
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон/факс: (051) 660-340 

Одговорни уредник   

Војиславка Гатарић 

Штампа Стручна служба СО-е   

 

30. децембар 2015. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 38         Година 51. 
 

Издавач  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
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  На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

12. става 1. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 

и 109/12) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14), Скупштина општине Прњавор на 41. 

сједници одржаној дана 29.12.2015. године, дони- 

јела је 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о организовању Јавне установе 

Центар за културу Прњавор 

  

Члан 1. 

У Одлуци о организовању Јавне установе 

Центар за културу Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/95, 3/02, 1/06, 17/07, 

18/07, 29/11 и 18/13), у члану 4. послије тачке „л“ 

додаје се нова тачка „љ“ која гласи: 

„љ) 79.90 остале резервацијске услуге и 

припадајуће дјелатности“. 

 

Члан 2. 

Статут Јавне установе Центар за културу 

Прњавор ускладиће се са овом одлуком у року од 

30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

       

Члан 3. 

Овлашћује се Статутарно – правна коми- 

сија да утврди пречишћен текст Одлуке о органи- 

зовању Јавне установе Центар за културу Прњавор. 

 

  Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине  

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-178/15                         Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 

30. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), Скупштина 

општине Прњавор на 41. сједници одржаној дана 

29.12.2015. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључење уговора о 

куповини непокретности (пословног простора и 

земљишта) са Малиновић Драганом, сином 

Божидара из Прњавора 

  

Члан 1. 

 (1) Скупштина општине Прњавор даје сагла- 

сност за закључење уговора о куповини непокре- 

тности са Малиновић Драганом, сином Божидара из 

Прњавора и то: 

- пословног простора, у површини од 

122,49 м
2
, у сутерену колективног стамбено – 

пословног објекта изграђеног на земљишту 

означеном као к.ч.бр.1238/13, уписано у ПЛ број 

3931 к.о. Прњавор, уписан у Извод из књиге 

уложених уговора о продаји пословних зграда, 

пословних просторија и гаража лист број 517 к.о. 

Прњавор, својина Малиновић Драгана, сина 

Божидара из Прњавора са 1/1 дијела. 

- земљишта означеног као к.ч.бр.1238/24 

„Лазина вода“, њива, у укупној површини од 327 

м
2
, уписано у ПЛ број 4179 к.о. Прњавор (нови 

премјер), што по старом премјеру одговара 

к.ч.бр.813/64 „Лазина вода“, њива, у укупној 

површини од 327 м
2 

,уписана у зк.ул.бр.811 к.о. 

Прњавор, власништво и посјед Малиновић Драгана, 

сина Божидара из Прњавора са 1/1 дијела. 

(2) Непокретност из члана 1. ове одлуке је 

намијењена за потребе Општинске организације 

Црвеног крста Прњавор. 

 
Члан 2. 

Општина  Прњавор  је  дужна  платити на- 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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кнаду за непокретност из члана 1. ове одлуке и то за 

пословни простор износ од 160.100,00 КМ и за 

земљиште износ од 9.810,00 КМ, што укупно 

износи 169.910,00 КМ. 
       

Члан 3. 

 Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да у име општине Прњавор закључи уговор из 

члана 1. oве одлуке са Малиновић Драганом, сином 

Божидара из Прњавора, након прибављеног 

позитивног мишљења Правобранилаштва Републи- 

ке Српске. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општи- 

не  Прњавор“. 
 

Број: 01-022-179/15                        Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 

30. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) Скупштина 

општине Прњавор на 41. сједници одржаној дана 

29.12.2015. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности начелнику општине Прњавор 

за закључивање уговора о замјени некретнина са 

Достанић Миленком, сином Владе, из Горњих 

Штрбаца 

 

Члан 1. 

 Даје се сагласност за закључење уговора о 

о замјени: 

- земљишта означеног као к.ч.бр. 209/36 

уписаног у Посједовни лист број 83 К.О. Горњи 

Штрпци, „Мусин цер“, њива 4, површине 375 м
2
 

(што по старом премјеру одговара бр.з. 1031/91, ЗК 

уложак 349, површине 375 м
2
), власништво 

општине Прњавор са 1/1 дијела,  за 

- земљиште означено као к.ч.бр. 209/37 

уписаног у Посједовни лист број 1274 К.О. Горњи 

Штрпци, „Мусин цер“, њива 4, површине 376 м
2
 

(што по старом премјеру одговара бр.з. 1031/92, ЗК 

уложак 349, површине 376 м
2
) власништво 

Достанић Миленка са 1/1 дијела. 

 

Члан 2. 

     Овлашћује се Начелник општине Прњавор 

да у име општине Прњавор закључи уговор из 

члана 1. ове одлуке са Достанић Миленком, сином 

Владе, из Горњих Штрбаца, након прибављеног 

позитивног мишљења Правобранилаштва Репу- 

блике Српске.  
 

Члан 3. 

 Некретнина која се мијења ће се замијенити  

 

искључиво за другу некретнину, (обије описане у 

члану 1. ове одлуке) без права на било какву 

новчану накнаду. 

 

Члан 4. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општи- 

не  Прњавор“. 
 

Број: 01-022-180/15                        Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

14. став 1. Закона о споменицима и спомен-

обиљежјима ослободилачких ратова („Службени 

гласник Републике Српске“, броj 28/12), члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, броj 14/14) Скупштина 

општине Прњавор је на сједници одржаној дана 

29.12.2015. године, донијела 
 

О Д Л У К У 

о одржавању споменика и спомен-обиљежја од 

великог значаја за општину Прњавор у 2016. 

години 
 

Члан 1.  

Овом Одлуком утврђују се споменици и 

спомен-обиљежја који ће у 2016. години бити 

предмет инвестиционог одржавања. 

 

Члан 2. 

(1) У склопу инвестиционог одржавања 

извест ће се радови на споменицима и спомен-

обиљежјима и то у: 

- Прњавору – Спомен-бисте народних 

хероја и Споменик јунацима Војске Републике 

Српске насељених мјеста Прњавор и Ратковац 

Одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. године 

(санација полукружних зидова), 

- Мјесној заједници Штрпци-Споменик 

погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске МЗ Штрпци (постављање 

расвјете), 

- Мјесној заједници Поточани – у Новом 

Насељу Поточани, Споменик погинулим борцима 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 

(постављање расвјете), 

- Мјесној заједници Горња Мравица-

Споменик погинулим борцима Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске МЗ Горња 

Мравица (санациони радови на споменику). 

- Мјесној заједници Бабановци -  Споменик 

погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске МЗ Бабановци (санациони 

радови на споменику). 

(2) За наведене споменике и спомен-

обиљежја радови ће се извести у складу са 
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предмјером и предрачуном радова израђеног од 

стране стручног лица, а у складу са расположивим 

средствима у буџету општине Прњавор за 2016. 

годину за ове намјене. 

(3) Поред трошкова инвестиционог одржа- 

вања са наведене позиције финансират ће се и 

услуге стручног надзора над изведеним радовима 

на одржавању. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине да може 

одобрити инвестиционо одржавање споменика и 

спомен-обиљежја уписаних у Регистар споменика и 

спомен-обиљежја, уколико, услед неповољних 

временских прилика или других ванредних 

ситуација, дође до већих оштећења на другим 

споменицима, а који у члану 2. ове Одлуке  нису 

наведени. 

 

Члан 4. 

Средства за инвестиционо одржавање 

споменика и спомен-обиљежја планирана су 

Буџетом општине Прњавор, у потрошачкој једи- 

ници Одјељење за борачко-инвалидску заштиту. 

 

Члан 5. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и Одјеље- 

ње за финансије.                                                              

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-181/15                         Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

348. став 1. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 

95/11 и 60/15), чл. 4. и 5. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 20/12) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14), Скупштина општине Прњавор на 

сједници одржаној дана 29.12.2015. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о начину и условима продаје 

непокретности у својини општине Прњавор 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о начину и условима продаје 

непокретности у својини општине Прњавор број 01-

022-129/15 од 18.09.2015. године („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 26/15), у члану 4. 

послије става (6) додаје се став (7) који гласи: 

 „(7) Скупштина општине овлашћује 

начелника општине да у име Општине Прњавор 

закључи и потпише уговор.“ 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општи- 

не  Прњавор“. 
 

Број: 01-022-182/15                        Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 5. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа „Радио Прњавор“ 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 1/92, 1/04, 15/05, 1/06, 19/09, 15/11 и 18/13) и 

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14), Ску- 

пштина општине Прњавор на сједници одржаној 

дана 29.12.2015. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању овлаштења директору Јавног предузећа 

„Радио Прњавор“ Прњавор 

  

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор даје овлаште- 

ње директору Јавног предузећа „Радио Прњавор“ 

Прњавор, да може у складу са прописима који 

регулишу предметну област, заложити покретну 

имовину ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор (антенски 

стуб на локалитету Баре), у корист Републике 

Српске Министарства финансија Пореска управа 

Подручни центар Бања Лука, ради обезбјеђења 

пореског дуга који се односи на доспјеле, а 

неплаћене пореске обавезе за 2015. годину.  

 

Члан 2. 

 Ступањем на снагу ове одлуке ставља се 

ван снаге Одлука о давању овлаштења директору 

Јавног предузећа “Радио Прњавор“ Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 6/15). 

 

Члан 3. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општи- 

не  Прњавор“. 
 

Број: 01-022-183 /15                         Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

523 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср-
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пске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), а у складу са 

усвојеним Буџетом за 2016. годину, Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној 29.12.2015. 

године, донијела је  
 

П Л А Н 

КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

На основу усвојеног Буџета општине 

Прњавор за 2016. годину у оквиру буџетских 

позиција под називом „Програм капиталних 

инвестиција“ у укупном износу од 1.000.000,00 КМ, 

планирано је улагање средстава на сљедећи начин:

    

I – Изградња водосистема на подручју 

општине Прњавор           70.000,00 КМ 

II – Проширење Дјечијег вртића „Наша 

радост“ Прњавор         154.000,00 КМ 

III – Изградња новог објекта „Музичка 

школа“ Прњавор         140.000,00 КМ 

IV – Изградња и реконструкција градских 

улица, путне и канализационе мреже, школских и 

других објеката, јавне расвјете, израда и ревизија 

пројектне документације        631.000,00 КМ 

V – Помоћ пројектима за одржив повратак                               

                                                     5.000,00 КМ. 

Поред реализације пројеката из буџетских 

средстава општина Прњавор ће упутити захтјеве 

према Влади Републике Српске и ЈП „Путеви 

Републике Спске“ за финансирање реализације 

сљедећих капиталних пројеката из њихових 

надлежности: 

• изградњa кружног тока на раскрсници маги- 

стралног пута М 16.1 и улице Светог Саве; 

• изградњa кружног тока на раскрсници 

магистралног пута М 16.1 и регионалног пута 

Р-474 на Вијаци; 

• реконструкцијa улица у граду, које су према 

одредбама чл. 2 став 3. Закона о јавним 

путевима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 89/13), саставни дијелови 

регионалног пута Р-474 (улице Боже 

Татаревића, Милоша Кондића, Београдска, 

Војводе Бојовића и Владе Винчића); 

• реконструкцијa раскрснице магистралног пута 

М 16.1 са улицама Бањалучка и Вида Њежића 

код Јошика у Прњавору; 

• изградњa обилазнице регионалног пута Р-474 

од Вијаке до Бакуле у Доњој Илови; 

• изградњa пјешачких стаза у зони магистралног 

пута М 16.1 на прилазима граду. 

Сви послови по овом Програму биће 

повјерени извођачима путем јавног конкурса 

расписаног на основу Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 

39/14) 
 

Број: 01-022-184/15                          Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године   Скупштине општине    
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На основу члана 32. став 2. Закона о јавним 

путевима («Службени гласник Републике Српске», 

број 89/13) и 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), а у вези са 

чланом  30. Закона о локалној самоуправи («Слу- 

жбени гласник Републике Српске», број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), чланом 30. Статута општине 

Прњавор  («Службени гласник општине Прњавор», 

број 14/14) и усвојеним Буџетом за 2016. годину, 

Скупштина општине Прњавор на сједници одржа- 

ној 29.12.2015. године, донијела је 

 
ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ ЗА 

2016. ГОДИНУ 

 
 Програмом одржавања локалне путне мре- 

же предвиђени су сљедећи радови: 

* текуће одржавање локалне путне мреже 

(набавка и превоз посипног материјала, уградња 

посипног материјала и машинско равнање локалних 

путева и градских улица са макадамским застором, 

* уређење путног појаса, ископи, бетонски 

и 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, санацију 

мостова и помоћ у изградњи и адаптацији других 

објеката, 

* одржавање саобраћајне сигнализације. 

 
Текуће одржавање локалне путне мреже 

За набавку, превоз и уградњу 12.000 m
3
 

посипног материјала за санацију оштећења на 

локалној путној мрежи на подручју општине 

Прњавор за 2016. годину планирана су средства у 

износу од 185.000,00 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 m
3
 посипног материјала, према сљедећем: 
 

 

Ред. 

