном премјеру
одговара парцела означена као к.ч. бр. 641/8
„Водовод“ њива у површини од 596 м2, уписана у
зк.ул. бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са
1/1 дијела, право располагања општине Прњавор са
1/1 дијела;
- да парцели новог премјера бр. 555/8,
уписаној у ПЛ. бр. 3538 к.о. Прњавор, на име
посједника Кузмановић Милене кћери Ратка из Прњавора са 1/1 дијела по старом грунтовном премјеру
одговара парцела означена као к.ч. бр. 641/7
„Водовод“ њива у површини од 598 м2, уписана у
зк.ул. бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са
1/1 дијела, право располагања општине Прњавор са
1/1 дијела;
- да парцели новог премјера бр. 555/9,
уписаној у ПЛ. бр. 3524 к.о. Прњавор, на име посједника Божић Властимира сина Милутина из Дренове са 1/1 дијела по старом грунтовном премјеру
одговара парцела означена као к.ч. бр. 641/1
„Водовод“ њива у површини од 600 м2, уписана у
зк.ул. бр. 1565 к.о. Прњавор као државна својина са
1/1 дијела, право располагања општине Прњавор са
1/1 дијела.
С обзиром на тако утврђено чињенично стање, Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове Бањалука, Подручна јединица
Прњавор, је полазећи од одредби члана 193. Закона о
општем управном поступку урадила нацрт допунског
рјешења који је доставила Скупштини општине
Прњавор.
Као у диспозитиву је одлучено полазећи од
одредби члана 204. Закона о општем управном
поступку.
Против овог допунског рјешења се не може
изјавити жалба, али се може покренути управни спор
тужбом код Окружног суда у Бањалуци. Тужба се
подноси у року од 30 дана од дана пријема овог
допунског рјешења, а један примјерак тужбе се
доставља Скупштини општине Прњавор.
Број: 01-014-33/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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по захтјеву Ивановић Драго сина Душана из Прњавора, поднесеном Републичкој управи за геодетске и
имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна
јединица Прњавор, у предмету допуне рјешења
земљишно-књижним подацима, а на основу члана
204. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07
и 50/10), члана 37. Статута општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17)
и члана 161. и 167. Пословника о раду Скупштине
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 21/17), на сједници одржаној дана
06.03.2018. године, доноси
ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ
1. Допуњава се тачка 1.диспозитива рјешења
Скупштине општине Прњавор број 36-475-213/01 од
29.04.2002. године, на начин да се иза ријечи „к.о.
Прњавор“ брише тачка додаје зарез и текст који
гласи: „а што се по грунтовном премјеру односи на
к.ч. бр. 744/59 „Јоховац“ њива у површини од 531 m2
уписана у зк. ул. број 1299 к.о. Прњавор као државна
својина са 1/1 дијела, право коришћења Општина
Прњавор“.
2. У осталом дијелу рјешење остаје непромијењено.
Образложење
Ивановић Дргао син Душана из Прњавора је
поднио захтјев Републичкој управи за геодетске и
имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна
јединица Прњавор, којим тражи да се рјешење
Скупштине општине Прњавор број 36-475-213/01 од
29.04.2002. године, допуни земљишно-књижним
подацима према приложеном списку земљишта, како
би могло бити проведено у земљишним књигама.
Поступајући по поднесеном захтјеву Републичка управа за геодетске и имовинско-правне
послове Бања Лука, Подручна јединица Прњавор је
провела поступак у току којег је утврђено да је
рјешењем Скупштине општине Прњавор број 36-475213/01 од 29.04.2002. године Ивановић Драги из
Прњавора додијељено непосредном погодбом неизграђено градско грађевинско земљиште у државној
својини означено као к.ч. бр. 1390/20 „Јохва“ њива у
површини од 531 m2, уписано у ПЛ бр. 225 к.о.
Прњавор (сада уписано у ПЛ бр. 3458 к.о. Прњавор
на име Ивановић Драге), те да у рјешењу нису
наведени земљишно-књижни, већ само катастарски
подаци.
Из приложеног списка земљишта утврђено је
да парцели новог премјера означеној као к.ч. бр.
1390/20 „Јохва“ њива у површини од 531m2, уписана
у ПЛ бр. 225 к.о. Прњавор (сада уписано у ПЛ бр.
3458 к.о. Прњавор, на име посједника Ивановић
Драге сина Душана из Прњавора), одговарају парцеле грунтовног премјера означене као к.ч. бр. 744/59
„Јоховац“ њива у површини од 531m2 уписана у зк.
ул. број 1299 к.о. Прњавор као државна својина са
1/1 дијела, право коришћења Општина Прњавор.
Увидом у ПЛ бр. 3458 к.о. Прњавор утврђено је да је Ивановић Драго уписан као посједник на
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некретнинама означеним као к.ч. бр. 1390/20 „Јохва“
њива у површини од 531m2 на основу Рјешења
Скупштине општине Прњавор број 36-475-213/01 од
29.04.2002., правоснажно 05.07.2002. године.
Увидом у зк. ул. бр. 1299 к.о. Прњавор утврђено је да је на некретнинама означеним као к.ч. бр.
744/59 „Јоховац“ њива у површини од 531 m2 уписана државна својина са 1/1 дијела, право коришћења
Општина Прњавор.
Чланом 193. Закона о општем управном
поступку прописано је да у случају када службeнo
лицe ниje oвлaшћeнo дa дoнeсe рјeшeњe, дужнo je дa
пoднeсe нaцрт рјeшeњa oргaну кojи дoнoси рјeшeњe.
Службeнo лицe пaрaфирa рјeшeњe.
Примјењујући наведену одредбу Закона о
општем управном поступку, Републичка управа за
геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Прњавор је урадила нацрт
допунског рјешења који је доставила Скупштини
општине Прњавор на даље поступање.
Имајући у виду тако утврђено чињенично
стање, уз примјену одредби члана 204. Закона о
општем управном поступку, којим је прописано да, у
случају када oргaн ниje рјeшeњeм oдлучиo o свим
питaњимa кoja су билa прeдмeт пoступкa, oн мoжe пo
пријeдлoгу стрaнкe или пo службeнoj дужнoсти
дoнијeти пoсeбнo рјeшeњe o питaњимa кoja вeћ дoнeсeним рјeшeњeм нису oбухвaћeнa (дoпунскo рјeшeњe), одлучено је као у диспозитиву овог допунског
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
допунског рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана од дана
пријема овог допунског рјешења.
Број: 01-475-3/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 87. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број
15/17) и члана 168. Пословника о раду Скупштине
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након разматрања
приједлог Правилника о условима и начину отуђења
непокретности у својини општине Прњавор, у циљу
реализације инвестиционог пројекта од посебног
значаја за локални економски развој, испод тржишне
цијене или без накнаде, на 14. сједници одржанoj
дана 06.03.2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Правилник о условима и начину отуђења непокретности у својини општине Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за
локални економски развој, испод тржишне цијене
или без накнаде.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доно-
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шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-28-1/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16), члана 348. став 10. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“
број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 37. Статута
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“ број 15/17) и члана 161. Пословника о
раду Скупштине општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и
32/17), Скупштина општине Прњавор на 14. сједници
одржаној дана 06.03.2018. године, донијела је
ПРАВИЛНИК
о условима и начину отуђења непокретности у
својини Општине Прњавор, у циљу реализације
инвестиционог пројекта од посебног значаја за
локални економски развој, испод тржишне цијене
или без накнаде
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и
начин отуђења непокретности у својини Општине
Прњавор (у даљем тексту: Општина), испод тржишне цијене или без накнаде, а у циљу реализације
инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој општине Прњавор.
Члан 2.
(1) Непокретности у својини Општине могу
се отуђити испод тржишне цијене или без накнаде
само у циљу реализације инвестиционог пројекта од
посебног значаја за локални економски развој.
(2) Под отуђењем непокретности, у смислу
претходног става, подразумијева се продаја непокретности по цијени нижој од тржишне вриједности или
без накнаде, уз испуњавање одређених услова од
стране стицаоца непокретности (у даљем тексту:
инвеститор), прописаних овим правилником.
(3) Инвестиционим пројектом од посебног
значаја за локални економски развој, у смислу овог
Правилника, сматра се инвестициони пројекат чијом
реализацијом ће се повећати укупан број запослених
радника у привреди на подручју Општине и увећати
јавни приходи.
Члан 3.
(1) Одлуку о утврђивању посебног интереса
на основу којег се приступа реализацији инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални
економски развој доноси Скупштина општине, на
приједлог начелника општине.
(2) Иницијативу за доношење Одлуке о
утврђивању посебног интереса може да покрене и
сваки привредни субјект или предузетник, достављајући инвестициони пројекат Одјељењу за лока-
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лни економски развој и друштвене дјелатности, који
садржи:
а) преглед инвестиционог пројекта;
б) информације о инвеститору и циљ инвестирања;
в) план запошљавања;
г) изводљивост пројекта и планирану динамику;
д) економско – финансијску пројекцију и
ђ) анализу успјешности пројекта.
(3) Ако надлежно одјељење оцјени да постоји оправдан интерес за реализацију пројекта,
доставиће приједлог начелнику општине да покрене
процедуру доношења Одлуке о утврђивању посебног
интереса. Коначну одлуку о покретању процедуре
доноси начелник општине.
Члан 4.
Одлука о утврђивању посебног интереса
најмање садржи:
1) бројеве грађевинских, односно катастарских парцела, површину, локацију, степен комуналне опремљености и друге доступне податке за
земљиште које се отуђује;
2) податке о пословном објекту који се, у
складу са важећим планским документом просторног
уређења, може градити на предметном земљишту
(намјена, бруто развијена грађевинска површина,
спратност и др.);
3) податке о процијењеној тржишној вриједности некретнина које су предмет отуђења;
4) услове и критеријуме за учешће у поступку јавног надметања;
5) услове и критеријуме за умањење тржишне вриједности, односно продајне цијене непокретности, као и критеријуме и методологију оцјене
понуда и одређивање износа умањене тржишне
вриједности, односно цијене непокретности;
6) услове и критеријуме за отуђење непокретности без накнаде;
7) рокове за завршетак инвестиције, запошљавање нових радника и период у којем је инвеститор дужан да послује на предметној локацији;
8) висину кауције коју је учесник у јавном
надметању дужан уплатити прије почетка јавног надметања;
9) висину и врсту гаранције коју инвеститор
мора обезбједити у сврху уредног извршења уговора;
10) начин плаћања и
11) овлашћење начелнику општине да припреми и објави јавни оглас којим ће се дефинисати
услови и начин продаје непокретности и правила
јавног надметања, све у складу са овим правилником
и другим правним актима који регулишу ову
материју.
Члан 5.
(1) Предмет отуђења непокретности испод
тржишне цијене или без накнаде могу бити једна или
више катастарских парцела које чине грађевинску
парцелу, на којима је изграђен пословни објекат или
предвиђена изградња пословног објеката, у складу са
важећим планским документом просторног уређења,
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а све у функцији реализације инвестиционог пројекта.
(2) Предмет отуђења испод тржишне цијене
или без накнаде могу бити једна или више
катастарских парцела које чине грађевинску парцелу,
на којима ће се реализацијом инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски
развој запослити одређен број нових радника или
задржати постојећи број радника.
(3) Минималан број нових радника, из става
(2) овог члана, које је стицалац непокретности дужан
запослити у сврху реализације инвестиционог пројекта, дефинисаће се Одлуком из члана 4. овог уговора,
на основу критеријума: број нових радника на одређену површину грађевинске парцеле која је предмет
продаје.
(4) Поред запошљавања нових радника и
задржавања постојећих, критеријум за избор инвеститора може бити и вриједност инвестиције.
Члан 6.
Непокретности које су предмет овог правилника могу се отуђити ако инвеститор:
1) прихвати обавезу да на предметном
земљишту изгради и приведе намјени пословни
објекат, у складу са важећим планским документом
просторног уређења, односно издатим локацијским
условима, у року који буде одређен Одлуком о
утврђивању посебног интереса;
2) прихвати обавезу да запосли на неодређено вријеме број радника утврђен Одлуком о
утврђивању посебног интереса и/или да у периоду од
три године од дана потписивања уговора о отуђењу
грађевинског земљишта задржи укупан број запослених дефинисан уговором;
3) прихвати обавезу достављања прописане
гаранције;
4) прихвати обавезу да послује на предметној локацији одређен период, прописан Одлуком о
утврђивању посебног интереса и
5) прихвати друге услове прописане Одлуком о утврђивању посебног интереса и јавним
огласом о продаји непокретности.
Члан 7.
(1) Процjену тржишне вриједности непокретности које су предмет отуђења, у складу са одредбама овог Правилника, врши овлаштени судски
вјештак грађевинске струке, за сваку грађевинску
парцелу.
Члан 8.
Продаја непокретности које су предмет овог
правилника врши се путем јавне лицитације, усменим јавним надметањем.
Члан 9.
(1) Поступак лицитације спроводи Комисија
за спровођење јавног надметања (у даљем тексту:
комисија), у складу са одредбама Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
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Српске“ број 20/12) и овим правилником.
(2) Комисију из става (1) овог члана именује
Скупштина општине Прњавор.
Члан 10.
(1) Право учешћа на лицитацији имају:
а) привредна друштва и самостални предузетници који могу бити носиоци права својине на
непокретностима у Републици Српској и Босни и
Херцеговини и
б) субјекти који испуњавају критерије и услове прописане Одлуком о утврђивању посебног интереса.
(2) Учесник у лицитацији дужан је уз
пријаву за учешће на лицитацији приложити доказ о
уплати кауције и општу и посебну документацију
дефинисану јавним огласом о продаји непокретности.
Члан 11.
(1) Комисија за спровођење јавног надметања, прије лицитације врши оцјену подесених
пријава у погледу испуњености услова утврђених
јавним огласом о продаји непокретности. У поступку
лицитације могу учествовати само учесници чије
пријаве испуњавају услове утврђене јавним огласом.
(2) Субјекти за које је комисија утврдила да
су доставили непотпуне пријаве или пријаве које не
испуњавају услове утврђене јавним огласом имају
право приговора на начин прописан Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Члан 12.
Тржишна вриједност, односно продајна цијена непокретности које су предмет отуђења у складу
са одредбама овог Правилника, постигнута у поступку јавне лицитације, умањиће се по основу критеријума прописаним јавним огласом о продаји непокретности.
Члан 13.
Право својине на грађевинском земљишту
преноси се без накнаде уколико су испуњени услови
из члана 5. став (2) и члана 6. овог Правилника.
Члан 14.
Комисија, по окончању поступка, подноси
извјештај о резултатима проведеног поступка лицитације начелнику општине, са ранг листом учесника
и приједлогом за закључење уговора са најповољнијим понуђачем.
Члан 15.
Уговор о продаји непокретности са најповољнијим понуђачем закључује начелник општине, а
по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске.
Члан 16.
(1) Због заштите својих права и обезбјеђења
уредног извршења уговора, Општина ће у „Ц“ тере-
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тном листу земљишно – књижног улошка уписати
забиљешку забране даљег располагања и отуђења
непокретности без сагласности Општине Прњавор,
на период извршења уговора који је прописан
Одлуком о утврђивању посебног интереса.
(2) Општина Прњавор има право и обавезу
да једнострано раскине уговор у случају да инвеститор прекрши одредбе уговора, а нарочито у
следећим случајевима:
а) уколико инвеститор не започне реализацију инвестиције и не оконча ју у уговореном року;
б) уколико инвеститор не запосли нове раднике под условима прописаним уговором или смањи број радника у уговореном периоду;
в) уколико инвеститор престане са пословањем на предметној локацији прије истека уговореног рока;
(3) У случају једностраног раскида уговора
инвеститор је дужан вратити непокретност Општини
у стању у којем је преузео, о чему ће се сачинити
записник, у року од три мјесеца од дана раскида
уговора, а Општина је дужна вратити инвеститору
купопродајну цијену непокретности (уколико је
непокретност продата уз накнаду), умањену за износ
достављене банкарске гаранције.
(4) Инвеститор може отуђити непокретност
након реализације пројекта само уз сагласност
Скупштине општине, под истим условима.
(5) Уколико инвеститор буде онемогућен да
изврши било коју од својих обавеза, чије наступање
није могао предвидјети, спријечити или избјећи
посљедице (виша сила), инвеститор има право на
продужење рока за испуњење обавезе, уз претходну
сагласност Скупштине општине.
(6) Надзор над реализацијом уговора именоваће начелник општине.
(7) Инвеститор је, на захтјев Општине,
дужан достављати доказе на основу којих се може
недвосмислено утврдити уредно извршење уговора.
Недостављање тражених доказа, или одбијање да се
исти дају на увид, представља кршење уговорних
одредби и основ је за раскид уговора.
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-28/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 87. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број
15/17) и члана 168. Пословника о раду Скупштине
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након разматрања нацрта Одлуке о субвенционисању трошкова
комуналних водних услуга социјално угроженим
корисницима на подручју општине Прњавор, Скупштина општине Прњавор, на 14. сједници одржанoj
дана 06.03.2018. године, доноси

