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П Л А Н 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ, ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА КОЈЕ КОРИСТИ ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА 

ЈЕДИНИЦА ЗА СВОЈЕ АКТИВНОСТИ И ЧУВАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

        

                                                                 

 

                                                                         ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

                                                                         ОБРАЂИВАЧ: Територијална ватрогасна јединица                                                                                           

                                                                                 Прњавор 
 
 

 
 
 
 
 
 
Прњавор, мај 2018. године  



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

Републике Српске“ , број 71/12) , члана  30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ , број  15/17) и  члана 161.  и 201. став 1. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 

23/17 и 32/17) и у складу са усвојеним Буџетом  за 2018. годину, Скупштина општине 

Прњавор на сједници одржаној ____________________ 2018. године,  донијела  је  

 

 

П Л А Н 

утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, 

изградњу објеката које користи Територијална ватрогасна јединица  за своје 

активности и чување ватрогасне опреме за 2018. годину 

I 

Овај план преставља основ за кориштење прикупљених средстава од пословних 

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

висини од  299.381,85 КМ  и  средстава  Ватрогасног савеза Републике Српске у износу 

од 10.000,00КМ(набавка уређаја за снимање телефонских позива) и служиће за 

реализацију пројеката техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице 

Прњавор како слиједи :  

 

A) набавка опреме-  процијењена укупна набавна вриједност        30.000,00 КМ 

 

назив                јед.мјере                               кол.             

1. ципеле радне-љетне                     пар         21  

 2. панталоне радне-љетне                                 ком                     21 

 3. поло мајице                                  ком                                 42 

 4. поткапе –тип номекс                                                   ком                                             10 

 5.сет ланаца за вучење-холматро                               комплет                                        1 

 6.стабилне спојнице ф52-са навојем                      ком                       3 

 7. стабилне спојнице ф52- без навоја                         ком                                               6 

 8. заштитни прекривач оштрих рубова (холматро) комплет                                       1 

 9. сет  клинова и блокова за стабилизацију(холматро)  комплет                               1                                   

10.пајсер дужине 914мм (холматро)                              ком.                                            1 

11.хидраулично цријево за спајање пумпе и алата-C10 (холматро)                           1  

12.међумјешалица за   пјену                                            ком.                                             1 

13. детектор за плинове                                                     ком.                                            1 

14. телескопске  љестве                                                     ком.                                             1 



15. комбинезон за пожаре отвореног простора         ком.                                             2 

16 .кишна јакна                                                                    ком.                                             6 

17.хидрански наставак                                                       ком.                                             2 

18. свјетлосни блок                                                             ком.                                             1 

 

 

 

    Б) набавка уређаја за снимање телефонских  позива                                                                          

процијењена  набавна вриједност                                                                          10.000,00 КМ                                               

    

 

   В) Изградња зграде Територијалне ватрогасне јединицe 

 Буџетом предвиђена средства у износу од                                   259.381,85 КМ     

 

                                                           

 

Г) Инвестиционо одржавање подразумијева инвестиционо одржавање ватрогасних 

возила (осам возила), ватрогасне опреме и средстава радио везе ТВЈ, 

процијењена вриједност                                                                                        10.000,00 KM

                                               

 

 

П Л А Н И Р А Н А 

 Намјенска средства буџета општине  Прњавор                                              299.381,85 КМ  

Средства Ватрогасног савеза Републике Српске                                                10.000,00 КМ 

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА                                                                            309.381,85 КМ 

II 

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

општине Прњавор“ 

 

Број :                                                                                                            Предсједник                                                              

Датум:                                                                                                   Скупштине  општине                                            

.                                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије   

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

   ПРАВНИ ОСНОВ  

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

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

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

15/17) и члану 161. и 201. став 1. Пословника Скупштине општине Прњавор(„Службени 

гласник општине Прњавор”, број: 21/17, 23/17 и 32/17). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

Финансијска средства планирана да се прикупе  од пословног прихода привредних 

друштава и других правних лица са подручја општине за 2018. годину  са дијелом 

неутрошених средстава из предходног периода, планирана су буџетом  за 2018. годину 

у износу од 299.381,85 КМ. У складу са чланом   члана 81.  став 2. Закона о заштити од 

пожара, искључиво служе за реализацију пројеката техничког опремања ватрогасне 

јединице општине и изградњу објеката које користи  ватрогасна  јединица  за своје 

активности и чување ватрогасне опреме, а у складу са планом који усвоји скупштина  

општине. Финансијска средства у износу од  30.000,00 КМ  служиће за набавку опреме 

ватрогасне јединице како је наведено под тачком А) Плана. Средства Ватрогасног 

савеза РС у износу од 10.000,00 КМ, служиће за набавку уређаја за снимање 

телефонски позива .Средства у износу од 259.381,85 КМ служиће за изградњу  зграде 

ватрогасне јединице за  смјештај ватрогасаца, ватрогасне опреме  и ватрогасних 

возила, док средства у износу од 10.000,00 КМ служиће за инвестиционо одржавање 

ватрогасних возила, ватрогасне опреме и средстава радио везе. 

Имајући у виду наведено , предлажемо доношење овог Плана. 

МАТЕРИЈАЛНА  СРЕДСТВА 

За провођење овог Плана потребна су материјална средства. 

 

 