број 

 

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ПРВОГ РЕДА 

 

Асфалт 

дужина 

у km 

Макадам 

дужина 

у km 

Укупна 

дужина 

у km 

Планирана 

количина 

у m
3
 

 

1 

Пут од магистралног пута М 16.1 у Штрпцима-

Стара управа Мамутовац-Мусемост на Укрини 

(граница са општином Станари) 

7,90 0,00 7,90 0,00 
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2 

Пут од регионалног пута Р 474 у Доњој Илови 

(Бакула)-Шибовска-Горњи Смртићи-Тромеђа 

(граница са општином Дервента) 

15,00 0,00 15,00 0,00 

3 

Пут од магистралног пута М 16.1 на Којином Хану-

Црквена-Чивчије-Кокори-Брезичани (граница са 

општином Челинац) 

14,40 0,80 15,20 30 

4 

Пут од краја улице Рајка Малешевића- Маћино 

Брдо-Грабик Илова-Царевац-Срђевићи (граница са 

општином Србац) 

 

6,40 

 

4,30 

 

10,70 

 

200 

5 

Пут Царевац-Велика Илова-Печенег Илова-Смрти- 

ћи (Челара) до локалног пута I-2 у Горњим 

Смртићима 

 

5,90 

 

10,90 

 

16,80 

 

250 

6 

Пут од краја Бањалучке улице-Радуњевац-Гаљипо- 

вци-центар Горње Мравице- мост у Милановићима- 

Милијевићи-регионални пут Р 476 у Д.Вијачанима 

 

5,20 

 

6,20 

 

11,40 

 

150 

7 

Пут од регионалног пута Р 476 Доњим Вијачанима 

(Качаре)-центар Шаринаца- центар Вршана-Црквена 

до локалног пута I–3  

 

7,30 

 

3,60 

 

10,90 

 

100 

8 
Пут од Бањалучке улице-Околица (Криж) -Горња 

Мравица-Брезик (Лучић) до локалног пута I–7 
4,40 4,10 8,5 150 

9 

Пут од регионалног пута Р 474 у Поповићима-бања 

Кулаши-Присоје-Горњи Вијачани-Вијачани Горњи 

(граница са општином Челинац) 

4,70 10,70 15,40 300 

10 

Пут од регионалног пута Р 476 у Дренови-Вукови- 

ћи-Сабањска Ријека-Јотића Луке-мост у Горњим 

Вијачанима на граници са општином Челинац 

3,50 7,70 11,20 150 

11 

Пут од магистралног пута М 16.1 на Којином 

Хану-Орашје центар-Ново Село -Просјек-Кољани 

(граница са општином Лакташи) 

 

4,70 

 

7,10 

 

11,80 

 

150 

12 

Пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини 

Лишња-Жаковац-Млинци-Срповци-Разбој (граница 

са  општином Србац) 

 

1,50 

 

5,00 

 

6,50 

 

150 

13 

Пут од магистралног пута М 16.1 у Пураћима-

центар Лишње-до раскрснице за Гусак (ресторан 

„Авантура“) 

2,50 0,00 2,50 0,00 

14 

Пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини 

Лишња-Мрачај-Отпочиваљка- Илићани (граница 

са општином Србац) 

 

0,00 

 

10,00 

 

10,00 

 

200 

15 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Чорлама–Чорле 

центар–Парамије (споменик) 
3,40 0,00 3,40 0,00 

16 

Пут од регионалног пута Р 474 на Караћу-дом у 

Бабановцима-„Криж“-до регионалног пута Р 474 у 

улици Боже Татаревића 

2,90 0,80 3,70 30 

17 

Пут од локалног пута I-2 у Шерег Илови -Шерег 

Илова-Печенег Илова центар до локалног пута I-5 

у Печенег Илови 

4,00 0,00 4,00 0,00 

18 

Пут од регионалног пута Р 476 у Доњим 

Вијачанима (Качаре)-Тубаци до границе општине 

Челинац (бензинска пумпа) 

 

1,50 

 

6,10 

 

7,60 

 

150 

19 

Пут од локалног пута I-3 (раскрсница према 

Кокорима)-Чивчије-Бранешци (граница са 

општином Челинац) 

2,50 1,10 3,60 40 

20 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Пала- чковцима-

Видићи-Благојевићи до локалног пута I-2 
4,40 0,00 4,40 0,00 

21 

Пут од краја улице Живојина Прерадовића-Цер-

Дебељачко Брдо-Јанковићи раскрсница Гаврићи 

до регионалног пута Р 476 у Дренови 

5,20 2,60 7,80 

 

100 

22 
Пут од локалног пута I-11 у центру Орашја-Ријека 

до локалног пута I-14 у Отпочиваљци 
0,00 3,40 3,40 100 

23 Градске улице 30,00 12,90 42,90 250 

 УКУПНО 137,30 97,30 234,60 2500 
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За санацију оштећења на локалним путе- 

вима другог реда, трећег реда и некатегорисаним 

путевима планирано је 9.000 m
3
 посипног матери- 

јала. 

За посебне намјене, за путеве у мјесним 

заједницама који воде према кућама породица 

погинулих бораца планирано је 500 m
3
 посипног 

материјала. 

Уградњу (машинску и ручну) посипног 

материјала на путевима и градским улицама са 

макадамским застором, гдје буде потреба, обављала 

би путарска служба. Ручном уградњом би извежени 

посипни материјал био боље искоришћен и 

квалитетније уграђен. За уградњу посипног 

материјала на путевима планирана су средстава у 

износу од 20.000,00 КМ. 

Поред набавке, превоза и уградње 

посипног материјала планирани су и радови на 

машинском равнању путева (грејдер). За ове радове 

планирано је 20.000,00 КМ. 

За набавку, превоз и уградњу посипног 

материјала и грејдер за текуће одржавање локалне 

путне мреже планирано је укупно 225.000,00 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 40.000,00 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. 

За ове радове планирана су средства у 

износу од 80.000,00 КМ. 
 

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 m
2
. 

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), 

• 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 – Брези- 

чани (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 20.000,00 КМ. 

 
Набавка грађевинског материјала за 

реконструкцију и изградњу пропуста, санацију 

мостова и помоћ у изградњи и адаптацији других 

објеката 

У текућој години планирана је набавка и 

додјела грађевинског материјала мјесним 

заједницама, гдје су мјештани заинтересовани 

извршити реконструкцију оштећених или изградњу 

нових пропуста, санацију мостова на локалним и 

некатегорисаним путевима (даска, дрвена грађа, 

цемент, арматурне мреже, бетонско жељезо, 

шљунак и бетонске цијеви), као и набавка 

грађевинског материјала за помоћ у изградњи или 

адаптацији других објеката (цријеп, летва, кровни 

лим, блок, цигла, креч и други материјал потребан 

за изградњу или адаптацију објеката). 

За набавку грађевинског материјала за 

реконструкцију и изградњу пропуста, санацију 

мостова и помоћ у изградњи и адаптацији других 

објеката планирана су је 40.000,00 КМ.  

 
Саобраћајна сигнализација 

 
 За одржавање вертикалне саобраћајне 

сигнализације на локалној путној мрежи (набавка 

нових, замјена оштећених и уништених саобраћа- 

јних знакова и др) планирана  су средства у износу 

од 5.000,00 КМ. 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

Трошкови текућег одржавања путева (набавка, превоз и уградња посипног 

материјала и грејдер) 
225.000,00 КМ 

Трошкови уређења путног појаса, ископи, бетонски и армирано-бетонски и асфалтни 

радови 
40.000, 00 КМ 
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Трошкови ископа и чишћења канала 80.000,00 КМ 

Трошкови санације оштећења на локалним путевима са асфалтним застором  20.000,00 КМ 

Трошкови набавке грађевинског материјала за реконструкцију и изградњу пропуста, 

санацију мостова и помоћ у изградњи и адаптацији других објеката 
40.000,00 КМ 

Трошкови саобраћајне сигнализације 5.000,00 КМ 

УКУПНО:  410.000,00 КМ 

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). 

                                                                                                           

Број: 01-022-185/15                     Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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      На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),  члана 

2. став 2. и члана 21. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 124/11), 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) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), а у складу са 

усвојеним Буџетом општине Прњавор за 2016 

годину Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној 29.12.2015. године донијела је 

 

П Р О Г Р А М 

ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

I – ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ КОЈЕ СЕ ОДРЖАВАЈУ 

ПРОГРАМОМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПО- 

ТРОШЊЕ - РЕДОВНИ КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ 

 

а) Улице и тргови 
 

Улице прве зоне: 

Ул. Светог Саве 6.860 m
2
 

Ул. Стевана Немање 4.203 m
2
 

Ул. Цара Лазара 2.250 m
2
 

Ул. Бранка Ћопића 1.785 m
2
 

Ул. Вида Њежића 550 m
2
 

Ул. Вељка Миланковића 4.500 m
2
 

Ул. Живојина Прерадовића 600 m
2
 

Ул. Лазе Лазаревића 3.460 m
2
 

Ул. Ђуре Јакшића 1.232 m
2
 

Ул. Војводе Степе 2.430 m
2
 

Ул. Новака Пивашевића 3.386 m
2
 

Ул. Раде Врањешевић 2.250 m
2
 

Ул. Хиландарска    980 m
2
 

Ул. Милана Наградића 405 m
2
 

Ул. Београдска  7.975 m
2
 

Ул. Карађорђева 3.545 m
2
 

Ул. Војводе Бојовића 3.150 m
2
 

Ул. Савка Јењића 1.188 m
2
 

Ул. Алексе Малића 3.500 m
2
 

Ул. Илије Малића 3.520 m
2
 

Ул. Алексе Шантића 1.152 m
2
 

Ул. Првомајска    975 m
2
 

Ул. Његошева 2.500 m
2
 

Ул. Цвјетка Поповића 755 m
2
 

Простор око стамбене зграде у 

парку 

1.500 m
2
 

Простор између стамбеног 

низа, хотела и тржнице 

3.750 m
2
 

Трг српских бораца 1.500 m
2
 

Занатски центар I 3.450 m
2
 

Занатски центар  II 6.860 m
2
 

У К У П Н О: 80.211 m
2
 

 

Улице прве зоне ужег дијела града, чије 

чишћење се врши сваки радни дан, су површине 

16.711 m
2
, што на мјесечном нивоу износу 367.642 

m
2
, а на годишњем 4.411.704 m

2
. 

Остале улице прве зоне, чије чишћење се 

врши два пута седмично, су површине 63.500 m
2
, 

што на мјесечном нивоу износи 508.000 m
2
, а на 

годишњем 6.096.000 m
2
. 

Површине ужег дијела града, чије чишћење 

се врши у дане викенда, су површине 18.487 m
2
, 

што на мјесечном нивоу износи 147.896 m
2
, а на 

годишњем 1.774.752 m
2
. 

 

Улице друге зоне: 

Ул. Вида Њежића 3.987 m
2
 

Ул. Бањалучка 1.080 m
2
 

Ул. Јована Дучића 2.934 m
2
 

Ул. Живојина Прерадовића 4.250 m
2
 

Ул. Милоша Кондића 4.080 m
2
 

Ул. Боже Татаревића 6.825 m
2
 

Ул. Цара Душана 1.900 m
2
 

Ул. Војводе Мишића 4.900 m
2
 

Ул. Бранка Радичевића 2.500 m
2
 

Ул. Милоша Тодића 1.193 m
2
 

Ул. Краља Петра I 2.850 m
2
  

Ул. Крајишка 549 m
2
 

Ул. Владе Винчића 6.064 m
2
 

Ул. Повеличка 200 m
2
 

Ул. Владике Платона 3.070 m
2
 

Ул. Станка Вукашиновића 3.090 m
2
 

Насеље Војводе Путника 2.345 m
2
 

Ул. Михајла Пупина 1.000 m
2
 

Ул. Новосадска 345 m
2
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Ул. Магистрални пут - ламела 600 m
2
 

Ул. Рајка Малешевића 5.650 m
2
 

Ул. Војводе Синђелића 2.910 m
2
 

Ул. Будисавска 3.025 m
2
 

Ул. Јефимијина 3.070 m
2
 

Ул. Јове Јовановића Змаја 3.080 m
2
 

У К У П Н О: 71.497 m
2
 

  

Улице друге зоне, чије чишћење се врши 

једном седмично, су укупне површине 71.497 m
2
, 

што на мјесечном нивоу износи 285.988 m
2
, а на 

годишњем 3.431.856 m
2
. 

 

Улице треће зоне: 

Ул. Мирка Бијелића 3.800 m
2
 

Ул. 14. СБНОУБ 200 m
2
 

Ул. Петра Кочића 450 m
2
 

Ул. Стевана Симића 780 m
2
 

Ул. Милоша Обилића 510 m
2
 

Ул. Гаврила Принципа 1.200 m
2
 

Ул. Саве Ковачевића 776 m
2
 

Ул. Николаја Велимировића 1.200 m
2
 

Ул. Скендера Куленовића 1.500 m
2
 

Ул. Вука Караџића 3.576 m
2
 

Ул. Стевана Мокрањца 2.200 m
2
 

Ул. Проте Матије Ненадовића 1.300 m
2
 

Ул. Милана Тепића 3.400 m
2
 

Ул. Арсенија Чарнојевића  300 m
2
 

Ул. Болеславиечка  600 m
2
 

Ул. Борачка 600 m
2 

Ул. Царице Јелене 350 m
2
 

Ул. Десанке Максимовић 500 m
2
 

Ул. Мајке Југовића 250 m
2
 

Ул. Мотајичког батаљона 600 m
2
 

Ул. Николе Тесле 2.800 m
2
 

Ул. Проте Мирка Обрадовића 450 m
2
 

Ул. Патријарха Павла 400 m
2
 

Ул. Руска 450 m
2
 

Ул. Солунска 400 m
2
 

Ул. Иве Андрића 500 m
2
 

У К У П Н О: 29.092 m
2
 

 

 Улице треће зоне, чије чишћење се врши 

два пута мјесечно, су укупне површине 29.092 m
2
, 

што на мјесечном нивоу износи 58.184 m
2
, а на 

годишњем 698.208 m
2
. 