07.03.2018.

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор,
суштински, формално и правно технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-26/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

87
На основу члана 87. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17) и члана 168. Пословника о раду
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након
разматрања нацрта Одлуке о проширеним правима
социјалне заштите у општини Прњавор за 2018.
годину, Скупштина општине Прњавор, на 14.
сједници одржанoj дана 06.03.2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о проширеним правима
социјалне заштите у општини Прњавор за 2018.
годину, суштински, формално и правно технички је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Прњавор“.
Број: 01-022-27/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

88
На основу члана 87. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17) и члана 168. Пословника о раду
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након
разматрања Извјештаја о реализацији Плана
капиталних улагања на подручју општине Прњавор
за 2017. годину, Скупштина општине Прњавор, на
14. сједници одржанoj дана 06.03.2018. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања
на подручју општине Прњавор за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Прњавор“.
Број: 01-022-29/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

07.03.2018.
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89
На основу члана 87. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17) и члана 168. Пословника о раду
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након
разматрања Извјештаја о реализацији Програма
одржавања локалне путне мреже на подручју општине Прњавор за 2017. годину, Скупштина општине
Прњавор, на 14. сједници одржанoj дана 06.03.2018.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже на подручју општине Прњавор за
2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-31/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

90
На основу члана 87. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број
15/17) и члана 168. Пословника о раду Скупштине
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након разматрања Извјештаја о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за
2017. годину, Скупштина општине Прњавор, на 14.
сједници одржанoj дана 06.03.2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-33/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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пољопривредне производње у 2017. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-35/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 87. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број
15/17) и члана 168. Пословника о раду Скупштине
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након разматрања Извјештаја о коришћењу новчаних средстава
прикупљених на основу прихода од посебних водних
накнада у 2017. години, Скупштина општине Прњавор, на 14. сједници одржанoj дана 06.03.2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних
накнада у 2017. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-37/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 87. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број
15/17) и члана 168. Пословника о раду Скупштине
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након разматрања Извјештај о утрошку новчаних средстава која
потичу од прихода од посебних намјена за шуме за
2017. годину, Скупштина општине Прњавор, на 14.
сједници одржанoj дана 06.03.2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Извјештај о утрошку новчаних средстава која потичу
од прихода од посебних намјена за шуме за 2017.
годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.

На основу члана 87. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17) и члана 168. Пословника о раду
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након
разматрања Извјештаја о коришћењу средстава за
унапређење пољопривредне производње у 2017. години, Скупштина општине Прњавор, на 14. сједници
одржанoj дана 06.03.2018. године, доноси
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ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Извјештај о коришћењу средстава за унапређење

На основу члана 87. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17) и члана 168. Пословника о раду

Број: 01-022-39/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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Скупштине општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након
разматрања Извјештаја о реализацији Програма за
рјешавање питања из области борачко инвалидске
заштите у општини Прњавор за 2017. годину, Скупштина општине Прњавор, на 14. сједници одржанoj
дана 06.03.2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Извјештај о реализацији Програма за рјешавање
питања из области борачко инвалидске заштите у
општини Прњавор за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-41/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 87. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17) и члана 168. Пословника о раду
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након
разматрања Извјештаја о раду Скупштине општине
Прњавор, сталних радних тијела Скупштине и
Стручне службе Скупштине општине, за 2017. годину, Скупштина општине Прњавор, на 14. сједници
одржанoj дана 06.03.2018. године, доноси

07.03.2018.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-45/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.

97
На основу члана 87. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17) и члана 168. Пословника о раду
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након
разматрања Информације о вршењу инспекцијског
надзора на подручју општине Прњавор за период
01.01-31.12.2017. године, Скупштина општине Прњавор, на 14. сједници одржанoj дана 06.03.2018.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Информацију о вршењу инспекцијског надзора на
подручју општине Прњавор за период 01.01-31.12.
2017. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-46/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор,
сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе
Скупштине општине, за 2017. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01-022-44/18
Датум: 06.03.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Жељко Симић, с.р.
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На основу члана 87. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17) и члана 168. Пословника о раду
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), након
разматрања Извјештаја о резултатима испитивања
задовољства грађана радом Општинске управе и
Скупштине општине Прњавор, Скупштина општине
Прњавор, на 14. сједници одржанoj дана 06.03.2018.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Прњавор прихвата
Извјештај о резултатима испитивања задовољства
грађана радом Општинске управе и Скупштине
општине Прњавор.