 

б) Зелене  површине 

Парк код  спортске дворане „Слога“ 6.677 m
2
 

Зелена површина код градске 

бензинске пумпе 

30 m
2
 

Спомен - парк Народних хероја 83 m
2
 

Зелена површина код угловнице I 91 m
2
 

Двије површине на излазу из града  50 m
2
 

Зелена површина код Занатског 

центра I 

200 m
2
 

Зелена површина код Нове банке 101 m
2
 

Зелена површина преко пута старог 

хотела 

100 m
2
 

Зелена површина код старе зграде 

општине 

72 m
2
 

Парк код Дома културе 4.360 m
2
 

Зелена површина код „Моје апотеке“ 61 m
2
 

Зелана површина код Гимназије 834 m
2
 

Зелени троугао у ул. Милоша 

Кондића 

450 m
2
 

Зелена површина код хотела и 

угловнице II 

850 m
2
 

Зелена површина код зграде суда 254 m
2
 

Зелена површина у ул. Савка Јењића 191 m
2
 

Зелена површина у ул. Јована Дучића 700 m
2
 

Зелена површина у ул. Вељкa 

Миланковића 

150 m
2
 

Зелена површина код стамбене  

зграде С-58 

400 m
2
 

Зелена површина код стамбене 

зграде С-46 

450 m
2
 

Зелена површина код стамбене 

зграде С-53 

300 m
2
 

Зелена површина код стамбене 

зграде „Солидарка“ 

400 m
2
 

Зелена површина код Трга српских 

бораца 

200 m
2
 

Зелена површина испред бијеле зграде 450 m
2
 

Зелена површина у Београдској 

улици 

400 m
2
 

Зелене површине и стазе у СРЦ 

„Борик“ 

                     

5000 m
2 

У К У П Н О: 22.854 m
2
 

 

Зелене површине ужег дијела града, чије 

чишћење се врши два пута седмично, су површине 

7.715 m
2
, што на мјесечном нивоу износу 61.720 m

2
, 

а на годишњем 740.640 m
2
. 

Остале зелене површине, чије чишћење се 

врши два пута мјесечно, су површине 15.139 m
2
, 

што на мјесечном нивоу износи 30.278 m
2
, а на 

годишњем 363.336 m
2
. 

 в) Кошење зелених површина са одвозом 

прикупљене траве 

- кошење зелених површина, чије кошење 

се врши пет пута годишње, су површине 17.854 m
2
, 

што укупно износи 89.270 m
2
, и 

- кошење траве око улица и тротоара, чије 

кошење се врши шест пута годишње, су површине 

21.565 m
2
, што укупно износи 129.390 m

2
. 

г) Шишање живих ограда са одвозом 

прикупљеног отпада 

- шишање живих ограда, чије шишање се 

врши четири пута годишње, су површине 819 m
2
, 

што укупно износи 3.276 m
2
. 

д) Прање улица  

- прање улица ужег дијела града по ука- 

заној потреби 70.000 m
2
 годишње. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, 

ТРОТОАРА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, КОШЕЊЕ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, ШИШАЊЕ ЖИВИХ 

ОГРАДА 

- чишћење улица прве зоне са одвозом прику- 

пљеног отпада 80.211 m
2
 

- чишћење улица друге зоне са одвозом прику- 

пљеног отпада 71.497 m
2
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- чишћење улица треће зоне са одвозом прику- 

пљеног отпада 29.092 m
2
 

- чишћење зелених површина са одвозом при- 

купљеног отпада 22.854 m
2
 

- кошење зелених површина са одвозом покошене 

траве 39.419 m
2
 

- одржавање живих ограда (живица) са одвозом 

прикупљеног отпада 819 m
2
 

- прање улица и тротоара 70.000 m
2
 

УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА                             145.000,00 КM 

 

НАПОМЕНА: Количине и површине, те 

динамика обављања редовних комуналних послова 

биће одређена издавањем налога за уговорене 

услуге, по наведеним приоритетима, од стране 

надлежног одјељења. 

На овај начин обим послова се одређује у 

складу са расположивим буџетским средствима за 

ове намјене по приоритетима који су дефинисани 

постојећим градским зонама. 

 

II - ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА 

И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

 

За зимско одржавање градских улица, 

тргова, тротоара, паркинг - простора, парковских 

стаза и локалних путева за 2016. годину планирана 

су средства за чишћење снијега и посипање ризле и 

соли, према сљедећим површинама и дужинама: 

- чишћење трга и тротоара 12.930 m
2
 

- чишћење снијега по парковима-стазе 1.100 m
2
 

- чишћење снијега по паркинг – просторима 6.830 

m
2
 

- посипање соли и ризле по парковима – стазе 

1.100 m
2
 

- посипање соли и ризле по тротоарима 10.730 m
2
 

- посипање соли и ризле по паркинг просторима 

6.830 m
2
 

- чишћење и разгртање снијега са градских улица 

35 кm 

- посипање соли и ризле на градским улицама 30 

кm 

- чишћење снијега са асфалтних путева 150 кm 

- чишћење снијега са макадамских путева 80 кm 

- посипање соли и ризле на асфалтним путевима 

150 кm 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА       150.000,00 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 ВЕРТИ- 

КАЛНЕ 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 РС“, број 96/06) 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 РС“, број 

19/07) и одржавање семафора, су  
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА         20.000,00 КM 

 

IV - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ТРОШКО- 

ВИ 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  120.000,00 КМ 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА       142.000,00 КM 

 

V - УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗА ПРАЗНИЧНЕ ДАНЕ 

 

- Уређење града за празничне дане (међу- 

народна 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 КM 

 

VI - САНАЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦA СА 

АСФАЛТНИМ ЗАСТОРОМ, ТРОТОАРА И 

ТРГОВА 

 

Санација градских улица са асфалтним 

застором (крпање ударних рупа 600 m
2
) 

УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА         15.000,00 КM 

 

VII - ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ФОНТАНЕ 

 

Одржавање градске фонтане (седам мје- 

сеци), са пуштањем у рад и конзервисањем уочи 

зимског периода 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА           3.000,00 КM 

 

VIII – УРЕЂЕЊЕ НОВЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА БУВЉУ 

ПИЈАЦУ 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА       102.200,00 КM 

  

IХ - ОСТАЛИ КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ ПО 

НАРУЏБИ 

- машинско чишћење сливника на градским 

улицама  

- ископ канала поред градских улица за свођење 

површинских вода 

- санација оштећених сливника и шахтова на 

градским улицама 

- уређење зелених површина и набавка садница 

на подручју града 

- одржавање и хигијенско-санитарни третман 

јавних извора и бунара 
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- трошкови за услуге по записницима кому- 

налне полиције 

- остали комунални послови по наруџби и 

указаним потребама 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА         30.000,00 КM 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

1 

Чишћење улица, тротоара и 

зелених површина са одвозом 

прикупљеног отпада, кошење 

зелених површина и 

одржавање живих ограда 

145.000,00 

2 
Зимско одржавање градских 

улица и локалних путева 
150.000,00 

3 
Хоризонтална и вертикална 

сигнализација у граду 
20.000,00 

4 

Одржавање јавне расвјете и 

трошкови електричне енергије 

у граду и МЗ 

142.000,00 

5 
Уређење града за празничне 

дане 
5.000,00 

6 

Санација градских улица са 

асфалтним застором, тротоара 

и тргова 

15.000,00 

7 Одржавање градске фонтане 3.000,00 

8 
Уређење нове локације за 

Бувљу пијацу 
102.200,00 

9 
Остали комунални послови по 

наруџби 
30.000,00 

 УКУПНО 612.200,00 

 

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). 

 

Број: 01-022-186/15                         Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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 На основу члана  49. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број 14/10) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној 29.12. 

2015. године,  донијела је  

 

П Р О Г Р А М 

МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

I 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Чланом 2. Закона о заштити становништва 

од заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске“, број 14/10) прописана је обавеза 

планирања, предузимања и провођења мјера за 

спречавање и сузбијање заразних болести једи- 

ницама локалне самоуправе и њеним органима, 

здравственим и другим установама, предузећима и 

другим правним и физичким лицима. 

  У спровођењу превентивних мјера за 

спречавање и сузбијање заразних болести  људи, 

Скупштина општине преко својих  органа, као и 

здравствене и друге установе, предузећa и друга 

правна и физичка лица, усмјериће активности 

нарочито на спровођењу општих, посебних, 

ванредних и осталих мјера. 

Стручно спровођење превентивних мјера 

заштите становништва од заразних болести,  

вршиће Институт за јавно здравство Републике 

Српске, Бања Лука  и  ЈЗУ  „Дом здравља“ 

Прњавор, а контролу спровођења превентивних 

мјера заштите становништва од заразних болести, 

вршиће инспектори за храну са овлаштењем за 

обављање послова инспектора за санитарну 

заштиту општине Прњавор. 
 

II 

МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ 

ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 
 

1. Опште мјере за заштиту од заразних болести 

 

а) Обезбјеђење санитарно техничких усло- 

ва  за одржавање личне и опште хигијене и уклања- 

ње отпадних материја у домаћинству на приватном 

посједу, у објектима у којима се обавља пословна 

дјелатност и у њиховој околини, средствима саобра- 

ћаја и свим јавним мјестима  

Правна лица и предузетници, привредна 

друштва, установе и власници приватних посједа  

дужни су  у својим објектима и њиховој околини  

обезбиједити санитарно-техничке услове за одр- 

жавање личне и опште хигијене, те уклањати отпа- 

дне материје на начин који не угрожава здравље 

људи. 

 

б) Обезбјеђење хигијенски исправне воде за 

пиће 

 Извршиоци ове мјере су КП „Водовод“ а.д. 

Прњавор, Институт за јавно здравство Републике 

Српске, Бања Лука и Хигијенско-епидемиолошка 

служба ЈЗУ„Дом здравља“ Прњавор. 

Мјеру треба спроводити континуирано 

током 2016. године, а надзор над спровођењем ове 

мјере вршит ће се контролом хигијенске испра- 

вности воде за пиће према Плану превентивних 

мјера заштите становништва на подручју општине 

Прњавор за 2016. годину са финансијским пока- 

затељима који су прилог овог Програма. 

Средства за спровођење контроле воде  из 

јавних водних објеката (школски водни објекти, 

бунари и извори) обезбиједиће се из буџета 

Општине Прњавор, а  средства за анализе воде 

градског водовода обезбјеђује КП „Водовод“ а.д. 

Прњавор према Уговору сачињеном између КП 

„Водовод“ а.д. Прњавор и Института за јавно 

здравство Републике Српске, Бања Лука. 
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 в) Обезбијеђење микробиолошке исправно- 

сти хране и предмета опште употребе  

 Ову мјеру дужни су спроводити сви субје- 

кти који се баве производњом и прометом хране.  

 Задатак је трајан, а надзор над спрово- 

ђењем ове мјере вршиће се контролом хигијенске 

исправности хране у производњи и промету. 

 Средства обезбијеђују субјекти у посло- 

вању са храном који се баве производњом и 

прометом хране, а у случају појаве тровања вршиће 

се циљна испитивања. 

За циљна испитивања у случају тровања 

средства се обезбјеђују из буџета Општине Прња- 

вор.  

 

г) Спровођење  превентивне дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на јавним површинама, 

у објектима, на средствима, производима, предме- 

тима и другим мјестима на којима је потребно 

уклањање узрочника заразних болести и њихових 

преносиоца. 
 

-Превентивна дезинфекција 

Извршилац превентивне дезинфекције је 

Хигијенско епидемиолошка служба ЈЗУ „Дом здра- 

вља“ Прњавор, а  односи се на дезинфекцију јавних 

водних објеката (школских водних објеката, гра- 

дских бунара) и  школских просторија. 

Планом је предвиђено да се дезинфекција 

јавних водних објеката обави једном мјесечно у 

периоду април-септембар мјесец. 

Дезинфекција школских просторија радиће 

се према Плану (једном годишње десет дана прије 

почетка школске године) и дезинфекција школских 

водних објеката планирана је четири пута у току 

школске године, а средства за спровођење ових  

мјера обезбиједиће се из буџета Општине Прњавор.  
 

-Превентивна дератизација 

 Извршилац систематске дератизације је 

најповољнији извођач у складу са Законом о јавним 

набавкама, а могу је обављати здравствене установе 

које испуњавају услове у погледу стручног кадра, 

опреме и средстава, тј. задовољавају прописане 

норме из Наредбе о обавезној дератизацији („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 32/08) и 

Правилника о условима и поступку за утврђивање 

испуњености услова за обављање послова дезинсе- 

кције, дезинфекције и дератизације ради спречава- 

ња и сузбијања заразних болести („Службени  

гласник  Републике Српске“, број 47/10). 

Систематска дератизација обухвата: 

- индивидуална домаћинства, 

- стамбени фонд, 

- предшколске, школске и вјерске установе, 

- јавне зелене површине, 

- обале ријека, 

- канализациону мрежу, 

- привредне субјекте (предузећа, угоститељске, 

занатске и трговачке радње) 

Рок  за  спровођење  дератизације  је  март/  

април и септембар/октобар 2015. године. 

Средства за спровођење ове мјере обезбје- 

ђују корисници услуга.  

 

д) Обезбијеђивање резерви лијекова, дези- 

нфекционих средстава, заштитних и других меди- 

цинских средстава и опреме за употребу у случају 

избијања епидемија са великим бројем обољелих 

лица  

 

г) Уклањање отпадних вода и других отпа- 

дних материја 

Ову мјеру спроводи КП «ПАРК» а.д. 

Прњавор према Плану (које је дужно сачинити 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције), као и предузећа, предузетници и физичка 

лица која обављањем својих дјелатности стварају 

отпадне воде и остале отпадне материје. 

 Задатак је трајан.  

Средства обезбијеђују привредна друштва, 

самостални привредници и физичка лица. 

 

2. Посебне мјере за спречавање и сузбијање 

заразних болести су:  

 

a) Епидемиолошки надзор, редовну едука- 

цију и информисање запослених радника, пације- 

ната и становништва о кретању заразних болести, 

карактеристикама појединих болести, мјерама 

заштите и тренутној епидемиолошкој ситуацији, 

 

б) Здравствени надзор над лицима  запосле- 

ним на одређеним пословима и посебна едукација 

тих лица,  

Ради спречавања преношења заразних боле- 

сти под здравствени надзор се стављају лица 

запослена  

- у производњи, на припреми, обради, преради, 

доради, паковању, промету и услуживању 

храном   

- на одржавању система  за снабдијевање  

становништва водом за пиће, 

- у производњи козметичких средстава,  

- на пословима рада са дјецом у јаслицам, 

вртићима и дјечијим домовима, 

- на пружању услуге његе и уљепшавања у 

салонима (фризерски салон, салон за масажу, 

тетоважу, пирсинг, педикир и маникир), 

- на пословима производње и паковања лијекова 

и медицинских средстава   

- здравствени радници и други радници који 

раде на пословима дијагностике, лијечења, 

његе и услуживања болесника на мјестима са 

високим ризиком од инфекције. 

Извршиоци ове мјера су здравствене уст- 

нове.  

Средства обезбјеђују предузетници и преду- 

зећа за санитарни преглед запослених који  се 

обавља сваких 6 мјесеци.  

Посебна едукација  за  стицање основних 

знања о хигијени животне и радне  средине, хиги-
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јени животних намирница, хигијени исхране, 

личној хигијени, о заразним и паразитарним 

болестима и за стицање основних знања из правних 

прописа који регулишу област заштите становни- 

штва од заразних болести се спроводи над лицима 

која су стављена под здравствени надзор тј. лица 

која у својим пословима и радним задацима долазе 

у контакт са животним намирницама и предметима 

опште употребе или која пружају хигијенске услуге 

другим лицима. 

Извршиоци  ове мјере су Домови  здравља  

и Институт за јавно здравство Републике Српске 

према Правилнику о садржају и начину спровођења 

посебне едукације  („Службени  гласник  Републике 

Српске“, број 128/10). 

Средства за спровођење ове мјере обе- 

збјеђује послодавац, а едукација запослених је 

обавезна сваке 4 године. 

 
в) Епидемиолошко истраживање на терену  

ради раног откривања извора и путева преношења 

заразних болести, откривање лица која су била 

изложена  примарном извору заразе  и у контакту са 

обољелим лицима  и здравствени надзор над тим 

лицима, 
 

г) Лабораторијско испитивање и брза дија- 

гностика првих и осталих случајева  обољења 

д) Обезбијеђење посебних услова у здра- 

вственим установама за изолацију и стриктну изола- 

цију болести, 

ђ) Превоз санитетским возилом, изолацију 

и лијечење обољелих од заразних болести у здра- 

вственој установи, другом адаптираном објекту или 

у кућним условима,  

е) Евиденцију, пријављивање, обавјештава- 

ње и достављање извјештаја о заразним болестима  

ж)  Имунизацију и хемопрофилаксу против 

заразних болести  

з) Тестирање крви, ткива, ћелија и другог 

хуманог материјала код добровољних лица 

и) Спровођење организационих, техничких, 

дијагностичких, терапеутских, хигијенских и дру- 

гих мјера за спречавање и сузбијање интрахоспи- 

талних  инфекција у здравственим установама  

ј) Адекватно управљање медицинским отпа- 

дом  инфективног карактера  

к) Спровођење дезинфекције, дезинсекције 

и дератизације у току и након завршетка заразне 

болести, 
 

л) Периодични здравствени прегледи лица 

који носе узрочнике одређених заразних болести и 

лица која долазе из земаља у којима има вирусних и 

хеморагичних грозница, жуте грознице, куге, коле- 

ре, маларије и дифтерије,  
 

љ) Безбиједно преношење инфективног 

биолошког материјала преко граничног прелаза,  

м) Ветеринарско–санитарне мјере које  

спроводи ветеринарска служба ради спречавања и 

сузбијања антропозооноза  код животиња  
 

            Све напријед наведене мјере спроводе здра- 

вствене установе.  

3. Ванредне мјере за спречавање и сузбијање 

заразних болести  

 

У случају пријетње или избијања кара- 

нтинских болести, посебно опасних заразних 

болести и у случају злоупотребе биолошких 

агенаса, уводе се ванредне мјере за спречавање и 

сузбијање  заразних болести а оне обухватају:  

а) оснивање посебних тијела за ванредну 

ситуацију, активирање, ревизију и прилагођавање 

раније припремљених планова за ванредне ситуа- 

ције  

б)  ограничење кретања у зараженом и 

угроженом подручју, и стављање под здравствени 

надзор лица које је било у контакту са зараженим 

лицем, 

в) надзор над путницима у међународном 

саобраћају који долазе из зараженог или угроженог  

подручја и њихово стављање под здравствени 

надзор, у изолацију или карантин  

г) ограничење или забрана промета  

појединих или свих роба и средстава  на одређеном 

подручју  

д) престанак рада васпитно-образовних 

установа и забрану окупљања на јавним мјестима,  

ђ) увођење обавезног ангажовања запосле- 

них у здравственим установама  и други х грађана 

на отклањању посљедица настале ситуације,  

е) ванредну вакцинацију, односно хемопро- 

филаксу,  

ж) кућну изолацију обољелих, ако због 

масовног оболијевања   није могућа изолација  у 

здравственој установи,  

з) уступање и адаптацију других објеката и 

ангажовање потребних средстава и опреме за 

потребе здравствене службе, 

и) оснивање карантина и стављање у 

карантин лица које је било у контакту са болесним 

лицем, 

ј) друге мјере које природа болести налаже, 

односно мјере које предложи Свјетска здравствена 

организација и  

к) информисање јавности о актуелној 

епидемиолошкој ситуацији, постојећим ресурсима, 

мјерама које се предузимају и које треба да 

предузму грађани   

Влада на приједлог Министарства допу- 

њава План заштите од заразних болести за ванредну 

ситуацију у којој може доћи до масовног оболи- 

јевања становништва, и обезбјеђује средства за 

његово спровођење.  

Трошкови спровођења посебних мјера у 

ванредним ситуацијам финансирају се из буџета 

Републике. 

  
4. Остале мјере за спречавање и сузбијање  

    заразних болести  

 
а) Здравствени преглед, вакцинација и 

друга профилакса страних држављана  који долазе у 

Републику ради заснивања радног односа, 

школовања и стручног усавршавања 
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б) Сахрањивање, ексхумацију и превожење 

умрлих лица на начин који онемогућава ширење 

заразе  

 Ексхумација се врши уз рјешење-сагла- 

сност инспекције за санитарну заштиту, а трошкове 

сноси подносилац захтјева за ексхумацију.  

Сахрањивање умрлих лица се може вршити 

само на мјестима одређеним за сахрањивање.  

Превоз умрлих лица могу вршити правна 

лица и предузетници регистровани за обављање те 

дјелатности, намјенским возилом за превоз умрлих. 

Превоз умрлих у међународном саобраћају може се 

вршити и средствима јавног саобраћаја, у складу са 

међународним прописима. 

 

III  

СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА 

 

 Ради ефикасније стручне примјене пропи- 

саних и других мјера превентивне  здравствене 

заштите становништва од заразних болести, 

здравствене службе морају: 

- Бити оспособљене за рано отклањање 

извора заразе и путева преношења заразе. 

- Лабараторијско испитивање узрочника 

заразних болести, односно епидемија заразних 

болести. 

- Обезбиједити довољне резерве вакцина за 

болести које подлијежу обавезној имунизацији. 

  О спровођењу овог Програма стараће се 

инспекција за храну уз овлашћење обављања 

послова инспектора за санитарну заштиту општине 

Прњавор. 

Саставни дио овог Програма чини План 

превентивне заштите становништва од заразних 

болести на подручју општине Прњавор за 2016. 

годину. 
 

IV  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

  Даном ступања на снагу овог Програма 

престаје да важи Програм мјера превентивне 

здравствене заштите становништва на подручју 

општине Прњавор за 2015. годину. 

 Овај Програм ступа на снагу даном 

доношења, а  објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-187/15                        Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНЕ  

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2016. године 

 

У складу са Програмом мјера превентивне 

заштите  становништва од заразних болести на 

подручју општине Прњавор за 2016. годину  и утвр- 

ђеним обавезним мјерама спровођења превентивне 

здравствене заштите становништва од заразнух 

болести,  дајемо План  минимума мјера које је 

неопходно спровести у календарској години, а при 

томе уоквирити се у средства предвиђена буџетом 

Општине Прњавор за 2016. годину у ставци  412700 

у укупном износу од 10.000,00 КМ. 

За спровођење прољећне и јесење систе- 

матске  дератизације за 2015. годину  предвиђена су 

средства у износу од 2.042,00 КМ, а за спровођење 

мјера превентивне заштите становништва од 

заразних болести на подручју општине Прњавор за 

2016. годину предвиђена су средства у износу од 

7.958,00 КМ. 

У табеларном плану превентивне заштите  

становништва од заразних болести на подручју 

општине Прњавор за 2016. годину у ставкама од 2-

7, приказане су превентивне мјере које се морају 

континуирано проводити, у циљу остваривања 

повољне епидемиолошке ситуације и то под: 

2. Дезинфекција школа  ( једном годишње 

10 дана пред почетак школске године) 1x 33х22,00 

КМ = 726,00 КМ  

4. Дезинфекција водних објеката предви- 

ђена је за јавне водне објекте  шест пута  у 2016. 

години 6x7x20,00=840,00 KM (април,мај, јуни, јули, 

август, септембар), а у школским водним објектима 

који нису прикључени на сеоски водовод предви- 

ђено је 4x21x30,00=2.520,00 KM. 

5. Хемијска анализа воде јавних водних 

објеката (бунари и извори) предвиђена је једном 

годишње у мјесецу јуну 1x10x88,50=885,00 KM 

6. Бактериолошка анализа воде школских 

водних објеката предвиђена је два пута годишње 

(мај и октобар) 2x24x35,00=1.680,00 KM и бактери- 

олошка анализа ЈВО једном годишње 1x10x35,00= 

350,00 KM 

7. Трошкови узимање узорака воде за анали- 

зу износе 58x16,50 KM=957,00 KM 

Према општинској Одлуци о сеоским 

водоводима, јавним бунарима и јавним чесмама 

(„Службени гласник Општине Прњавор“, број 

02/08, 35/15), на подручју општине Прњавор 

проглашено је 11 јавних водних објекта /ЈВО/ и то 5  

јавних бунара, 3 јавна извора, 2 јавне чесме и 

фонтана. 

Из одобрених буџетских средстава дезинфе- 

кција ће се вршити у 6 јавних водних објеката и то: 

јавни бунар у улици Хиландарској, јавни бунар на 

Тргу српских бораца, јавни бунар на раскршћу 

улица Илије Малића и Савка Јењића, јавни бунар 

код Гимназије, јавни бунар на раскрсници улица 

Милоша Тодића и Краља Петра I и јавни извор у 

улици Живојина Прерадовића. 

  Што се тиче школских водних објеката 

превентивну мјеру дезинфекције спроводићемо у 21 

школи од 29, из разлога што је 8 школа прикључено 

на сеоске водоводе, а узорковање ће се обавити у 24 

школска водна објекта из разлога што је неколико 

школа прикључено на исти сеоски водовод. 

У току реализације овог Плана надлежна 

инспекција за храну у оквиру одобрених буџетских 

средстава за 2016. годину на позицији 412700 

Програм превентивне здравствене заштите стано- 
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вништва, може вршити евентуалне измјене реализа- 

ције провођења мјера зависно од хигијенско-

епидемиолошке ситуације водних објеката код 

којих се проводе мјере. 

 

 Мјере Јануар Фебруар Март Април Мај Јуни  Укупно 

1. Прољетна  систематска 

дератизација 

   1.021,00   1.021.00 

2. Дезинфекција школе        

3. Дезинфекција  школ. 

санитар. прост 

       

4. Дезинфекциј 
 

 

ЈБО   6х20,00=120,00 6х20,00=120,00 6х20,00=120,00 6х20,00=120,00 24х20=480,00 

ШВО    21х30,00=630,00 21х30,00=630,00  42х30,00=1.260,00

5. Хемијска анали- 

за воде ЈВО (бу- 

нари и извори) 

    

      

 

10x88,50=885,00 885,00 

6. Бактериолошка 
анализа воде 

ШВО 

    ШВО 

24х35,00=840.00 

ЈВО 

10х35,00=350.00 1.190,00 

7. Узимање узора 
воде на анализу 

    24х16,50=396,00 10х16,50=165,00 
561,00 

 I Укупно    120,00 1771,00 1.986,00 1.520,00 5.397,00 

 
 Мјере Јули Август Септембар Октобар Новембар Децембар Укупно 

1. Јесења  систематска 

дератизација 

   1.021,00   1.021.00 

2. Дезинфекција школе   33х22,00=726,00    726,00 

3. Дезинфекција  школ. 