На основу члана 59. став 1. тачка 10. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 41. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 14/14), и члана 90, а у вези са члановима 22. и
60. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број
121/12 и 46/17), а у складу са Планом активности у
припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања
од шумских и других пожара на отвореном простору
у Републици Српској у 2018. години („Службени
гласник Републике Српске“, број 11/18), Начелник
општине д о н о с и
ПЛАН
ОПЕРАТИВНОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА
АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ
МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД
ШУМСКИХ И ДРУГИХ ПОЖАРА НА
ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У ОПШТИНИ
ПРЊАВОР У 2018. ГОДИНИ
УВОД
План оперативног спровођења Плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и
спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у општини Прњавор у 2018.години
(у даљем тексту: План) основни је документ за
координацију и спровођење додатних и посебних

07.03.2018.
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годишњих задатака и активности Општине, привредних друштава, других правних лица и удружења
грађана који спроводе мјере и задатке заштите од
пожара отвореног простора као дио система заштите
и спасавања од елементарних непогода и других
несрећа.
План је израђен на основу анализе прикупљених података, извјештаја о реализацији задатака
током протеклих година, досадашњих искустава као
и мишљења и приједлога субјеката од непосредног
значаја за ову област.
Циљ доношења и спровођења овог Плана је
унапређење и свестраније ангажовање свих релевантних субјеката као и остваривање вишег нивоа
приправности на заштити и спасавању људи, материјалних добара и животне средине од шумских и
других пожара на отвореном простору, те остваривања мјерљивих ефеката смањења штета.
Одсјек за цивилну заштиту надлежан је за
координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање
свих активности везаних за спровођење овог Плана,
док је задатак свих осталих субјеката заштите и
спасавања, у дијелу властите одговорности, да израде и у датом року проведу изведене оперативне
планове, а према Плану.
План се састоји од сљедећих цјелина:
I – Извода из Процјене угрожености,
II – Нормативних и општих претпоставки за
реализацију Плана оперативног спровођења,
III – Спровођења мјера превентивног дјеловања,
IV – Спровођења мјера одговора,
V – Спровођења мјера опоравка,
VI – Извјештавања о реализацији задатака из
Плана и
VII – Завршних одредби.
I – ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
Пожаром се сматра свака ватра која је
настала изван контролисаног огњишта или ватра
која је ово мјесто напустила и способна је да се даље
развија властитом снагом, при чему наноси
материјалну штету и опасности по здравље и живот
људи.
Наиме, свако присуство запаљивих и опасних материја у одређеној количини представља
латентну опасност за настанак природне несреће,
посебно кад се има у виду безброј узрока њиховог
настанка не искључујући људски фактор. Степен
опасности од настајања пожара је веома висок.
Према просторним условима пожари се
дијеле на пожаре у отвореном и затвореном простору.
Гашење пожара, спашавање људи угрожених
пожаром, уз провођење превентивних мјера, главни
је задатак снага противпожарне заштите и територијалне ватрогасне јединице.
Узроци и појаве које могу довести до великих
пожара, експлозија гасова и других акцидентних
ситуација с опасним материјама, могу бити разноврсни и не могу се потпуно елиминисати, везани
су за грађевинске и технолошке недостатке или
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разне инсталације, као и активност људи.
Изразито сушно вријеме погодује настанку
шумских пожара. Уз помоћ вјетра и због неприступачности терена, пожари могу захватити веће
површине, а трају више дана и у тим условима се
отежано гасе.
Општина Прњавор као један од најзначајнијих
природних ресурса истиче шумско богаство и пољопривредно земљиште. Шуме заузимају укупну површину од 17.387,00 ха или 27,6% укупне територије.
Шуме у државном власништву заузимају површину
од 9.913,00 ха или око 57,01% (подаци из нове
Шумско привредне основе из 2013. године), а шуме у
приватној својини простиру се на 7.474,00 ха или око
42,99% укупне шумске површине (подаци из Шумско привредне основе период 2017-2027). Структура шума по категоријама у државној својини је:
високе шуме са природном обновом износе 7864,46,
високе деградиране шуме заузимају 113,04 ха,
шумске културе заузимају 1530,20 ха, изданачке
шуме заузимају 359,71 ха, док површине подесне за
пошумљавање и газдовање заузимају 661,72 ха, а
шуме неподесне за газдовање заузимају 310,74 ха,
док у приватној својини високе шуме са природном
обновом заузимају 3844,40 ха ( буква, храст, јоха,
топола, цер, остали лишћари), шумске културе
(смрча, бијели и црни бор, остали четинари и
воћкарице) заузимају 12,12 ха, изданачке шуме (буква, храст, јоха, топола, цер, остали лишћари)
заузимају 3795,03 ха, док голетима и непродуктивним површинама припада 273,07 ха. Укупна
површина пољопривредног земљишта на подручју
општине износи 42.963,00 ха или 68,2% укупне
територије, а од чега је учешће обрадивих површина
91,9%.
Међутим, напријед наведене податке везано за
површине под шумама потребно је посматрати са
одређеним одступањима обзиром да нису усаглашени подаци из катастра са шумскопривредним
основама у приватној и државној својини, и да се
ради о промјенљивим категоријама, тако да у складу
са новоизрађеном Шумскопривредном основом за
шуме у приватној својини, која је важећа од
01.01.2017. године до 31.12.2026. године, површине
под шумама у приватној својини износе 7470,96 ха²
(по катастру 7457,00 ха²), а тренутни податак за
површине под шумама у државној својини, по
катастру, износи 9930,00 ха².
Највећи шумски реони протежу се на
подручјима планина Мотајице и Љубића, Цареве
горе и Чавке. Шуме су претежно листопадне изузев
рејона Љубића гдје се налазе четинарске културе.
Шумама у државној својини газдује Шумска управа
Прњавор и исте су подијељене у господарске
јединице Мотајица, Гумјера-Царева гора, Љубић и
Велика Укрина. Прњаворско шумскопривредно
подручје са сјеверне стране граничи са србачким, са
источне дервентским, а са јужне стране са теслићким
шумскопривредним подручјем.
Засебну цјелину представља шумски комплекс СРЦ „Борик“ који се налази у непосредној
близини градског језгра, користи се као излетиште са
мјестима предвиђеним за употребу отвореног пла-
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мена (роштиљи и сл.), те је посјећен од већег броја
грађана, па самим тим представља мјесто повећаног
ризика од пожара на отвореном простору, са
могућности угрожавања стамбених објеката у
близини. У складу са напријед наведеним, овај
локалитет представља мјесто појачаног надзора и
предузимања превентивних мјера заштите од
пожара.
Са аспекта заштите и спасавања, шумски
комплекси увијек представљају потенцијалну
опасност и у том смислу отежавајућу околност чини
велика површина, претежно тешко приступачни
терени, недовољно развијен систем раног откривања
пожара, незадвољавајући ниво поштивања „шумског
реда“, као и недостатак адекватних средстава и
опреме за гашење пожара на оваквим теренима.
Олакшавајућу околност представља присуство
водотока у господарским јединицама и то:
• Мотајица: Јадовица и Шушкова азна,
• Љубић: ријека Укрина, Јелова, Невиђени поток,
Кремница, Водоплав, Боровац, Дреновица, Брезна, Зеленачки поток и акумулација „Дренова“.
• Гумјера-Царева гора: поток Дабрак и Шокачки
поток.
• Чавка: ријека Укрина, Велика и Мала Боровица,
Каменица, Врлетница, Шибовача, Жижковица,
Бијела ријека и Пејаков поток.
Међутим, наведене водотоке потребно је додатно оспособити и технички припремити за могућност ефикасног кориштења при заштити од пожара.
На подручју општине Прњавор налази се
већи број привредних субјеката који кроз обављање
своје дјелатности имају повећан ризик од пожара,
као што су производња и промет нафте и нафтних

Р/Б

ЗАДАТАК

1

2

1.

2.

3.

4.

07.03.2018.

деривата, укупно 14 бензинских пумпи (Крајина
петрол, Нестро петрол, Компанија Душанић ...), боје
и лакови (Еуроспектар, већи број продавница,...),
дрвна индустрија (Стандард, Трентино пелет производња пелета, дрвопрерада Рибот, ...) и сл.
Исто тако, изградњом и стављањем у функцију аутопута Бања Лука – Добој повећава се
могућност и ризик од пожара на отвореном простору
кроз транспорт запаљивих и експлозивних материја,
као и саобраћајних удеса са већим бројем учесника.
Статистички посматрано главни узрок за
настајање пожара је људски фактор-преко 90%, док
5% су атмосферска пражњења (удар муње и грома) и
5% други узроци.
На основу података о класификацији пожара
из претходних 5 година укупно је евидентирано 450
пожара, гдје су најбројнији пожари на стамбеним
објектима и везано за исте, као и пословним
објектима, затим пожари на ниском растињу и шумски, те интервенције при саобраћајним удесима.
Укупно посматрајући квалификацију пожара, узимајући у обзир причињену материјалну штету, може се
констатовати да је ситуација везана за пожаре на
отвореном простору на подручју општине Прњавор
задовољавајућа.
У складу са напријед наведеним, а ради правовременог предузимања превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања, те побољшања
организације и цјелокупног система заштите и спасавања доноси се годишњи План оперативног спровођења Плана активности на припреми и спровођењу
мјера заштите и спасавања од шумских и других
пожара на отвореном простору у општини Прњавор
у 2018. години.

ИЗВРШИОЦИ
ЗАДАТКА
3

УЧЕСНИЦИ ЗАДАТКА

РОК

4

5

II НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
Одржавање сједнице Општинског штаба за
-Одсјек за цивилну
ванредне ситуације ради доношења потребних
-Општински штаб за
заштиту
аката, разматрања актуелне ситуације и предуванредне ситуације
- Субјекти од значаја за
зимања потребних мјера.
реализацију оперативних
мјера
Донијети План рада Штаба на реализацији
Плана оперативног спровођења Плана акти-Општински штаб за
вности у припреми и спровођењу мјера заштите ванредне ситуације
-Субјекти од значаја
и спасавања од шумских и других пожара на
-Одсјек за цивилну
отвореном простору у општини Прњавор у
заштиту
2018.години.
Донијети План оперативног спровођења Плана
активности у припреми и спровођењу мјера
заштите и спасавања од шумских и других
-Општински штаб за
пожара на отвореном простору у општини
ванредне ситуације
-Субјекти од значаја
Прњавор у 2018. години са прегледом субјеката
-Одсјек за цивилну
заштите и спасавања од непосредног значаја за
заштиту
ову област, као и субјеката задужених за
реализацију истог.
Извршити анализу стања опремљености, обучености и капацитета субјеката и снага од
-Општински штаб за
значаја за заштиту и спасавање од пожара,
ванредне ситуације
-Субјекти од значаја
донијети закључке и приједлоге о истим ради
-Одсјек за цивилну
правовремене припреме за спровођење мјера и
заштиту
активности.

01. март 2018.
године

01. март
2018. године

01. март
2018. године

01. март
2018. године

07.03.2018.
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5.

Упознавање са финансијским планом, тј. расположивим средствима у буџету Општине за ове
намјене (у оквиру Територијалне ватрогасне
јединице, Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Одсјека за цивилну заштиту) и процјенити да ли иста омогућавају
извршење планираних послова и радних задатака.

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту

6.

Провођење процедура јавних набавки и
потписивање уговора са добављачима и
извођачима радова, доношење одлука и
закључака потребних за реализацију Плана.

-Служба за јавне
набавке
-Начелник општине

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Достављање Плана оперативног спровођења
Плана активности у припреми и спровођењу
мјера заштите и спасавања од шумских и других
пожара на отвореном простору у општини
Прњавор у 2018. години Републичкој управи
цивилне заштите путем Подручног одјељења.
Успоставити континуирану размјену података и
обавјештења са Подручним одјељењем цивилне
заштите Бања Лука-Комуникативним центром,
Шумском управом Прњавор, Територијалном
ватрогасном јединицом, Полицијском станицом,
Комуналном полицијом, инспекцијом, повјереницима заштите и спасавања о актуелној
ситуацији, а у циљу правовременог информисања и предузимања адекватних мјера и
активности.
Путем средстава јавног информисања и на друге
погодне начине обезбиједити правовремено
информисање становништва о стању на терену,
те промоцијом броја за хитне интервенције 121
и 123, грађанима створити претпоставке за
пријављивање опасности од пожара.
Прописати потребне мјере заштите од пожара,
посебно на шумским и пољопривредним
комплексима у индивидуалном власништву.
Ажурирати и извршити допуну специјализоване
јединице за заштиту од пожара.
Пратити стање противпожарне заштите и
спровођење мјера утврђених Законом о заштити
од пожара („Службени гласник Републике
Српске“, број 71/12).
Усагласити План заштите шуме од пожараШумске управе Прњавор са Планом оперативног спровођења Плана активности у општини Прњавор у 2018. години.

-Одсјек за цивилну
заштиту

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту

-Територијална
ватрогасна јединица
-Одјељење за
пољопривреду,
водопривреду и шумарсто
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01. март
2018. године

-Одсјек за цивилну заштиту
- Територијална ватрогасна
По завршеној
јединица
процедури
-Одјељење за пољопривреду,
водопривреду и шумарсто
-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Подручно одјељење цивилне заштите Бања Лука
-Шумска управа Прњавор
-Територијална
ватрогасна јединица
-Полицијска станица
-Комунална полиција
-Инспекција
-Повјереници заштите и
спасавања
-Канцеларије мјесних
заједница
-Општинска управа-односи
са јавношћу
-Територијална
ватрогасна јединица
-Средства јавног
информисања (радио
„Прњавор“ и „Љубић“,
телевизија „К3“)

15. март
2018. године

Сталан
задатак

Сталан
задатак

-Органи општинске
управе

-Општински штаб за
ванредне ситуације

Март 2018.
године

-Одсјек за цивилну
заштиту
-Одсјек за цивилну
заштиту
-Територијална
ватрогасна јединица
-Одсјек за цивилну
заштиту
-Шумска управа
-Територијална
ватрогасна јединица

-Општински штаб за
ванредне ситуације

Мај 2018.
године

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Субјекти од значаја

Сталан
задатак

-Општински штаб за
ванредне ситуације

Април 2018.
године

Упознавање шире јавности са Планом реали-Одсјек за цивилну
зовати кроз објављивање у „Службеном глазаштиту
снику“ и на интернет страници општине Прњавор.

-Кабинет начелника
-Стручна служба СО-е

III СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
Процјенити и сагледати стање свих распо-Одсјек за цивилну
-Територијална
ложивих капацитета противпожарне заштите,
заштиту
ватрогасна јединица
материјалне и људске ресурсе и евидентирати
-Општински штаб за
-Шумска управа
додатне снаге и средства у случају да постојећа
ванредне ситуације
-Субјекти од значаја
нису довољна.
Координирати активности на организовању
-Општински штаб за
-Шумска управа Прњавор
брзог откривања и дојаве избијања пожара
ванредне ситуације
-Територијална
путем фиксних осматрачница, покретних патро- -Одсјек за цивилну
ватрогасна јединица
ла и чуварске службе.
заштиту
Обезбиједити редовно одржавање и чишћење од
лако запаљивих материја, односно материја које
-Органи општинске
-Субјекти од значаја
могу изазвати пожар уз путне комуникације које
управе
-грађани
пролазе кроз угрожена шумска и пољопривредна газдинства.

По
доношењу
истог

Март 2018.
године
Сталан
задатак

Сталан
задатак
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Евидентирати и сагледати стање водоопскрбних
капацитета на подручјима високог ризика од
пожара и у складу са могућностима извршити
њихово уређење са аспекта употребе при
гашењу пожара.
Онемогућити стварање нових и извршити
санацију постојећих „дивљих депонија смећа“.
Координирати активности на одржавању
постојећих, као и изради нових шумских
комуникација и противпожарних просјека.
Планирати и организовати чишћење и
одржавање траса испод енергетских водова који
пролазе кроз шумске комплексе.
Електродистрибуција, РЈ Прњавор доставити
спискове потребног броја екипа – тимова за
ефикасно отклањање кварова и омогућавање
уредног снабдијевања електричном енергијом у
случају већих пожара, Одсјеку за цивилну
заштиту.
Обезбиједити предуслове за достављање информација и извјештаја о стању угрожености,
предузетим мјерама и другим релевантним
подацима РУЦЗ путем оперативно-комуникативног центра
У данима високог и врловисоког ризика, или
индекса опасности од избијања пожара на
отвореном простору, или код настанка пожара,
планирати и спроводити непрекидна дежурства,
координирати рад са другим органима и
субјектима од значаја за заштиту од пожара.
Извршити опремање Територијалне ватрогасне
јединице у складу са чланом 81. Закона о
заштити од пожара („Службени гласник
Републике Српске“ 71/12).

- Територијална
ватрогасна јединица
-Шумска управа
Прњавор
-Органи општинске
управе
-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту

-Одсјек за цивилну
заштиту
-Удружења грађана
-КП „Парк“а.д. Прњавор
-Субјекти од значаја
-Шумска управа Прњавор
-Одјељење за стамбенокомуналне послове и
инвест.
-Субјекти од значаја
-Власници шума у
приватној својини

-Електродистрибуција,
-Општински штаб за
РЈ Прњавор
ванредне ситуације
-Шумска управа
- Одсјек за цивилну заштиту
Прњавор
Електродистрибуциј
а, РЈ Прњавор

-Општински штаб за
ванредне ситуације
- Одсјек за цивилну
заштиту

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту

- Оперативнокомуникативни центар

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту

-Субјекти од значаја

- Територијална
ватрогасна јединица

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту
-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну заштиту
-Комунална полиција
- Полицијска станица
Прњавор
-Одјељење за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну заштиту
-Комунална полиција
- Полицијска станица
Прњавор

07.03.2018.

Сталан
задатак
Сталан
задатак

Сталан
задатак

Сталан
задатак

Април
2018. године

Сталан
задатак

По потреби

Сталан
задатак

26.

Размотрити могућности и начин реализације
акције „Контролисано паљење пољопривредног
и другог отпада“.

- Територијална
ватрогасна јединица

27.

Континуиран обилазак и надзор над СРЦ
„Борик“, као мјеста са повећаним ризиком од
пожара на отвореном простору.

- Територијална
ватрогасна јединица

28.

Утврдити и усагласити поступак и начин
дјеловања приликом инцидентних ситуација на
ауто-путу Бања Лука – Добој.

- Територијална
ватрогасна јединица,
-Одсјек за цивилну
заштиту

- „Аутоптеви РС“
-Надлежна министарства
и институције

29.

У привредним друштвима и другим правним
лицима са повећаним ризиком од пожара процијенити стање протупожарне заштите, те сагледати могућност оснивања властитих тимова јединица цивилне заштите за заштиту од пожара.

- Територијална
ватрогасна јединица,
-Одсјек за цивилну
заштиту

-Привредна друштва и
друга правна лица

30.

Извршити преглед и установити функционалност хидрантске мреже (сачинити мапу
територијалне покривености – распореда).

- Територијална
ватрогасна јединица,
-Одсјек за цивилну
заштиту

- КП „Водовод“ ад
Прњавор

Април
2018. године

31.

Са сусједним општинама размијенити податке о
расположивим капацитетима који се, у случају
потребе, могу ангажовати за гашење пожара
већих размјера.

-Одсјек за цивилну
заштиту
-Начелник општине

-Сусједне општине

Сталан
задатак

Прољеће јесен

Сталан
задатак

До завршетка
изградње
ауто-пута
У току
године

07.03.2018.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.
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IV СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
Активирање Општинског штаба за ванредне
-Одсјек за цивилну заштиту
-Начелник општине
ситуације.
-Чланови Штаба
У складу са процјеном ситуације донијети
-Одсјек за цивилну
-Општински штаб за
наредбу за поступање по Плану приправности.
заштиту
ванредне ситуације
-Субјекти од значаја
Константно информисати грађане о насталој
-Одсјек за цивилну
ситуацији, мјерама које се предузимају, као и
-Општински штаб за
заштиту
давати упутства грађанима и другим субјектима ванредне ситуације
-Субјекти од значаја
о поступању.
Када се, усљед опасности од пожара, донесе
одлука о поступању из Плана приправности,
или нареди предузимање оперативних мјера
-Општински штаб за
заштите и спасавања, Републичкој управи
ванредне ситуације
-Субјекти од значаја
цивилне заштите свакодневно и по потреби
-Одсјек за цивилну
достављати извјештаје о степену угрожености
заштиту
од пожара, предузетим мјерама и другим
релевантним подацима.
-Општински штаб за
-Одсјек за цивилну заштиту
Ангажовати довољан број додатних тимова и
ванредне ситуације
-Ватрогасно друштво
екипа за гашење пожара.
-Шумска управа
Прњавор
Прњавор
Путем РЈ „Електродистрибуција“ Прњавор
-Одјељење за стамбенообезбиједити провођење мјера одговора из
-Општински штаб за
комуналне послове и
дјелокруга рада, као и довољан број екипа које
ванредне ситуације
инвестиције
ће омугућити брзо и ефикасно отклањање
-Одсјек за цивилну
-„Електродистрибуција“
кварова и обезбиједити уредно снабдјевање
заштиту
РЈ Прњавор
електричном енергијом.
Ангажовати довољан број екипа за отклањање
-Општински штаб за
кварова ради несметаног функционисања
ванредне ситуације
-Телекомуникације РС, РЈ
система веза и обезбједити алтернативне везе са
-Одсјек за цивилну
Прњавор
ПОЦЗ Бања Лука и оперативно-комуниказаштиту
тивним центром путем радио уређаја.
-Општински штаб за
- ЈЗУ „Дом здравља“
Ангажовати довољан број екипа за пружање
ванредне ситуације
Прњавор
прве медицинске помоћи.
-Одсјек за цивилну
-Приватне здравствене
заштиту
установе
-Општински штаб за
Ангажовати довољан број екипа за отклањање
ванредне ситуације
- КП „Водовод“ а.д.
кварова ради несметаног водоснабдијевања и
Прњавор
-Одсјек за цивилну
провођења мјера одговора.
заштиту
Ангажовати довољан број патрола и поли- Општински штаб за
цијских службеника за регулисање саобраћаја,
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
евентуалну блокаду и обезбјеђење угрожених
-Полицијска станица
заштиту
подручја.
Прњавор
-Општински штаб за
-Ловачко удружење Борик
Ангажовати довољан број чланова ловачких
ванредне ситуације
удружења за пружање помоћи, евакуацију и
-Ветеринарска станице
-Одсјек за цивилну
склањање животиња са угрожених подручја.
-Ветеринарске амбуланте
заштиту
-Општински штаб за
Проглашење ванредне ситуације на угроженим
ванредне ситуације
-Начелник општине
дијеловима територије.
-Одсјек за цивилну
заштиту
-Општински штаб за
Издавање наредбе за евакуацију, евакуација и
ванредне ситуације
-Субјекти од значаја
збрињавање угроженог становништва.
-Одсјек за цивилну
заштиту
-Општински штаб за
ванредне ситуације
Ангажовати волонтере за пружање помоћи
-Удружења грађана
-Одсјек за цивилну
угроженом становништву.
-Грађани
заштиту
-ОО Црвени крст
-Општински штаб за
Тражити помоћ од сусједних општина за
ванредне ситуације
ангажовање људских и материјалних капа-Сусједне општине
-Одсјек за цивилну
цитета.
заштиту
-Општински штаб за
У случају потребе поднијети захтјев за пружање ванредне ситуације
-Републичка управа
цивилне заштите
помоћи Републичкој управи цивилне заштите.
-Одсјек за цивилну
заштиту