санитар. прост 
       

4. Дезинфекциј 

 

 

ЈБО Бу- 

нари и 

извори) 

6х20,00=120,00 6х20,00=120,00 6х20,00=120,00    18х20,00= 

360,00 

ШВО   21х30,00=630,00  21х30,00=630,00  42х30,00= 

1.260,00 

5. Хемијска анали- 

за воде ЈВО (бу- 

нари и извори) 

    

      

 

 

6. Бактериолошка 

анализа воде ШВО 

    24х35,00=840.00   
840,00 

7. Узимање узора 

воде на анализу 

    24х16,50=396,00   
396,00 

 II Укупно  120,00 120,00 1.476,00 2.257,00 630,00  4.603,00 

 Укупно I+II       10.000,00 

 

Број: 01-022-187/15                        Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године   Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

195. Закона о водама (,,Службени гласник 

Републике Српске”, број: 50/06, 92/09 и 121/12), и 

члана 30. Статута општине Прњавор (,,Службени 

гласник општине Прњавор”, број 14/14) и Одлуке о 

усвајању буџета општине Прњавор за 2016. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

36/15),  Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној дана 29.12.2015. године, доноси  

 
ПРОГРАМ 

 о начину коришћења новчаних средстава 

прикупљених на основу прихода од посебних 

водних накнада у 2016. Години 

 

1. 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, органи- 

зовања одбране од поплава, као и предузимања 

осталих радњи везано за рационално и економично 

кориштење вода. 

Кориштење вода подразумијева и плаћање 

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 во- 

дних објеката од општег значаја, очување вриједно- 

сти изграђених водних објеката и система, предузи- 

мање мјера јавног инвестирања и капитална изгра- 

дња 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. 

 
2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ 

Посебне водне накнаде представљају при- 

ход:  
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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. 
 

3. КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА 
 

Чланом 195. став 1. Закона о водама (,,Слу- 

жбени гласник Републике Српске”, број: 50/06, 

92/09 и 121/12),  прописано је да се приходи прику- 

пљени 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 (,,Слу- 

жбени гласник Републике Српске”, број: 50/06, 

92/09 и 121/12), 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 објека- 

та и система, побољшање техничких, материјалних 

кадровских и других капацитета. 
 

4. ПЛАН УТРОШКА НОВЧАНИХ СРЕДСТА- 

ВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИ- 

ХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНА- 

ДА ЗА 2016. 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 и друго…..20.000,00 

КМ. 

2) Уређење корита ријека и потока………  

.................................................................30.000,00 КМ. 

3) Реконструкцију постојећих и изградњу 

нових објеката водоснабдијевања у КП „Водовод“ 

АД Прњавор...........................................40.000,00 КМ. 

4) Изградњу водопривредних објеката 

мостова, воденица и друго...................10.000,00 КМ. 

5) Изградњу и реконструкцију објеката 

водоснабдијевања (базени, цјевоводи, изворишта, 

чесме и друго)........................................35.000,00 КМ.  

УКУПНО:...........................................135.000,00 КМ. 
 

Скупштина општине овлашћује Начелника 

Општине да нереализована средства предвиђена 

одређеном ставком из Програма може пренијети на 

друге ставке из Програма. 

  

5. 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 кори- 

шћења новчаних средстава прикупљених на основу 

прихода од посебних водних накнада у 2016. 

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 новца од 

посебних водних накнада вршиће Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Репу- 

блике Српске и Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине 

Прњавор”. 
 

Број:01-022-188/15                       Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 

1. УВОД 

2. ОПШТИ УСЛОВИ 

3. СТРУКТУРА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ     

    РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ                 

3.1. ПОДСТИЦАЈИ У СТОЧАРСТВУ   

3.2.  ПОДСТИЦАЈИ У ПЧЕЛАРСТВУ 

3.3.  ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ВОЋА- 

РСКУ И ВИНОГРАДАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ 

3.3.1. Јабучасто, коштичаво и коштуничаво воће 

3.3.2. Јагодичасто и бобичасто воће 

3.3.3. Винова лоза   

3.4.  ПОДСТИЦАЈИ ЗА  ИНТЕГРАЛНУ 

ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА НА ОТВОРЕНОМ И У 

ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА (њива, пластеник,  
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стакленик, објекти за производњу гљива) 

3.5. ПОДСТИЦАЈИ ЗА  ИНТЕГРАЛНУ ПРОИЗВО- 

ДЊУ ЉЕКОВИТОГ, ЗАЧИНСКОГ И АРОМАТИ- 

ЧНОГ БИЉА (њива, пластеник, стакленик) 

3.6.  ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ОРГАНСКЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ 

3.7.  НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ 

ПОТРЕБЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

3.8. КОНТРОЛА  ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА, 

ЕДУКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ  ПРОИЗВО- 

ЂАЧА И ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛЕДА У РАТА- 

РСКОЈ, ПОВРТАРСКОЈ, ВОЋАРСКОЈ И ВИНО- 

ГРАДАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

3.9. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА НАПЛАЋЕНИХ 

ОД НАКНАДЕ ЗА ПРОМЈЕНУ НАМЈЕНЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ЗАКУПА 

ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

3.9.1. Оспособљавање деградираних, запуштених, 

неплодних и пољопривредних земљишта лошијег 

квалитета 

3.10. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ВЈЕШТАЧКО 

ОСЈЕМЕЊИВАЊЕ КРАВА И ЈУНИЦА,  КРМАЧА 

И НАЗИМИЦА 

3.11. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРА- 

ЊЕ ТРОШКОВА ОСПОСОБЉАВАЊА ПОЉОПРИ- 

ВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА КОЈИ СЕ БАВЕ 

ПРОИЗВОДЊОМ РАСАДА ПОВРЋА И ЦВИЈЕЋА 

3.12. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА 

КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИ- 

ВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ВЛАСНИШТВУ РЕПУ- 

БЛИКЕ СРПСКЕ 

4. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ИЗЛОЖБЕ СТОКЕ  

5. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ 

КАМАТА НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ 

6. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИСА- 

ЊЕ СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ 

7. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

На основу члана 30. Закона о локалној само- 

управи (“Службени гласник Републике Српске”,број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 30. Статута 

општине Прњавор (“Службени гласник општине 

Прњавор”, број 14/14) и Одлуке о усвајању буџета 

општине Прњавор за 2015. годину (“Службени гла- 

сник општине Прњавор”, број 36/15), Скупштина 

општине Прњавор, на сједници одржаној 29.12. 

2015. године, д о н и ј е л а  је 

 

П Р О Г Р А М 

коришћења средстава за унапређење 

пољопривредне производње у 2016. години  

 

1. УВОД  
 

Производња квалитетне хране је основа, 

животним, еколошким, производним, здравстве- 

ним, социјалним и економским вриједностима сва- 

ке општинске управе, самим тим и општине 

Прњавор. 

Раст и развој пољопривредне производње 

захтијева одговарајуће инструменте директне мате- 

ријално-финансијске подршке пољопривредним 

произвођачима. Тиме се постиже производно и 

технолошко преструктуирање, повећање продукти- 

вности и конкурентности, заштиту животне средине 

– одрживи рурални развој, оптимално коришћење 

аграрних ресурса (земљишта, вода, шума, генетских 

потенцијала и др.).  

Општина Прњавор путем Програма кори- 

шћења средстава за унапређење пољопривредне 

производње у 2016. години у оквиру својих буџе- 

тских могућности ће издовојити новчана средства 

за подстицање развоја пољопривредне производње 

која се усмјеравају на измјене структуре пољо- 

привредне производње са мјешовите производње у 

правцу развоја сточарства, воћарства, винограда- 

рства и повртарства, као специјализованих односно 

појединачних производњи. 

 

Средства за унапређење пољопривредне 

производње - Подстицаји пољопривредним произво- 

ђачима (буџетска позиција 414100) планирана су 

буџетом за 2016. годину у висини од 355.000,00 

КМ, и користиће се за следеће намјене као: 

• Новчана средства за подстицање развоја сточа- 

рства, пчеларства, интегралног воћарства, вино- 

градарства, повртарства, узгоја љековитог, аро- 

матичног и зачинског биља и органске прои- 

зводње, 

• Новчана средства за ванредне потребе у пољо- 

привреди, 

• Новчана средства за контролу плодности  земљи- 

шта, 

• Новчана средства за оспособљавање и уређење 

деградираних, запуштених, неплодних и пољо- 

привредних  земљишта лошијег квалитета,  

• Новчана средства за вјештачко осјемењивање 

крава и јуница, крмача и назимица, 

• Новчана средства за суфинансирање трошкова 

оспособљавања пољопривредних произвођача 

који се баве производњом расада поврћа и 

цвијећа, 

• Новчана средства за трошкове рада Комисије за 

давање пољопривредног земљишта у власни- 

штву 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 одговара- 

јуће анализе стања пољопривредне производње, 

сугестије пољопривредних произвођача са одржа- 

них састанака у 2015. години при чему су узети у
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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. 

 

2. ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Након усвајања Програма коришћења сре- 

дстава за унапређење пољопривредне производње у 

2016. години (у даљем тексту: Програм подстицаја) 

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство ће путем средстава јавног информи- 

сања, 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.  

Право на добијање подстицајних средстава 

у складу са Програмом подстицаја остварују 

физичка лица која благовремено поднесу захтјев за 

подстицаје и испуне критерије из Програма 

(утврђује се записником Комисије за подстицаје), за 

производњу која је остварена на подручју општине 

Прњавор. Осим директних исплата на текуће 

рачуне подносилаца захтјева, пољопривредни прои- 

звођачи могу користити и услуге хемијске анализе 

земљишта и вјештачког осјемењивања крава и 

јуница, крмача и назимица путем изабраног 

извођача услуга који се бира у складу са Законом о 

јавним набавкама у Босни и Херцеговини (“Слу- 

жбени гласник Босне и Херцеговине”, број 39/14). 

Програмом подстицаја из буџета за 2016. 

годину, новчана средства могу да остваре физичка 

лица која су благовремено поднијела захтјеве за тов 

јунади у 2015. години, а који није завршен у години 

подношења захтјева. Исплата наведених подстицаја 

не улази у максималан износ исплате за 2016. 

годину. Новчана обавеза по основу това јунади 

започетог у току 2015. године, а који ће се 

завршити у 2016. години износи 42.000,00 КМ. 

Под “физичким лицем” у смислу Програма 

подстицаја се сматрају, власници и  корисници 

пољопривредног земљишта са мјестом пребива- 

лишта на подручју општине Прњавор, те власници 

и корисници пољопривредног земљишта који 

немају пребивалиште на подручју општине Прња- 

вор, а подижу воћњаке и винограде на површини 

минимално 0,5 ха на подручју општине Прњавор. 

Комисија за подстицаје ће уважавати 

захтјеве регистрованих пољопривредних произво- 

ђача од стране Агенције за посредничке, информа- 

тичке 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 и 

20/14). 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 газди- 

нства 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, Комисија за подстицаје ће такве захтјеве 

рјешењем 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 Програ- 

му 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 

исте године неће бити разматран од стране 

Комисије за подстицаје. 

Рокови за подношење захтјева су назна- 

чени за сваку врсту пољопривредне производње 

појединачно.  

Испуњеност критерија у сваком поједина- 

чном случају ће утврђивати Комисија за подстицаје 

именована од стране Начелника општине, утврђива- 

њем 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 захтје- 

вима. 

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., 

3.10. и 3.12. Програма. Контролу утрошка одобре- 

них средстава и процјену резултата контиунирано 

ће вршити Одјељење за пољопривреду, водопри- 

вреду 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  
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подстицање развоја сточарства, пчеларства, 

интегралног воћарства, виноградарства, поврта- 

рства, 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 7. став 4. овог Програма.  

 Уз све појединачне захтјеве за остваривање 

права на новчане подстицаје по Програму кори- 

шћења средстава за унапређење пољопривредне 

производње у 2016. години, подносиоци захтјева 

дужни су да приложе Потврду о регистрацији 

пољопривредног газдинства издату од стране 

Агенције за посредничке, информатичке и финанси-  

јске услуге –АПИФ, који своја газдинства регистру- 

ју у складу са Уредбом о упису у Регистар пољо- 

привредних газдинстава и Регистар корисника по- 

дстицајних средстава (“Службени гласник Репу- 

блике Српске”, број: 30/13, 65/13 и 20/14). 

 

3. СТРУКТУРА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦА- 

ЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

По препорукама Главне службе за ревизију 

јавног сектора, предложено је да се за поједине 

врсте пољопривредне производње изврши распо- 

дјела 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 2016. години новчана средства ће бити 

расподијељена на следећи начин: 
 

Табела бр. 1. План утрошка новчаних средстава за 2016. годину. 

 

3.1. ПОДСТИЦАЈИ У СТОЧАРСТВУ 
 

Сточарство је због својих производних 

капацитета и тржишних могућности постало око- 

сница пољопривредне производње. Сточарство за 

себе веже читав низ различитих грана пољопри- 

вредне производње које су по својој природи и 

функцији у служби сточарства или су усмјерене ка 

овој врсти производње. У области сточарства 

подстицат ће се пољопривредна газдинства орије- 

нтисана на робну производњу. 

Минималан број грла по врстама сточарске 

производње. 

Минимални број грла: 

 

I Подстицаји у сточарству 

Планирана средства 

у 2016. години у КМ 

1. Подстицаји за музна грла (производња млијека) 112.000,00 

2. Подстицаји за производњу расплодних јуница 7.000,00 

3. Подстицаји за производњу расплодних свиња 18.000,00 

4. Подстицаји за тов јунади 10.000,00 

5. Подстицаји за тов свиња 6.000,00 

6. Подстицаји за тов пилића 13.000,00 

7. Подстицаји за производњу оваца  41.000,00 

8. Подстицаји за производњу коза 1.000,00 

9. Подстицаји за пчеларство 11.000,00 

II Подстицаји за воћарску производњу 8.000,00 

III Подстицаји за виноградарску производњу 2.000,00 

IV Подстицаји за производњу поврћа на отвореном и затвореном простору  

     (њива, пластеник, стакленик) 30.000,00 

V Подстицаји за органску пољопривредну производњу 1.000,00 

VI Новчана средства за узгој љековитог, зачинског и ароматичног биља 2.000,00 

VII Новчана средства за хемијску анализу и контролу плодности земљишта. 7.000,00 

VIII Новчана средства за постављање огледа у ратарској, повртарској, воћарској  

        и виноградарској производњи 1.000,00 

IX Новчана средства за исплату обавеза по основу това јунади започетог у 2015.  

     години, а који ће бити исплаћен у 2016. години 42.000,00 

X Новчана средства  намијењена за ванредне потребе у пољопривреди (штете од  

    вукова, паса луталица, дивљих свиња) 4.000,00 

XI Новчана средства за оспособљавање деградираних, запуштених, неплодних и      

     пољопривредних земљишта лошијег квалитета 

 

13.000,00 

XII Новчана средства за вјештачко осјемењивање крава и јуница, крмача и  

       назимица 22.000,00 

XIII Новчана средства за суфинансирање трошкова оспособљавања пољопри-  

        вредних произвођача који се баве производњом расада поврћа и цвијећа 1.000,00 

XIV Новчана средства за трошкове рада Комисије за давање пољопривредног  

        земљишта у власништву Републике Српске, путем закупа 3.000,00 

УКУПНО 355.000,00 
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• Музне краве ..................................................5 грла. 

• Расплодне јунице..........................................2 грла. 

• 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 и 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 и 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 450 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 450 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 2016. години, 

а завршетак това буде у току 2017. године 

подстицајна средства ће се исплатити на крају 

товног циклуса односно из буџета за 2017. годину, 

након сачињавања другог, односно излазног 

записника о завршетку товног циклуса. 

На основу благовремено поднесених 

захтјева за подстицаје за 2015. годину, из буџета за 

2016. годину, неопходно је исплатити дио незавр- 

шеног товног циклуса јунади. Ова обавеза износи 

42.000,00 КМ.  

Исплата наведених подстицаја за незавр- 

шени товни циклус јунади не улази у максималан 

износ исплате за 2016. 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 испла- 

ћиваће се подносиоцу захтјева који има минимално 

пет крмача и максимално двије назимице. Назимице 

морају имати тежину од 100-120 килограма, 

минималне старости од седам мјесеци.   

Подстицаји за овчарство и козарство испла- 

ћиваће 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 сточа- 

рску производњу подноси се до 30.09.2016. 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, 

• План пословних активности, 

• Евиденцију надлежне ветеринарске службе (сви- 

ње, овце и козе), 

• Пасош или матични лист грла (музне краве, 

товна јунад), 

• Доказ о спроведеним обавезним мјерама зашти- 

те животиња на спречавању, откривању и 

сузбијању заразних болести, 

• 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 прои- 

зводњу и узгој квалитетно приплодних јуница уз 

захтјев прилаже: 

• Рјешење издато од стране Министарства пољо- 

привреде, шумарства и водопривреде РС одно- 

сно, Ресора за пружање стручних услуга у 

пољопривреди – Подручна јединица Бањалука, о 

упису у регистар узгајивача квалитетно при-

плодне стоке, 

• Потврду надлежне ветеринарске службе о вје-

штачком осјемењивању и утврђеној гравидности 

или картон осјемењивања за јунице из властитог 

стада и копија сертификата фармера о заврше-

ном курсу за вјештачко осјемењивање, 

• Пасош животиње, 

• Кућну листу у случајевима да је надлежна 

ветеринарска служба извршила евидентирање 

грла на члана породице који није носилац
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породичног пољопривредног газдинства или 

подносилац захтјева за исплату подстицајних 

средстава. 

 Корисник подстицајних средстава за тов 

пилића уз захтјев прилаже: 

• Потврду о поријеклу (рачун о куповини једно-

дневних 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 прера-

ду, 

• Кућну листу уколико горе наведена докуме- 

нтација 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 произво- 

дњу 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 на-

кон обраде свих приспјелих захтјева у предвиђеном 

року, а максимална висина подстицаја по кошници 

износи до 5,50 КМ. 

 Право на исплату подстицајних средстава 

за пчеларску производњу могу остварити само она 

лица која имају стално мјесто пребивалишта на 

подручју општине Прњавор.  

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 пчела- 

рску производњу подноси се до 30.09.2016. године.  

 Корисници подстицајних средстава за пче-

ларство уз захтјев прилажу сљедећу документацију: 

• План пословних активности, 

• Овјерену изјаву којом пољопривредни произво- 

ђач потврђује да су пчелиња друштва његово 

власништво. 

 
3.3. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ВОЋА- 

РСКУ И ВИНОГРАДАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ 

 
3.3.1. ЈАБУЧАСТО, КОШТИЧАВО И КОШТУНИ- 

ЧАВО ВОЋЕ 

 

Агроклиматски услови за производњу 

јабучастог, 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 интензи- 

вних засада по принципима интегралне производње 

доћи ће до боље конкуретности, што подразумијева 

увођење бољих култивара, постизање већег при- 

носа, ефикаснију производњу и могућност пласмана 

тржишних вишкова на страна тржишта. 

Критерији које морају испунити подноси- 

оци захтјева за добијање новчане накнаде на име 

подстицаја за подизање нових воћњака су следећи: 

• 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 30.11.2016. 

године. 

Новчани износ за подстицај утврђује се на-

кон обраде приспјелих захтјева у предвиђеном ро-

ку, 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 чиње- 

нично 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 пре- 

двиђеног Програмом за 2016. годину, пољопри- 

вредни произвођач ће имати право да захтјев подне- 

се у току 2017. године те такође оствари право за 

подстицајна средства након усвајања Програма за 

текућу годину. 

 
3.3.2.    ЈАГОДИЧАСТО И  БОБИЧАСТО ВОЋЕ  
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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 подно- 

сиоци 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; 

• 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 агротехни- 

чким роковима и стандардном агротехником. 

Рок за подношење захтјева за добијање новчане 

накнаде на име подстицаја је 30.11.2016. године. 

Новчани износ за подстицај појединих 

врста јагодичастог воћа утврђује се након обраде 

приспјелих захтјева у предвиђеном року, а макси- 

мална висина подстицаја износи до 3.000,00 КМ по 

једном ха засађене површине. 

Код узгоја јагодичастог воћа у пласте- 

ницима или стакленицима примјењују се све одре- 

дбе 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/m
2
. 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 исплаћиват ће се само у првој 

години подизања засада. 

 

3.3.3.  ВИНОВА ЛОЗА 

 

  Новчани износ за подстицај подизања 

нових винограда, утврђује се након обраде приспје-

лих захтјева у предвиђеном року, а максимална 

висина подстицаја износи до 3.000,00 КМ по једном 

ха површине. 

Минимална површина заснованог виногра- 

да 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 30.11.2016. 

године.   

   

3.3.4. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИНТЕ- 

ГРАЛНУ ВОЋАРСКУ И ВИНОГРАДАРСКУ 

ПРОИЗВО ДЊУ  

 

Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 

ће доставити: 

• план пословних активности, 

• копију катастарског плана, 

• 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, 

• 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 иностра- 

нства 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 2016. 

године. 

 

3.4. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ПРОИ- 

ЗВОДЊУ ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРО- 

СТОРИМА  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 произво- 

дње) 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 произво- 

дње) подразумијева се објекат вишегодишње 

намјене направљен од стакла или чврсте пластике  
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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 пољопри-

вредне производње) подразумијева се као објекат 

вишегодишње намјене са пратећом опремом за 

производњу гљива, минималне површине 100 m
2
. 

У пластеницима и стакленицима ће се 

признавати само оне повртарске врсте које су 

засијане, засађене у монокултури. 

Производња расада поврћа за даљу вла- 

ститу 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 

(засијани-засађени гајеном културом) на горе 

наведен начин 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 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, а у складу са републичким Прави-  

лником о подстицајним мјерама за ванредне 

потребе у пољопривреди. 

    Код узгоја повртарских култура на отворе- 

ном односно исплате подстицајних средстава 

признају се само оне врсте поврћа које се гаје у 

монокултури.  

Критерији које морају испунити подно- 

сиоци захтјева за добијање новчаних средстава на 

име подстицаја за производњу повртарских култура 

на отвореном су: 

• минимална површина парцеле засијане (заса- 

ђене) једном културом је за диње, лубенице и 

кромпир 1 ха по једној врсти, а остале поврта- 

рске културе 0,2 ха по једној врсти. 

• 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 произво- 

дњу на отвореном износи:  

а) за производњу диња и лубеница до 

750,00 КМ/ха, а остале повртарске културе до 

1.250,00 КМ/ха. 

      б) Висина подстицаја за повртарску прои- 

зводњу у затвореном простору износи: 

• пластеничка производња................до 1,50 КМ/m² 

• стакленичка производња.................до 1,50 КМ/m
2
  

• објекти за производњу гљива........до 1,50  КМ/m
2
 

Рок за подношење захтјева за добијање 

новчаних средстава на име подстицаја за 

повртарску производњу је 30.09.2016. године. 
 

3.4.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВО- 

ДЊУ ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА 

(СТАКЛЕНИЦИ, ПЛАСТЕНИЦИ, ОБЈЕКТИ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ГЉИВА)  И  НА ОТВОРЕНОМ 
 

Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 

ће доставити: 

• план пословних активности, 

• копију катастарског плана,  

• 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 докуме- 

нтација није издата на име носиоца породичног 

пољопривредног газдинства или подносиоца 

захтјева за исплату подстицајних средстава. 

Ако се садни материјал увози из иностра- 

нства 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 ПРОИ- 

ЗВОДЊУ ЉЕКОВИТОГ, ЗАЧИНСКОГ И АРО- 

МАТИЧНОГ 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
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у складу са агротехничким роковима и стандардном 

агротехником за културу за коју се захтјев подноси, 

уважавајући сјетвене-садне количине у килогра- 

мима 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 коро- 

вске 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 испу- 

њености 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, а у складу са републичким Прави- 

лником о подстицајним мјерама за ванредне 

потребе у пољопривреди. 

    Код узгоја ових култура, односно исплате 

подстицајних средстава признају се само оне врсте 

које се гаје у монокултури на минималној површи- 

ни 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 подсти- 

цаја износи: 

а) Висина подстицаја за производњу љеко- 

витог, 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/m
2
  

Рок за подношење захтјева за добијање но- 

вчаних средстава на име подстицаја за интегралну 

производњу љековитог, зачинског и ароматичног 

биља је 30.09.2016. године. 
 

3.5.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОСТВА-

РИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЉЕ- 

КОВИТОГ, ЗАЧИНСКОГ И АРОМАТИЧНОГ 

БИЉА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА (СТА- 

КЛЕНИЦИ, ПЛАСТЕНИЦИ) И  НА ОТВОРЕНОМ 
 

Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 

ће доставити: 

• план пословних активности, 

• копију катастарског плана,  

• 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 докуме- 

нтација 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 површи- 

не у систему органске производње. 

 За подстицање органске пољопривреде ће 

бити издвојено 1.000,00 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 Репу- 

блике Српске. 

Рок за предају захтјева је 30.11.2016. 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 на усјевима те дивљих животиња 

и паса луталица на сточном фонду.  

 Новчана средства за ове намјене ће се 

исплаћивати након крајњег рока за подношење 

захтјева на основу процјене комисије. 

 Рок за подношење захтјева је 30.11.2016. 

године. 

 

3.6.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ВАНРЕ- 

ДНЕ ПОТРЕБЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ  
 

Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 

ће доставити: 

• план пословних активности, 

• копију катастарског плана укулико се ради о 

биљној производњи, 

• цертификат о регистрацији имања издат од 

стране Агенције за обиљежавање животиња, 
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• евиденција надлежне ветеринарске службе (сви- 

ње, овце и козе), 

• пасош или матични лист грла (музне краве и 

товна јунад), 

• кућну листу уколико горе наведена докуме- 

нтација није издата на име носиоца породичног 

пољопривредног газдинства или подносиоца 

захтјева за исплату подстицајних средстава. 

Трећа, четврта и пета тачка се односи на 

захтјеве који се подносе за сточарску производњу. 
 

3.8. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛУ 

ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА, ЕДУКАЦИЈУ ПО- 

ЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА И ПОСТА- 

ВЉАЊЕ ОГЛЕДА У РАТАРСКОЈ, ПОВРТА- 

РСКОЈ, ВОЋАРСКОЈ И ВИНОГРАДАРСКОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ 
 

У сврху унапређења пољопривредне 

производње Програмом коришћења средстава за 

унапређење пољопривредне производње су предви- 

ђене следеће активности: 

1. Средства за хемијску анализу и контролу 

плодности земљишта..............................7.000,00 КМ. 