49

По потреби
По потреби
У току
несреће од
пожара

По потреби

По потреби

По потреби

По потреби

По потреби

По потреби

По потреби

По потреби

По потреби

По потреби

По потреби

По потреби

По потреби
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48.

Путем ОО Црвеног крста обезбиједити и
доставити потребан број прехрамбених и
хигијенских пакета, а преко Дома здравља и
тимова породичне медицине доставити
неопходне лијекове за угрожено становништво.

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту

-ОО Црвеног крста
- ЈЗУ „Дом здравља“
Прњавор
-Апотеке

По потреби

49.

Организовати прихват помоћи у људству и
материјално-техничким средствима и распоређивање истих.

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту

-Територијална
ватрогасна јединица
-Субјекти од значаја

По потреби

50.

51.

52.

V СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
Извршити анализу и доставити Информацију и
-Одсјек за цивилну заштиту
приједлог мјера за отклањање или ублажавање
-Општински штаб за
-Територијална
последица несреће од пожара.
ванредне ситуације
ватрогасна јединица
-Органи општинске управе
-Начелник општине
-Одсјек за цивилну
Санирање последица причињене штете у складу
-Грађани
заштиту
са приоритетима и могућностима, те упућивање
-Привредна друштва
-Органи општинске
захтјева за пружање помоћи при санацији.
и друга правна лица
управе
Извршити процјену штете насталу усљед
несреће од пожара.

-Општинска
комисија за процјену
штете

VI ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
53. До 15. марта 2018. године Републичкој
управи цивилне заштите доставити План оперативног спровођења Плана активности у припреми и
спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и
других пожара на отвореном простору у општини
Прњавор у 2018. години. Остала извјештавања вршити по утврђеним роковима и у складу са исказаним
потребама.
54. О реализацији задатака из овог Плана,
путем Подручног оделења цивилне заштите Бања
Лука, Републичкој управи цивилне заштите доставити извјештај до 01.11.2018. године, са приједлогом
мјера за унапређење.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
55. Извршиоци задатака утврђени овим Планом дужни су, у оквиру својих надлежности,
реализовати и друге задатке из домена заштите и
спасавања од пожара кроз све фазе: превентива,
одговор и опоравак, а који ће за резултат имати
спречавање настанка или ублажавање посљедица
несреће изазване пожаром.
56. Извршиоци задатака утврђени овим Планом дужни су, у оквиру властитог буџета и из
осталих извора, обезбиједити финансијска средства
потребна за њихову реализацију
57. Овај План објавиће се у „Службеном
гласнику општине Прњавор“.
Субјекти и снаге система заштите и
спасавања-цивилне заштите непосредно ангажовани
и задужени за реализацију Плана оперативног
спровођења Плана активности у припреми и
спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и
других пожара на отвореном простору у општини
Прњавор у 2018.години су:
• Општински штаб за ванредне ситуације, Одсјек
за цивилну заштиту, органи општинске управе;
• Територијална ватрогасна јединица, у функцији

-Физичка и правна лица
на угроженом подручју

По
завршетку
несреће од
пожара
По
завршетку
несреће од
пожара
По
завршетку
несреће од
пожара