2. Средства за едукацију пољопривредних 

произвођача и суфинансирање изложбе 

стоке........................................................10.000,00 КМ. 

3. Средства за постављање огледа у ра- 

тарској, повртарској, воћарској, виноградарској и 

органској пољопривредној производњи...1.000,00 

КМ. 

Избор извођача услуге за хемијску анализу 

и контролу плодности земљишта врши се у складу 

са Законом о јавним набавкама у Босни и Херце- 

говини (“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”.  

 

3.9. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ 

ЗА ПРОМЈЕНУ НАМЈЕНЕ  ПОЉОПРИВРЕ- 

ДНОГ ЗЕМЉИШТА И ЗАКУПА ЗА ПОЉОПРИ- 

ВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИ- 

КЕ СРПСКЕ 
 

Чланом 35. став 2. Закона о пољопри- 

вредном 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 општине, 

б) оспособљавање и уређење пољопри- 

вредних 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 

квалитета 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 ПОЉОПРИВРЕ- 

ДНИХ ЗЕМЉИШТА ЛОШИЈЕГ КВАЛИТЕТА 

 
Оспособљавање деградираних, запуште- 

них, неплодних и пољопривредних земљишта 

лошијег квалитета вршиће се путем агромели- 

орација, 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. 

 Новчана средства за ове намјене ће се 

одобравати на основу рачуна о набавци кречног 

материјала искључиво филера у који могу бити 

урачунати трошкови превоза. 

 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 30.11.2016. 

године. 
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3.9.1.1.  АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОСПО- 

СОБЉАВАЊЕ ДЕГРАДИРАНИХ, ЗАПУШТЕ- 

НИХ, НЕПЛОДНИХ И ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ЗЕМЉИШТА ЛОШИЈЕГ КВАЛИТЕТА 

 

Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 

ће доставити: 

• План пословних активности, 

• Копију катастарског плана, 

• Уговор о закупу земљишта уколико произвођач 

користи земљиште под закуп, 

• Оригинал рачун и фискални рачун о набавци 

кречног материјала, 

• Доказ о извршеној анализи пољопривредног 

земљишта издат од стране надлежне 

институције.  

• Кућну листу уколико горе наведена докуме- 

нтација није издата на име носиоца породичног 

пољопривредног газдинства или подносиоца 

захтјева за исплату подстицајних средстава 

(физичка лица). 

 
3.10. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ВЈЕШТАЧКО 

ОСЈЕМЕЊИВАЊЕ КРАВА И ЈУНИЦА, 

КРМАЧА И НАЗИМИЦА 

 
Вјештачко осјемењивање крава и јуница, 

крмача и назимица вршиће један привредни 

субјект, регистрован за предметну дјелатност, који 

ће бити изабран након проведеног постука јавне 

набавке у складу са Законом о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и 

Херцеговине”, број 39/14). 

Изабрани вршилац услуга има обавезу да 

покрије цијелу територију општине Прњавор, 

односно изврши вјештачко осјемењивање крава и 

јуница, крмача и назимица, код свих пољопри- 

вредних произвођача који буду захтијевали овај вид 

услуге-подстицаја. 

Висина подстицаја - регреса за услугу 

вјештачког осјемењивања износи 15,00 КМ по 

једном грлу за краве и јунице, а 15,00 КМ за крмаче 

и назимице. 

Право на регрес се остварује на једно 

вјештачко осјемењивање сваког грла, односно 

поновљена вјештачка осјемењивања истог грла 

неће бити обухваћена овом врстом подстицајне 

мјере. 

Изабрани вршилац услуга ће цијену своје 

услуге на пољопривредном газдинству пољопри- 

вредног произвођача умањити за горе наведени 

новчани износ, за који ће накнадно подносити 

збирни захтјев општини за исплату регресираног 

дијела за одређени временски период. 

 Исплата ће бити извршена до петог у 

мјесецу за протекли мјесец на основу достављене 

сљедеће документације: 

1. Рачун/фактура за извршену услугу за протекли 

мјесец, 

2. Списак/спецификација корисника пољопривре- 

дних произвођача корисника услуге вјештачког 

осјемењивања крава и јуница и крмача и 

назимица са уписаним подацима: име и презиме 

пољопривредног произвођача, мјесто, 

јединствени матични број, матични број осје- 

мењеног грла и РБПГ за регистрована пољо- 

привредна газдинства, 

3. Потврда о извршеном вјештачком осјеме- 

њивању, 

4. Рачун о извршеном вјештачком осјемењивању 

или овјерена копија. 

Остали детаљи везани за извођење ових 

активности ће бити прецизирани Уговором који ће 

се потписати након проведене процедуре Јавне 

набавке. 

Новчани износ који се може утрошити за 

ове намјене у току 2016. године износи 22.000,00 

КМ. 
 

3.11. ПОДСТИЦАЈИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ТРОШКОВА ОСПОСОБЉАВАЊА ПОЉО- 

ПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА КОЈИ СЕ 

БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ РАСАДА ПОВРЋА И 

ЦВИЈЕЋА 
 

Чланом 8а. Правилника о вођењу регистара 

произвођача, дорађивача, прометника и увозника 

сјемена пољопривредног биља (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр 120/10, 32/13 и 12/15) 

прописано је да изузетно од члана 8. овог прави- 

лника, произвођачи расада поврћа и цвијећа који су 

регистровани као пољопривредна газдинства могу 

се уписати у Регистар произвођача расада поврћа и 

цвијећа ако посједују увјерење о оспособљености за 

производњу расада поврћа и цвијећа, на основу 

Програма оспособљавања произвођача расада 

поврћа и цвијећа (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 5/14). 

Пољопривредни произвођачи који посје-

дују Увјерење о оспособљености за производњу 

расада поврћа и цвијећа и изврше упис у Регистар 

произвођача, дорађивача, прометника и увозника 

сјемена пољопривредног биља могу да производе 

садни матаријал – расад поврћа и цвијећа и да исти 

ставе у промет на тржницама намијењеним за 

продају пољопривредних производа. 

Пољопривредни произвођачи који се 

оспособе за произвођача расада поврћа и цвијећа на 

основу члана 27. став 1. Закона о образовању 

одраслих (“Службени гласник Републике Српске”, 

број 59/09), остварију право на новчана средства за 

суфинансирање оспособљавања у висини до 50 % 

од висине новчаних трошкова дефинисаних 

уговором са Организатором оспособљавања и не 

могу бити већа од 300,00 КМ. 

Новчана средства за суфинансирење тро- 

шкова оспособљавања произвођача за производњу 

расада поврћа и цвијећа су једнократна и иста може 

да оствари носилац пољопривредног газдинства или 

један члан пољопривредног газдинства уписан у 

регистар Агенције за посредничке, информатичке и 

финансијске услуге (АПИФ-а) који своја газдинства 

региструју у складу са Уредбом о упису у Регистар  
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пољопривредних газдинстава и Регистар корисника 

подстицајних средстава (“Службени гласник Репу- 

блике Српске”, број: 30/13, 65/13 и 20/14). 

Новчана средства за ове намјене ће бити 

обезбијеђена из новчаних средстава намијењених за 

подстицаје за производњу поврћа на отвореном и 

затвореном простору (њива, пластеник, стакленик), 

а биће исплаћиван на начин наведен у ставу 3. ове 

тачке, односно на начин наведен у тачки 7. 

Програма. 

Рок за подношење захтјева за суфинанси- 

рање трошкова оспособљавања пољопривредних 

произвођача за производњу расада поврћа и цвијећа 

је 30.11.2016. године. 

 
3.11.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОСТВА- 

РИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ТРОШКОВА ОСПОСОБЉАВАЊА ПОЉОПРИ- 

ВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА КОЈИ СЕ БАВЕ 

ПРОИЗВОДЊОМ РАСАДА ПОВРЋА И ЦВИЈЕЋА 

 
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтје- 

ва ће доставити: 

• План пословних активности, 

• Уговор о оспособљавању закључен са организа- 

тором оспособљавања, 

• Увјерење о оспособљености за производњу раса- 

да поврћа и цвијећа издат од стране организа- 

тора оспособљавања, 

• Доказ о уплати трошкова оспособљавања за 

производњу расада поврћа и цвијећа на жиро 

рачун организатора оспособљавања, 

• Доказ о упису у Регистар произвођача, дорађи- 

вача, прометника и увозника сјемена пољопри- 

вредног биља, 

• Кућну листу уколико горе наведена докуме- 

нтација није издата на име носиоца породичног 

пољопривредног газдинства. 

 
3.12. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ 

РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ВЛА- 

СНИШТВУ 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 електро- 

нским медијима, као и плаћање трошкова насталих 

радом комисије односно чланова комисије који би у 

овом поступку били вањски сарадници (геометар, 

члан Удружења пољопривредника). 

 

4. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНА- 

НСИРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ СТОКЕ 
  

У току 2013, 2014. и 2015. године општина 

Прњавор се активно укључила у организацију 

манифестације ,,Изложба расних грла стоке”. Ова 

манифестација је проведена заједно са Туристичком 

организацијом општине Прњавор и Општинским 

удружењем пољопривредних произвођача Прња- 

вор. 

Новчана средства предвиђена за суфи- 

нансирање изложбе стоке ће бити исплаћивана за: 

трошкове рада Комисије за оцјену квалитета расних 

грла стоке, трошкове превоза стоке учесника – 

излагача, за набавку плаката, диплома, медаља, 

пехара и сл., организацију округлог стола са 

стручним предавањима за излагаче и заинте- 

ресоване пољопривредне произвођаче и друге 

трошкове организације. Новчана средства за ове 

намјене биће реализована са буџетске позиције 

412700 “Едукација пољопривредних произвођача” и 

буџетске позиције 415200 “Манифестације изложбе 

из области пољопривреде”. 
 

5. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ 

КАМАТА НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ 
 

За потребе регресирања камата на пољо- 

привредне кредите отворена је посебна позиција 

416100 “Регресирање камата на пољопривредне 

кредите” у буџету Одјељења.  

Контролу намјенског утрошка додијељених 

кредитних средстава врши надлежно Одјељење 

општинске управе општине Прњавор по пропи- 

саним правилима и процедурама. 

За купљену механизацију за коју се врши 

субвенција камате успоставиће се јединствени 

регистар унутар надлежног одјељења.  

 Приликом подношења финансијског извје- 

штаја о коришћењу средстава за унапређење 

пољопривредне производње за претходну годину 

Скупштини општине Прњавор, Одјељење за пољо- 

привреду, водопривреду и шумарство ће доста- 

вљати 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 Херце- 

говине”, број 39/14). 
 

6. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИ- 

САЊЕ СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ 
 

У циљу заштите пољопривредне произво- 

дње и осталих материјалних добара од елеме- 

нтарних 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.  
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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 гла- 

сник Босне и Херцеговине”, број 39/14). 

Новчана средства за ове намјене одобрена 

су складу са Одлуком о усвајању буџета општине 

Прњавор за 2016. годину, (“Службени гласник 

општине Прњавор”, број 36/15), и налазе се на 

позицији 412700 “Трошкови противградне заштите”. 

 

7.  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 средства не иско- 

ристе 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 подсти- 

цаја утицаће и остварење буџета општине Прњавор 

за 2016. годину. 

Уколико збир свих позитивно ријешених 

захтјева пријеђе висину укупног новчаног износа 

који ће у току године бити унесен на позицији 

414100 “Подстицаји пољопривредним произвођа- 

чима” подстицајна средства ће се исплатити у 

проценту остварења буџета за 2016. годину на 

наведеној позицији и реципрочно ће се умањити на 

свим ставкама односно поднесеним захтјевима у 

текућој години. 

Подстицајна средства која се троше у 

складу са вриједностима наведеним у уговорима 

закљученим са добављачима, извођачима радова 

или услуга за активности наведене у овом програ- 

му, изабраним у складу Законом о јавним наба- 

вкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 

Босне и Херцеговине”, број 39/14) неће се смањи- 

вати без обзира на проценат остварења буџета. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Прњавор”. 
 

Број: 01-022-189/15                       Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), тачке 

10. Закључка Народне скупштине Републике 

Српске, број 01-393/04 од 09.05.2004. године 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

45/04), у складу са чланом 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14), Одлуком о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2016. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 36/15), а на бази исказаних 

потреба борачке популације грађана, Скупштина 

општине Прњавор на сједници одржаној 29.12.2015. 

године,   д о н о с и 
 

П Р О Г Р А М   

ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ У 

ОПШТИНИ ПРЊАВОР ЗА 2016. ГОДИНУ  
 

I 

Доношење Програма за рјешавање питања 

из области борачко-инвалидске заштите у општини 

Прњавор  за 2016. годину  произилази из Закључка 

Народне скупштине Републике Српске којим се 

предлаже општинама да у складу са својим могу- 

ћностима прошире обим права предвиђених Зако- 

ном о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске. 

Ради остваривања програмских задатака, а у циљу 

вредновања доприноса борачке популације у Одбра- 

мбено-отаџбинском рату Републике Српске за сло- 

боду на овим просторима и стварања основних 

услова за живот и рад грађана из реда борачке 

популације, као и рјешавања основних егзистенци- 

јалних питања, предлаже се доношење Програма за 

рјешавање питања из области борачко-инвалидске 

заштите у општини  Прњавор за 2016. годину. 