специјализоване јединице за заштиту и спасавање од пожара;
• Ватрогасно друштво Прњавор;
• Полицијска станица, Дом здравља, Црвени крст,
Центар за социјални рад, приватне здравствене
установе, апотеке;
• Комунална предузећа „Водовод“ и „Парк“, РЈ
„Електродистрибуција“ ,РЈ „Телекомуникације“;
• Ловачко удружење „Борик“, ветеринарска станице и ветеринарске амбуланте;
• Повјереници заштите и спасавања;
• Привредна друштва од значаја за заштиту и
спасавање од пожара;
• Шумска управа Прњавор, која поред властитих
људских и материјално-техничких ресурса, по
Плану заштите од пожара има у 11 реона
(Кремна-Вучијак, Царевац, Змајевац, Смртићи,
Поповићи-Рељевац, Јастребовац, Средељац, Боровица, Кулаши, Мрачај и Липице) распоређене
23 екипе са по 10 припадника за спровођење
мјера заштите и спасавања од шумских пожара.
Поред наведеног Шумска управа Прњавор има
могућност ангажовања снага и средстава Шумског газдинства Градишка и сусједних
Шумских управа.
Финансијски основ за реализацију Плана
представљају средства планирана у оквиру буџета
општине Прњавор по надлежним организационим
јединицама, (Територијална ватрогасна јединица,
Одсјек за цивилну заштиту, Одјељење за стамбенокомуналне послове и инвестиције, Одјељење за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Кабинет
Начелника - буџетска резерва) и властита средства
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од
пожара.
Број: 01/1-81-3/18
Датум: 26.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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блике Српске“ број 97/16), члана 41. Статута
општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“ број 14/14), у вези са чланом 22. и 60.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број
121/12 и 46/17), а у складу са Планом одбране од
поплава у Републици Српској у 2018. години
(„Службени гласник Републике Српске“ број 11/18),
Начелник општине д о н о с и
ПЛАН
ОПЕРАТИВНОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА У ОПШТИНИ ПРЊАВОР
У 2018. ГОДИНИ
УВОД
План оперативног спровођења Плана одбране од поплава на подручју општине Прњавор у 2018.
години (у даљем тексту План) је План општине
Прњавор и основни документ за координацију и
спровођење додатних или посебних годишњих задатака и активности органа општинске управе, привредних друштава, других правних лица и удружења
грађана која спроводе дјелатности од значаја за
заштиту и спасавање од поплава.
План је израђен у складу са Планом одбране
од поплава у Републици Српској у 2018.години,
Процјеном угрожености, достигнутим нивоом заштите од поплава, искуствима из претходног периода,
анализом тренутног стања, те мишљењима и
приједлозима субјеката од непосредног значаја за
ову област.
Циљ доношења и спровођења овог Плана је
остваривање вишег нивоа приправности на заштити
и спасавању људи и материјалних добара од поплава
као и ангажовање свих релевантних субјеката.
У складу са чланом 22., а у вези са чланом
86. став 3. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), Одсјек за цивилну
заштиту надлежан је за израду и координацију,
усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности везаних за спровођење овог Плана.
План се састоји од сљедећих цјелина:
I – Извода из Процјене угрожености,
II – Нормативних и општих претпоставки за
реализацију Плана оперативног спровођења,
III – Спровођења мјера превентивног дјеловања,
IV – Спровођења мјера одговора,
V – Спровођења мјера опоравка,
VI – Извјештавања о реализацији задатака из
Плана и
VII – Завршних одредби.
I – ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
Поплаве на подручју општине Прњавор јављају се као посљедица неповољне хидрометеоролошке ситуације када у одређеном временском
периоду (1-3 дана) усљед великих количина
падавина, или наглог отапања снијега, дође до
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стварања вишка површинских вода, пуњења и
излијевања вода из корита ријека Укрине, Вијаке,
Лишње, Илове и осталих, те стварања бујичних
токова на мањим водотоцима и падинским
дијеловима Општине. Ријека Укрина, која настаје
спајањем Велике и Мале Укрине, кроз општину
Прњавор, протиче у дужини од 36 км и у исту се
улијевају Кремница, Вијака, Јадовица, док се у
ријеку Вијаку улијевају ријеке Лишња, Илова и
поток Радуловац, те спадају у сливно подручје ријеке
Укрине. На западном дијелу општине ријека Црквена
у коју се улива поток Дабрак, као и ријека Турјаница
улазе у сливно подручје ријеке Врбас.
Поред наведених природних површинских
водних потенцијала који обухватају површину од
590 ха, на подручју општине Прњавор, постоје
вјештачки изграђен акваториј језера „Дренова“ у
површини 110 ха и вјештачки изграђен рибњак на
Укринском лугу у површини 638 ха. Укупна површинска хидрографска мрежа општине заузима
површину од 1.338 ха.
Као намјенски објекат за заштиту од поплава
на ријеци Вијаци у мјесту Дренова, израђена је брана
са акумулацијом која је у великој мјери ријешила
проблем настанка већих поплава на подручју
општине низводно од бране.
Стање заштите од поплава, у одређеној мјери и околностима, зависи и од ситуације у воденој
акумулацији „Рибњака“ .
Према досадашњим искуствима, најугроженији рејони од поплава су подручја мјесних заједница:
- Прњавор (низински дијелови уз водоток Лишње
и Вијаке),
- Ратковац (дио уз водоток Лишње и магистрални
пут М-16),
- Горњи Вијачани, Присоје, Поповићи и Кулаши,
Штрпци, Палачковци и Смртићи (уз ријеку
Укрину),
- Доњи Вијачани, Дренова, Кремна-Лужани и
Палачковци, (уз водоток Вијаке)
- Доња Илова- Шибовска (уз водоток Илове и
регионални пут Прњавор-Србац),
гдје су поплаве претежно изазване излијевањем вода
из корита претходно наведених ријека, али је било
присутно и стварање већих бујичних токова.
Повећана опасност од поплава, као и поплаве, евидентиране су у зони изградње аутопута Бања
Лука – Прњавор у мјесним заједницама Хрваћани,
Поточани, Лишња, Насеобина Лишња, Чорле и Доњи
Гаљиповци, првенствено као посљедица извођења
радова, гдје је дошло до поремећаја у самом току
ријеке Лишње и Црквене, као и одводње површинских и оборинских вода, те нарушавања постојећих
одводних система.
Највећи утицај на стање одбране од поплава,
у наредном периоду, представљат ће рјешења везана
за изградњу стратешког објекта, аутопута Бања
Лука-Добој, који највећим дијелом пролази кроз
територију општине Прњавор и има директан утицај
на водотоке ријека Лишње, Вијаке и Укрине, гдје је
планирана изградња већег броја објеката (мостова,
вијадуката, надвожњака), као и уређење и измије-
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штање дијела корита у захвату ауто-пута. С тим у
вези, по расположивим подацима, од укупне дужине
ријеке Лишње (21 096 м) за уређење је планирано
око 50% (измијештање, ископ и уређење нове
регулације), док осталих 50% остаје као постојеће
корито ријеке. Ток ријеке Вијаке бити ће регулисан у
близини чвора Прњавор у дужини око 700 м. Дужина
ове регулације у оквиру аутопута састоји се од два
моста (Вијака 1 и Вијака 2). Дужина регулисаног
водотока предвиђа изградњу стабилизационих прагова. Преко ријеке/потока Мамутовац изграђена су
два моста (Мамутовац и Мамутовац 1) са регулацијом ријеке у дужини Мамутовац – 180 м и
Мамутовац 1 – 190 м, и у овој дужини регулисаног
водотока предвиђена је и изградња стабилизационих
прагова. На ријеци Укрини изграђен је мост дужине
94,5 м у оквиру којег је обухваћена изградња
обалоутврда у дужини од око 200 м.
Обзиром да тренутно не располажемо
конкретним хидролошким и хидротехничким прорачунима не може се дати оцјена да ли ће планирани и
изведени радови, поред свих позитивних ефеката,
дати задовољавајуће резултате са аспекта одбране од
поплава имајући у виду планирану одводњу површинских и оборинских вода, те ће се, према процјени, количина воде у водотоку Лишње драстично
повећати, што ће, такође, имати и додатни утицај и
на водоток Вијаке (укупна дужина водотока 36 км).
Ово, истовремено, ставља у први план и рјешавање и
регулацију водотока ријеке Вијаке ван зоне захвата
аутопута. Ријека Вијака угрожава подручје Мјесних
заједница Прњавор, Бабановци, Кремна - Лужани,
Дренова, Доња Мравица и Околица, као и дио зоне
града гдје је смјештен највећи број привредних
субјеката.
Водоток ријеке Укрине угрожава подручја
Мјесних заједница: Горњи Вијачани, Присоје, Кулаши
-Поповићи, дио Кремне, Штрпци, Палачковци и
Доњи Смртићи, гдје су најугроженија инфраструктура, пољопривредно земљиште и усјеви,а с
обзиром на мању густину насељености угрожен је
мањи број стамбених и пословних објеката.
Значај рјешавања водотока ријеке Лишње
проистиче из чињенице да она својим током пролази
непосредном близином града, гдје је густина насељености изразито висока и обухвата већи број
стамбено-пословних објеката, као и већи број
приватних предузетника и привредних друштава.
Такође, потребно је имати у виду да се највећа
количина оборинских и површинских вода улијева у
исту, што доприноси додатном повећању водостаја
приликом веће количине падавина, а што за
последицу има излијевање и плављење околних
подручја, са великом материјалном штетом па до
пресијецања магистралног пута Прњавор-Клашнице.
Сливови ријека Укрине и Вијаке спадају у 1.
категорију ерозивних процеса, гдје су за рјешавање
проблема потребне озбиљне техничке мјере.
Извор угрожавања, са аспекта провођења
мјера одбране од поплава, представља и водоток
ријеке Илове ( укупна дужина водотока 22 км ) са
својим притокама Поњавом и Плавушом, која приликом изливања угрожава одређен број стамбених и
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пословних објеката, а пресијеца и регионалну путну
комуникацију Прњавор-Србац, као и путну комуникацију Прњавор-Шибовска-Дервента. За рјешавање овог проблема потребно је извршити чишћење и
уређење корита Илове са израдом адекватних
обалоутврда (дио радова извршен 2015. године), те
се обратити ЈП „Путеви РС“ са захтјевом за регулацију и повећање пропусне моћи изграђених пропуста, а који се налазе на дијелу регионалног пута
Прњавор-Србац у мјесту Доња Илова
Ријека Јадовица, која пресијеца пут Прњавор-Шибовска-Дервента, својим плављењем изазива
прекид саобраћаја и велике материјалне штете на
пољопривредном земљишту и усјевима, а директан
утицај има и на мањи број домаћинстава.
Исто тако, ријека Црквена пресијеца магистрални пут Прњавор – Бања Лука у мјесту Хрваћани, и може представљати ризик од поплава, те
угрозити 4-10 домаћинстава и причинити штету на
околном пољопривредном земљишту и усјевима.
На подручју општине Прњавор евидентиран
је и већи број бујичних водотока, који у зависности
од хидрометеоролошке ситуације могу представљати
додатни извор угрожавања од поплава. У том смислу
потребно је вршити сталан мониторинг над истим, а
у циљу правовременог предузимања како превентивних, тако и оперативних мјера заштите и спасавања,
те смањивања евентуалних последица по људе и
материјална добра.
Посљедице претходних поплава биле су
велика материјална штета на привредним, пословним
и стамбеним објектима, пољопривредом земљишту и
усјевима и инфраструктури којом приликом је
долазило и до прекида саобраћајних комуникација на
магистралном путу Бања Лука-Прњавор-Дервента и
регионалним путевима Прњавор-Станари и Прњавор-Србац, као и на већем броју локалних путева, те
жељезничког саобраћаја на прузи Бања Лука-Добој у
мјесту Поповићи.
Посебан проблем, као посљедица неповољне
хидрометеоролошке ситуације и поплава, представља ерозија тла уз појаву великог броја клизишта,
која угрожавају како путну инфраструктуру, тако и
стамбене објекте и земљиште. На цјелокупном
подручју општине до сада је евидентирано преко 150
клизишта.
Подручје општине Прњавор захваћено је
поплавама већих размјера 1976. године (након чега је
изграђен водозаштитни објекат, брана и акумулација
Дренова), јун 2010. године, мај и август 2014. године,
јануар 2016. године и март 2017. године. Поред
наведеног у предходном периоду евидентиран је и
већи број спорадичних излијевања из водотока без
већих посљедица.
У складу са напријед наведеним, а ради
правовременог предузимања превентивних и оперативних мјера заштите и смањивања ризика од
поплаве, побољшања организације и цјелокупног
система заштите и спасавања, те адекватних мјера
опоравка доноси се годишњи План одбране од
поплава.
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ИЗВРШИОЦИ
УЧЕСНИЦИ
ЗАДАТКА
ЗАДАТКА
2
3
4
II НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
Одржавање сједнице Општинског шта- Одсјек за цивилну
ба за ванредне ситуације ради усвајања - Општински штаб за
заштиту
потребних аката, разматрања актуелне
ванредне ситуације
- Субјекти од значаја
ситуације и предузимања потребних
за реализацију
мјера.
оперативних мјера.
Донијети План рада Општинског штаба
- Општински штаб за
за ванредне ситуације на реализацији
ванредне ситуације
- Субјекти од значаја
Плана оперативног спровођења Плана
Одсјек за цивилну
одбране од поплава у општини Прњазаштиту
вор у 2018. години.
Донијети План оперативног спровођења Плана одбране од поплава у
- Општински штаб за
општини Прњавор у 2018. години са
ванредне ситуације
прегледом субјеката и снага заштите и
- Субјекти од значаја
Одсјек за цивилну
спасавања од непосредног значаја за
заштиту
ову област као и субјеката и снага
задужених за реализацију.
Извршити анализу стања опремљено
сти, обучености и капацитета субјеката и снага од значаја за заштиту и спаса- -Општински штаб за
ванредне ситуације
вање од поплава, донијети закључке и
- Субјекти од значаја
-Одсјек за цивилну
приједлоге о истим ради правовремене
заштиту
припреме за спровођење мјера и активности.
Разматрање могућности склапања уговора - споразума са привредним друштви- - Општински штаб за
ванредне ситуације
ма, другим правним лицима и субјекти- - Одсјек за цивилну
- Субјекти од значаја
ма од значаја за спровођење оператизаштиту
вних задатака.
Разматрање финансијског плана, тј. расположивих средстава у буџету општине за ове намјене (у оквиру Одјељења
- Одјељење за
стамбено-комуналне
за стамбено-комуналне послове и инвеОпштински
штаб
за
стиције, Одјељења за пољопривреду,
послове и инвестиције
ванредне ситуације
водопривреду и шумарство и Одсјека
- Одјељење за
- Одсјек за цивилну
пољопривреду,
за цивилну заштиту) и вршење прозаштиту
цјене истих за извршење планираних
водопривреду и
послова и радних задатака, као и прошумарство
вођење превентивних и оперативних
мјера заштите и спасававања.
-Одсјек за цивилну
Провођење процедура јавних набавки и
заштиту,
потписивање уговора са добављачима
-Одјељење за
и извођачима радова, провођење про-Служба за јавне
стамбено-комуналне
цедуре добивања сагласности надленабавке
послове и инвестиције
жних Министарстава за реализацију
-Начелник општине
-Одјељење за пољоприПрограма, доношење одлука и закљувреду, водопривреду и
чака потребних за реализацију Плана.
шумарсто
Достављање Плана оперативног спровођења Плана одбране од поплава у
-Општински штаб за
општини Прњавор у 2018. години Репу- -Одсјек за цивилну
заштиту
ванредне ситуације
бличкој управи цивилне заштите путем
Подручног одјељења Бања Лука.
Континуирано пратити активности на
-Општински штаб за
изградњи ауто пута Бања Лука-Добој,
-Органи општинске
ванредне ситуације
са аспекта заштите и спасавања тј.
управе-у складу са
-Одсјек
за
цивилну
провођења превентивних и операнадлежностима
заштиту
тивних мјера при реализацији Плана.
- Органи општинске
-Начелник општине
Одржати састанке са субјектима од
управе-у складу са
-Одсјек за цивилну
значаја за реализацију Плана.
надлежностима
заштиту
- Субјекти од значаја
Наставити активности, из надлежности -Начелник општине
-ЈУ „Воде Српске“
Општине, на рјешавању управљања
-Одсјекза цивилнузаштиту -Министарство
браном „Дренова“ у циљу њеног одржа- -Одјељење за пољопри- пољопривреде,
вања и регулисања рада са аспекта
вреду, водопривреду и
шумарства и
заштите од поплава.
шумарство
водопривреде
ЗАДАТАК
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РОК
5
01. март
2018.
године
01. март
2018.
године

01. март
2018.године

01. март
2018.године

15. март
2018.године

01. март
2018.године

По
завршеној
процедури

15. март
2018.
године

Сталан
задатак
Март/април
2018.
године
Сталан
задатак
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12.

Провести процедуру оснивања и
попуне јединице за заштиту и
спасавање на води и под водом.

-Начелник општине
-Одсјек за цивилну
заштиту
-Општински штаб за
ванредне ситуације

-Удружење грађана
„Дерава“
-СРД „Укрински
цвијет“

У току
2018.године

13.

Упознавање становништва са могућим
поплавама и њиховим посљедицама и
промоција кратког броја за хитне
интервенције 121.

-Одсјек за цивилну
заштиту

-Општински штаб за
ванредне ситуације

Сталан
задатак

14.

Упутити захтјеве надлежним организацијама и институцијама ради предузимања превентивних мјера у циљу
смањивања опасности од поплава.

-Начелник општине
-Одсјек за цивилну
заштиту
-органи општинске
управе по
надлежностима

- ЈП“Воде Српске“
- ЈП „Аутопутеви РС“
- ЈП „Путеви РС“
-Надлежна
министарства и
институције

По потреби

15.

Упознавање шире јавности са Планом
реализовати кроз објављивање у „Службеном гласнику“ и на интернет страници општине Прњавор.

-Одсјек за цивилну
заштиту

-Кабинет начелника,
-Стручна служба
Скупштине општине

По
доношењу
истог

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

III СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
-Одсјек за цивилну
Извршити обилазак терена и водотока,
заштиту
утврдити критична мјеста, сагледати
-Одјељење за
стање водозаштитних објеката и пристамбено-комуналне
-Савјети мјесних
ступних путева и одредити приоритепослове и инвестиције
заједница
тне задатке за реализацију превенти-Одјељење за пољопривних мјера и активности на смањењу
вреду, водопривреду и
ризика од поплава.
шумарство
Побољшати систем мониторинга над
водотоцима и браном „Дренова“, те са- -Општински штаб за
гледати могућности постављања мјеванредне ситуације
-Субјекти од значаја
рних инструмената-мјерних летви у ци- -Одсјек за цивилну
-Грађани
љу правовремене и ране најаве надозаштиту
лазеће опасности и санирати систем за
-КП „Водовод“ а.д.
узбуњивање на брани „Дренова“.
-Одсјек за цивилну
заштиту
У сарадњи са еколошким и другим
-Општински штаб за
-Комунална полиција
удружењима грађана организовати и
ванредне ситуације
-Инспекција
провести чишћење обала ријека и
-СРД „Укрински
-КП „Парк“ а.д.
потока.
цвијет“
-Удружење грађана
„Дерава“
-Одсјек за цивилну
Сагледати стање канализационе мреже
заштиту
-КП „Водовод“ а.д.
и по потреби извршити чишћењe.
-Комунална инспекција
-Инспекција
Створити претпоставке за набавку потребних количина насипног материјала, -Органи општинске
врећа за пијесак и осталих материјално-Субјекти од значаја
техничких средстава у циљу ефикасног управе
дјеловања за заштиту од поплава.
У складу са усвојеним Програмима и
добивеним сагласностима извршити
-Органи општинске
-Извођачи радова по
уређење дијела корита ријека Укрине,
управе по
потписаним
Лишње, Вијаке и Илове и регулацију
надлежностима
уговорима
бујичних токова по исказаним потребама.
Спријечити незакониту експлоатацију
-Комунална полиција
-Субјекти од значаја
шљунка и неконтролисано одлагање
-Инспекција
-Грађани
смећа.
Извршити обилазак трасе изградње
-Одсјек за цивилну
аутопута Бања Лука-Добој, водотока у
-Представници савјета
заштиту
зони обухвата, са аспекта предузимања
мјесних заједница,
- Одјељење за
превентивних активности на заштити и пољопривреду,
-Извођач радова на
спасавању од поплава, као посљедице
аутопуту
водопривреду и шумар.
изградње истог.
Створити предуслове за упућивање
-Општински штаб за
-Републичка управа
захтјева за пружање помоћи од стране
ванредне ситуације
цивилне заштите,
сусједних општина и виших нивоа
-Одсјек за цивилну
-ПО ЦЗ Бања Лука
надлежних органа и институција.
заштиту
-Сусједне општине

Април 2018.
године

Сталан
задатак

Април 2018.
године и по
потреби

По потреби

Сталан
задатак

По
уговорима

Сталан
задатак

Април
2018.године

Сталан
задатак

07.03.2018.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 5

На основу досадашњих искустава
утврдити оптималан број потребне механизације и радне снаге за реализацију
задатака из овог Плана.
Створити претпоставке за обезбјеђење
основних прехрамбених и хигијенских
пакета, као и довољне количине потребних лијекова и медицинских средстава
за вријеме трајања угрожености од поплава.
За најугроженија подручја, у сарадњи
са Центром за социјални рад, Домом
здравља, Црвеним крстом и канцеларијама мјесних заједница евидентирати
угрожене категорије становништва (старе, изнемогле, болесне) у циљу правовременог предузимања мјера и активности заштите и спасавања.
Електродистрибуција, РЈ Прњавор доставити спискове потребног броја екипа – тимова за ефикасно отклањање
кварова и омогућавање уредног снабдијевања електричном енергијом у случају елементарне непогоде-поплаве,
Одсјеку за цивилну заштиту.
Путем средстава јавног информисања и
на друге погодне начине обезбиједити
правовремено информисање становништва о стању на терену, те промоцијом
броја за хитне интервенције 121, грађанима створити претпоставке за пријављивање могуће опасности од
поплава.

Припрема и доношење Наредбе о
поступању по Плану приправности

34.

Проглашење ванредне ситуације на
угроженом подручју

35.

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту

- Субјекти од значаја

01. март
2018.
године

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту

- ОО „Црвени крст“
Прњавор
- ЈУ „Дом Здравља“
Прњавор
- Апотеке

Сталан
задатак

-Центар за социјални
рад
-Дом здравља
-Црвени крст
-Канцеларије мјесних
заједница

Сталан
задатак

-Електродистрибуција,
РЈ Прњавор

-Општински штаб за
ванредне ситуације
- Одсјек за цивилну
заштиту

Април
2018.
године

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту

-Општинска управаодноси са јавношћу
-Средства јавног
информисања (радио
„Прњавор“ и
„Љубић“, телевизија
„К3“)

Сталан
задатак

-Одсјек за цивилну
заштиту

IV СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
У случају непосредне опасности од
поплава и пријетњи настанка посље-Општински штаб за
дица од истих, ускладити рад и дежуванредне ситуације
-Надлежни субјекти,
рства субјеката заштите и спасавања са -Одсјек за цивилну
органи и институције
ситуацијом и координирати са оргазаштиту
нима и службама сусједних општина,
надлежним органима и институцијама.
-Општински штаб за
Активирање Општинског штаба за ваванредне ситуације
- Органи општинске
нредне ситуације и оперативно-комуни-Одсјек за цивилну
управе
кативног центра.
заштиту
Информисати грађане и друге субјекте
-Општински штаб за
о насталој ситуацији, мјерама које се
ванредне ситуације
- Средства јавног
предузимају и дати упутства о посту-Одсјек за цивилну
информисања
пању.
заштиту

33.

Доношење Наредбе о мобилизацији и
мобилизација потребних људских и
материјално-техничких капацитета.

36.

Издавање Наредбе за евакуацију, организација евакуације и збрињавање угроженог становништва.

37.

У складу са могућностима, а по
утврђеним приоритетима, обезбиједити
проходност и извршити санацију оштећених путних комуникација.

55

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Начелник општине

-Начелник општине

-Начелник општине
-Одјељење за
стамбено-комуналне
послове и инвестиције
-извршиоци по
уговорима

-Одсјек за цивилну
заштиту
-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту
-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту
-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту
-субјекти од значаја
-Одсјек за цивилну
заштиту
-Савјети мјесних
заједница

По потреби

У току
елементарне
непогоде
У току
елементарне
непогоде
У току
елементарне
непогоде
У складу са
процјеном
ситуације
У складу са
процјеном
ситуације

По потреби

По
уговорима и
по потреби.

56

38.

39.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 5
Путем РЈ „Електродистрибуције“ Прњавор обезбиједити довољан број екипа
које ће омогућити брзо и ефикасно
отклањање кварова и обезбиједити уредно снабдијевање електричном енергијом.
Ангажовати довољан број екипа за
отклањање кварова ради несметаног
функционисања система веза и обезбједити алтернативне везе са Подручним
одјељењем цивилне заштите Бања Лука
и оперативно-комуникативним центром
путем радио уређаја.

40.

Ангажовати довољан број екипа за
отклањање кварова ради несметаног
водоснабдијевања

41.

Ангажовати довољан број патрола и
полицијских службеника за регулисање
саобраћаја, евентуалну блокаду и
обезбјеђење угрожених подручја.

42.

Спровођење хигијенско-епидемиолошких и здравствених мјера на угроженом подручју.

43.

44.

45.

Путем ОО Црвеног крста обезбиједити
и доставити потребан број прехрамбених и хигијенских пакета, а преко Дома
здравља и тимова породичне медицине
доставити неопходне лијекове за угрожено становништво.
У складу са исказаним потребама
упутити захтјев за пружање помоћи
сусједним општинама, Подручном одјељењу ЦЗ Бања Лука, Републичкој
управи цивилне заштите.
Предузимање активности на збрињавању стоке на угроженим подручјима.

46.

Ангажовање волонтера на пружању
помоћи угроженом становништву.

47.

Организовати прихват помоћи у
људству и материјално-техничким
средствима и распоређивање истих.

48.

49.

50.

51.

52.

Достављање редовних и ванредних
информација за вријеме елементарне
непогоде о ситуацији на терену, мјерама које се предузимају и ангажованим снагама, Републичкој управи цивилне заштите и надлежним органима.
Оперативне мјере спроводити у складу
са овим Планом и Планом заштите и
спасавања од елементарне непогоде и
друге несреће.

„Електродистрибуција“
РЈ Прњавор

-Одјељење за
стамбено-комуналне
послове и инвестиције
-Одсјек за цивилну
заштиту

По потреби

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту

-Телекомуникације
РС, РЈ Прњавор

По потреби

-КП „Водовод“ а.д.
Прњавор

По потреби

-Одсјек за цивилну
заштиту

По потреби

-Дом здравља
Прњавор

По потреби

-ОО Црвеног крста
-Дом здравља
-Апотеке

-Одсјек за цивилну
заштиту

По потреби

-Општински штаб за
ванредне ситуације

-Одсјек за цивилну
заштиту

По потреби

-Општински штаб за
ванредне ситуације

-Субјекти од значаја
-Ветеринарске
станице

По потреби

-Грађани

По потреби

-Субјекти од значаја

По потреби

-Општински штаб за
ванредне ситуације

-Одсјек за цивилну
заштиту

У току
елементарне
непогоде

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту

-Органи општинске
управе
-Други субјекти од
значаја за реализацију
планираних мјера

По потреби

-Општински штаб за
ванредне ситуације
-Одсјек за цивилну
заштиту
- Општински штаб за
ванредне ситуације
-Полицијска станица
Прњавор
-Општински штаб за
ванредне ситуације,
-Одсјек за цивилну
заштиту

-Општински штаб за
ванредне ситуације
- Одсјек за цивилну
заштиту
-Општински штаб за
ванредне ситуације
- Одсјек за цивилну
заштиту

V СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
Извршити анализу и доставити Инфо-Одсјек за цивилну
рмацију и приједлог мјера за откла-Општински штаб за
заштиту
њање или ублажавање последица елеме- ванредне ситуације
-органи општинске
нтарне непогоде.
управе
Санирање последица причињене штете -Начелник општине
-Одсјек за цивилну
у складу са приоритетима и могућно-грађани
заштиту
стима, те упућивање захтјева за пру-Привредна друштва и
-органи општинске
жање помоћи при санацији.
друга правна лица
управе
Предузимање потребних хигијенскоепидемиолошких мјера на угроженом
подручју.

07.03.2018.

-хигијенскоепидемиолошка
служба Дома здравља

-Физичка и правна
лица на угроженом
подручју

По
завршетку
елементарне
непогоде
По
завршетку
елементарне
непогоде
По
завршетку
елементарне
непогоде

07.03.2018.

53.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 5

Извршити процјену штете насталу
усљед елементарне непогоде.

-Општинска комисија
за процјену штете од
елементарне непогоде
и друге несреће

VI ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
54. До 15. марта 2018. године Републичкој
управи цивилне заштите доставити План оперативног спровођења Плана одбране од поплава у
општини Прњавор у 2018. години. Остала извјештавања вршити по утврђеним роковима и у складу
са исказаним потребама.
55. О реализацији задатака из овог Плана,
путем Подручног оделења цивилне заштите Бања
Лука, Републичкој управи цивилне заштите доставити извјештај до 15.12.2018. године, са приједлогом
мјера за унапређење.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
56. Извршиоци задатака утврђени овим
Планом дужни су, у оквиру својих надлежности,
реализовати и друге задатке из домена заштите и
спасавања од поплава кроз све фазе: превентива,
одговор и опоравак, а који ће за резултат имати
спречавање настанка или ублажавање посљедица
елементарне непогоде изазване поплавом.
57. Извршиоци задатака утврђени овим
Планом дужни су, у оквиру властитог буџета и из
осталих извора, обезбиједити финансијска средства
потребна за њихову реализацију
58. Овај План објавиће се у „Службеном
гласнику општине Прњавор“.
Субјекти и снаге система заштите и спасавања-цивилне заштите непосредно ангажовани и
задужени за реализацију Плана оперативног спровођења Плана одбране од поплава у општини
Прњавор у 2018. години су: Општински штаб за
ванредне ситуације, Одсјек за цивилну заштиту,
органи општинске управе, Територијална ватрогасна
јединица (задужена за спасавање и привремено
измјештање угроженог становништва), Полицијска
станица, Дом здравља са специјализованом јединицом прве медицинске помоћи и хигијенско-епидемиолошком службом, ветеринарске станице, Црвени
крст, Центар за социјални рад, комунална предузећа
Водовод и Парк, РЈ „Електро-дистрибуција“, „Телекомуникације РС“, удружења грађана „Укрински
цвијет“ и „Дерава“, повјереници заштите и спасавања и привредна друштва по потписаним споразумима - уговорима и у складу са исказаним
потребама и грађани.
Финансијски основ за реализацију Плана
представљају средства планирана у оквиру буџета
општине Прњавор по надлежним организационим
јединицама за 2018. годину, и то:
• У оквиру Одсјека за цивилну заштиту на
позицији-набавка опреме за цивилну заштиту у
износу од 4.000,00 КМ, на позицији-трошкови
обуке за цивилну заштиту у износу од 2.000,00
КМ, на позицији-средства за санацију штета од
елементарних непогода у износу од 20.000,00
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КМ и средства за оперативно спровођење мјера
и активности цивилне заштите у систему
заштите и спасавања у износу од 2.000,00 КМ.
• У оквиру Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство на позицији-уређење
корита ријека и потока у износу од 40.000,00
КМ и израда елабората, пројеката и студија у
износу од 10 000,00 КМ.
• У оквиру Одјељења за стамбено-комуналне
послове и инвестиције на позицији-ископ и
чишћење канала у износу од 70.000,00 КМ, на
позицији-остали комунални послови по наруџби
(саднице, канали, уређење зелених површина,
објекти на путу, чишћење сливника, одржавање
јавних извора) у износу од 55.000,00 КМ. Поред
наведеног додатна средства у случају потребе
могу се изнаћи на позицијама набавке посипног
материјала, радова на изградњи и реконструкцији улица, путне и канализационе мреже.
• Путем Министарства пољопривреде,шумарства
и водопривреде – ЈУ „Воде Српске“, а кроз кредит Свјетске банке у оквиру пројекта „Хитни
опоравак од поплава“ - санација оштећених обала ријеке Укрине у дужини од 1.033,00 м и
санација оштећених обала ријеке Вијаке у
дужини од 2.300,00 м, орјентационе вриједности
око 2.450.000,00 КМ.
Исто тако, у случају исказане потребе, за
реализацију и провођење мјера из овог Плана
користиће се средства на позицији – буџетска резерва. Приликом предузимања мјера опоравка додатна средства, у досадашњем периоду, обезбијеђена
су путем учешћа у пројектима међународних организација и донацијама, а што ће се наставити и у
наредном периоду.
Број: 01/1-81-4/18
Датум: 26.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

100
На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону
јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
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са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Срдић (Ђурађ)
Милораду, из Прњавора, на име тешке материјалне
ситуације.
•

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-2/18
Датум: 01.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

101
На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону
јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 – Средства за једнократне
помоћи, са које ће се по захтјеву МЗ Бабановци
одобрити новчана помоћ Вуковић Миладинки, из
Бабановаца, на име тешке материјалне ситуације.

07.03.2018.

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-50/18
Датум: 02.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

102
На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Спасојевић
(Неђељко) Зорану, из Лужана, на име помоћи за
наставак школовања.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-27/18
Датум: 05.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

103
На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“

07.03.2018.
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број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону
јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 1.700,00 КМ.
II
Износ од 1.700,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
1.700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 1.700,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 – Средства за једнократне
помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Галић
Николи, власнику пекаре „Никола“ из Бабановаца, на
име штете на пословном објекту причињене у
олујном невремену.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
рој: 01/1-434-210/17
Датум: 06.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

104
На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону
јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.
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II
Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – ЈП „Радио Прњавор“ у износу
од 500,00 КМ (организациона јединица број
00750150 – Oдјељење за локални економски
развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 415200 – ЈП „Радио Прњавор“, која ће се
дозначити ЈП „Радио Прњавор“, на име трошкова
обиљежавања годишњице рада.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-434-17/18
Датум: 14.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

105
На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону
јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.
II
Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима у износу од
500,00 КМ (организациона јединица број
00750150 – Oдјељење за локални економски
развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 415200 – Помоћ удружењима из области
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културе и осталим удружењима, а која ће се
дозначити Планинарском друштву „Корак више“ из
Прњавора, на име трошкова прославе друге годишњице постојања.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-434-18/18
Датум: 15.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

106
На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 – Средства за једнократне
помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Колак
(Иво) Винку, из Доњих Штрбаца, на име трошкова
лијечења.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-72/18
Датум: 15.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону
јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.
II
Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 1.000,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Спасојевић
(Недељко) Драгани, из Кокора, на име трошкова
одбране мастер рада.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-379/17
Датум: 16.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону

07.03.2018.
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јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.
II
Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 - Средства за једнократне помоћи у износу од 400,00 КМ (организациона јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Јевђић (Чедо)
Ђурђу, из Доњих Гаљиповаца, на име трошкова
сахране.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-77/18
Датум: 16.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране

61

Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 – Средства за једнократне
помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ
Ћетојевић (Госпа) Зорану, из Мујинаца, на име
тешке материјалне ситуације.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-73/18
Датум: 21.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону
јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Јевтић (Станко) Десанки, из Насеобине Лишње, на име тешке
материјалне ситуације.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-532-75/18
Датум: 21.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону
јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.
II
Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 1.000,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резерве у систем трезора објављене од стране
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 – Средства за једнократне
помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Видић
(Борислав) Дарославу, из Горњих Палачковаца, на
име трошкова санације корита ријеке Вијаке на
локацији између понтонског моста и ушћа у ријеку
Укрину, ради заштите пољопривредног земљишта од
обрушавања обале корита ријеке.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-434-16/18
Датум: 21.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17)и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетскерезерве са Трезора општине на организациону

07.03.2018.

јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатностиу износу од 2.400,00 КМ.
II
Износ од 2.400,00 KM утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
2.400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за студентске
награде-посебни резултати током школовањау
износу од 2.400,00 КМ (организациона јединица
број 00750150 – Oдјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребноје извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 – Средства за студентске
награде-посебни резултати током школовања,а на
име студијског путовањагрупе студената у Беч.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-401-79/18
Датум: 21.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону
јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.
II
Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине
Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 1.500,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе-
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рве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,
са које ће се одобрити новчана помоћ Галић (Никола)
Милораду, из Бабановаца, на име трошкова лијечења.

Одјељење за финансије.

III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.

Број: 01/1-532-359/17
Датум: 26.02.2018. год.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».

На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи

Број: 01/1-532-64/18
Датум: 23.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Начелник
Дарко Томаш, с.р.

115

ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
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На основу члана 67. и 88. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 15/17) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета
општине Прњавор за 2018. годину («Службени
гласник општине Прњавор», број 33/17), Начелник
општине доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о реалокацији средстава буџетске резерве
I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.
II
Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 416100 – Средства за једнократне
помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на позицији 416100 – Средства за једнократне
помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ
Савковић (Војко) Сњежани, из Кремне, на име тешке
материјалне ситуације.
III
За реализацију овог закључка задужује се

I
Одобрава се реалокација средстава буџетске
резерве са Трезора општине на организациону
јединицу Одјељење за локални економски развој и
друштвене дјелатности у износу од 3.500,00 КМ.
II
Износ од 3.500,00 КМ утврђен чланом I овог
закључка реалоцираће се на сљедећи начин:
• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од
3.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),
• на конто 415200 – Удружење пензионера у
износу од 3.500,00 КМ (организациона јединица
број 00750150 – Oдјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности).
Реалокацију средстaва потребно је извршити
на основу Процедуре уноса средстава буџетске
резерве у систем трезора објављене од стране Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава на
позицији 415200 – Удружење пензионера, која ће се
дозначити Удружењу пензионера, на име трошкова
набавке основних средстава за Клуб пензионера и
канцеларије Удружења.
III
За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику
општине Прњавор».
Број: 01/1-434-23/18
Датум: 28.02.2018. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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