Програм за рјешавање питања из области 

борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор  

за 2016. годину  (у даљем тексту: Програм), као дио 

свеукупне заштите грађана из реда борачке 

популације са локалног нивоа, првенствено има за 

циљ да обухвати и оне облике допунске заштите 

који нису прописани одговарајућим прописима из 

ове области, као и друге активности везано за 

област борачко-инвалидске заштите. 

Овај Програм не обухвата активности које 

се односе на коначно рјешавање стамбених питања 

приоритетних група из категорија породица 

погинулих бораца и ратних војних инвалида и на 

том пољу потребно је активније дјеловање како би 

се створиле основне претпоставке за покретање 

новог програма Владе Републике Српске о 

потпуном и трајном рјешавању питања борачке 

категорије грађана која нису у досадашњем периоду 

стамбено збринута. 

 

II 

Програм за рјешавање питања из области 

борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор 

за 2016. годину,  о б у х в а т а  обезбјеђење: 

1. Средстава за обиљежавање значајних датума у 

области борачко-инвалидске заштите у 2016. 

години, а носиоци активности су: 
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−−−− Борачка организација општине Прњавор, 

−−−− Удружење ратних војних инвалида општине 

Прњавор, 

−−−− Организација породица погинулих и заробље- 

них бораца и несталих цивила општине Прња- 

вор и 

−−−− ОО СУБНОР-а Прњавор. 

2. Средстава за реализацију права обухваћених 

Правилником о условима и поступку одобра- 

вања и исплате једнократне новчане помоћи 

борцима, ратним војним инвалидима и породи- 

цама погинулих бораца. 

3. Средстава за реализацију осталих активности 

(набавка уџбеника за дјецу ратних војних инва- 

лида и демобилисаних бораца ВРС и превоз 

изабраних корисника у здравствено рехабили- 

тационе центре). 

Основ за реализацију Програма су намје- 

нска средства планирана у Буџету општине Прња- 

вор за 2016. годину, у оквиру потрошачке јединице 

00750180-Одјељење за борачко-инвалидску зашти- 

ту, у укупном износу од 92.000,00 КМ, а планирана 

 

 су на следећим позицијама и то:  

- позиција 415200 - Средства за обиљежавање 

значајних датума у области борачко-инвалидске 

заштите, у износу 15.000,00 КМ; 

- позиција 416100-Једнократне новчане помоћи 

појединцима из борачке популације, у износу 

70.000,00 КМ; 

-  позиција 415200-Средства за набавку уџбеника 

и за остале организоване активности за дјецу 

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

 
III 

Реализацијом програмских задатака и 

активности организација и удружења грађана из 

области борачко-инвалидске заштите у 2016. 

години, планираних Буџетом општине Прњавор за 

2016. годину, у оквиру Одјељења за борачко-

инвалидску  заштиту, позиција 415200- Средства за 

обиљежавање значајних датума у области борачко-

инвалидске заштите, у износу 15.000,00 КМ, 

финансираће се следеће активности и то: 

 

Ставка 

програма
ОПИС 

Планирани износ 

до  

1. Дан Борачке организације и Дан Првог српског устанка – 14. фебруар 2016. године. 

- Носилац активности Борачка организација општине Прњавор 
340,00 КМ 

2. 
Дан општине Прњавор „Мотајица 2016.“ – 27. март 2016. године . 

- Носилац активности Борачка организација општине Прњавор 
2.250,00 КМ 

3. 
Обиљежавање Дан побједе над фашизмом 09. мај - 09. мај 2016. године. 

- Носилац активности ОО СУБНОР Прњавор 
150,00 КМ 

4. 

Обиљежавање Дана сјећања на жртве усташког злочина у Концентрационом логору 

Јасеновац, у Доњој Градини. 

- Носилац активности ОО СУБНОР Прњавор 

450,00 КМ 

5. 

Обиљежавање крсне славе Удружења ратних војних инвалида општине Прњавор Св. 

Василија Острошког – 12. мај 2016. године. 

- Носилац активности Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор 

1.500,00 КМ 

6. 

Обиљежавање Дана Организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих 

цивила Републике Српске – 27. мај 2016. године. 

- Носилац активности Организација породица погинулих и заробљених бораца и несталих 

цивила општине Прњавор 

680,00 КМ 

7. 

Одржавање 20. Видовданске олимпијаде „Кулаши 2016.“ – 26.06.2016. године у програму 

обиљежавања крсне славе Војске Републике Српске – Видовдан 28.06.2016. године.  

- Носилац активности Борачка организација општине Прњавор 

2.480,00 КМ 

8. 

Обиљежавање крсне славе Војске Републике Српске – Видовдан на Вучијаку 28.06.2016. 

године.  

- Носилац активности Борачка организација општине Прњавор 

1.500,00 КМ 

9. 
Обиљежавање Дана борца – 04. јул 2016. године. 

- Носилац активности ОО СУБНОР Прњавор 
70,00 КМ 

10. 
Обиљежавање „Битке на Козари“ 

- Носилац активности ОО СУБНОР Прњавор 
750,00 КМ 

11. 
Обиљежавање Дана ослобођења Прњавора – 10. јул 2016. године.  

- Носилац активности ОО СУБНОР Прњавор 
330,00 КМ 

12. 

Одржавање 10. купа у спортском риболову ратних војних инвалида Републике Српске – 

Акумулационо језеро „Дренова 2016.“- 31.07.2016. године. 

- Носилац активности Борачка организација општине Прњавор 

750,00 КМ 

13. 

Обиљежавање Дана несталих и одлазак на Озрен – 15. септембар 2016. године. 

- Носилац активности Организација породица погинулих и заробљених бораца и несталих 

цивила општине Прњавор 

750,00КМ 

14. 

Обиљежавање крсне славе Борачке организације Републике Српске – Митровдан 08. 

новембар 2016. године. 

- Носилац активности Борачка организација општине Прњавор 

2.250,00 КМ 

15. 

Обиљежавање Међународног дана инвалида – 03. децембар 2016. године. 

- Носиоци активности: Борачкa организацијa општине Прњавор, Одбор ратних војних 

инвалида – 375,00 КМ, Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор – 375,00  КМ 

750,00 КМ 

УКУПНО                                                                                                                                                                    15.000,00 КМ 
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Образложење расхода по позицијама: 

1. Дан Борачке организације и Дан Првог српског 

устанка – 14. фебруар 2016. године. 

- Парастос и литургија у Спомен Храму 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  вијенаца и свијећа. 

2. Дан општине Прњавор „Мотајица 2016.“ – 27. 

март 2016. године. 

- Посвећено дану када су борци са подручја 

општине Прњавор изашли на обронке Мотајице 

ради одбране општине Прњавор од агресије мусли- 

манско - усташких формација. Планирано окупља- 

ње око 800 бораца са подручја општине Прњавор, 

Трстенаца и Дервенте. Поред наведених планирано 

присуство носиоца власти општине Прњавор и 

Дервенте. 

3. Обиљежавање  Дана побједе над фашизмом 9. 

мај - 09. мај 2016. године. 

- Полагање цвијећа на Спомен-бисте наро- 

дних хероја и спомен-обиљежје жртвама фашисти- 

чког терора и Споменик јунацима Војске Републике 

Српске насељених мјеста Прњавор и Ратковац 

Одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. године.  

4. Обиљежавање Дана сјећања на жртве усташког 

злочина у Концентрационом логору Јасеновац и 

његовом највећем стратишту  Доња Градина. 

- Организован одлазак у Доњу Градину и 

полагање вијенаца. 

5. Обиљежавање крсне славе Удружења ратних 

војних инвалида општине Прњавор, Св.Василија 

Острошког – 12. мај 2016. године.  

- Планирно присуство око 120 лица. 

6. Обиљежавање Дана Организације породица 

погинулих и заробљених бораца и несталих 

цивила Републике Српске – 27. мај 2016. године. 

- Организован одлазак на спомен косту- 

рницу у Бања Луку и полагање вијенаца (око 30 

лица). 

7. Одржавање 20. Видовданске олимпијаде „Кула- 

ши 2016.“ – 26.06.2016. године.  

- Ради учешћа позива се око  60 екипа, а 

планирано учешће око 30 екипа (припадници ВРС, 

МУП, Мјесне борачке организације, Борачке орга- 

низације сусједних општина) уз присуство око 600 

учесника и већи број грађана. 

8. Обиљежавање крсне славе Војске Републике 

Српске – Видовдан,  28.06.2016. године.  

- Након одржавања Видовданске олимпи- 

јаде крсна слава Војске Републике Српске обиље- 

жава се на Видовдан поред Спомен Храма на 

Вучијаку уз присуство око 300 лица, у највећем 

дијелу из реда борачке популације, у организацији 

Борачке организације општине и Српске право- 

славне црквене општине Кремна. 

9. Обиљежавање Дана борца – 04. јул 2016. године. 

- Полагање цвијећа на Спомен-бисте 

народних хероја, Спомен-обиљежје жртвама фаши- 

стичког терора и Споменик јунацима Војске Репу- 

блике Српске насељених мјеста Прњавор и Ратко- 

вац Одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. 

године.  

10. Обиљежавање „Битке на Козари“ на Мраковици. 

Овај историјски догађај обиљежава се од 1945. 

године као велика тековина НОБ-а. 

- Организован одлазак на Мраковицу и 

полагање вијенаца на централно спомен-обиљежје.  

11. Обиљежавање Дана ослобођења Прњавора – 10. 

јул 2016. године. 

- Полагање цвијећа на Спомен-бисте наро- 

дних хероја, Спомен-обиљежје жртвама фашисти- 

чког терора и Споменик јунацима Војске Републике 

Српске насељених мјеста Прњавор и Ратковац 

Одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. године.  

12. Одржавање 10. Купа у спортском риболову 

ратних војних инвалида Републике Српске – 

Акумулационо језеро „Дренова 2016.“-31.07. 

2016. године. 

- Носиоци активности Борачка организаци- 

ја општине Прњавор, Борачка организација Репу- 

блике Српске и Министарство рада и борачко-

инвалидске заштите Републике Српске. 

- Ради учешћа позива се 65 екипа, а плани- 

рано учеће око 25 екипа (ратни војни инвалиди 

општина из Републике Српске, двије екипе са 

простора Републике Србије  - Крагујевац (од стране 

Борачке организације општине Прњавор извршено 

братимљење са Удружењем ратних војних инва- 

лида и породица погинулих бораца Крагујевац)), уз 

присуство око 500 грађана. 

13. Обиљежавање Дана несталих и одлазак на Озрен 

– 15. септембар 2016. године. 

- Међународни дан несталих. 

14. Обиљежавање крсне славе Борачке организације 

Републике Српске – Митровдан 08. новембар 

2016. године. 

- Планирно присуство око 300 лица. 

15. Обиљежавање Међународног дана инвалида – 

03. децембар 2016. године. 

- Одржавање сједнице ратних војних инва- 

лида, замјеника предсједника Мјесних борачких 

организација Борачке организације општине Прња- 

вор.  

- Одржавање радне сједнице Скупштине 

Удружења ратних војних инвалида општине 

Прњавор. 

Износи средстава наведених по ставкама од 

1. до 15. дозначаваће се носиоцима активности на 

њихов захтјев за одобравање средстава за прово- 

ђење програмских активности, а који треба да 

доставе Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту 

најкасније осам (8) дана прије датума утврђеног за 

провођење активности. 

Приликом одлучивања о висини средстава 

која ће се дозначавати носиоцу активности посебно 

ће се водити рачуна о тренутној расположивости 

средстава у буџету општине. 

Одлуку о одобравању средстава доноси 

начелник општине у форми закључка, а на прије- 

длог Одјељења за борачко-инвалидску заштиту. 
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Носиоци активности којима се дозначе 

средства из буџета општине Прњавор дужни су 

доставити извјештај о утрошку примљених сре- 

дстава Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту, а 

како је и прописано чланом 12. став 3. Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2016. 

годину. 

 

IV 

Средства за реализацију права обухваћених 

Правилником о условима и поступку одобравања и 

исплате једнократне новчане помоћи борцима, 

ратним војним инвалидима и породицама поги- 

нулих бораца („Службени гласник општине Прња- 

вор“, броj 03/13,03/15), планирана су на позицији 

416100-једнократне новчане помоћи појединцима 

из борачке популације, у износу 70.000,00 КМ и  

дио средстава на позицији 415200-средства за 

набавку уџбеника и остале организоване активно- 

сти за дјецу бораца ВРС и РВИ (за екскурзије), у 

износу до 3.000,00 КМ, одобравају 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 инвали- 

днине по основу учешћа у НОР-у, у висини до 

400,00 КМ, 

Укупно планирана средства ..........26.000,00 КМ; 

2. У случају идентификације посмртних остатака 

несталих бораца Војске Републике Српске може 

се одобрити новчана помоћ 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.............8.000,00 КМ; 

4. У изузетно тешким случајевима, када се ради о 

здравственом стању које захтјева дуже болничко 

лијечење, у случају тежих обољења (малигна 

обољења, срчана обољења, оперативни захвати, 

болничко лијечење, лијечење у иностранству, 

код примјене хемо и радио терапија, и сл.) може 

се одобрити новчана помоћ у висини до 1.000,00 

КМ, 

Укупно планирана средства...........19.000,00 КМ; 

5. Помоћ за ублажавање тешког материјалног 

положаја може се одобрити новчана помоћ 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 може се одобрити новчана 

помоћ у висини до 400,00 КМ, 

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

7. Помоћ у другим, нарочито оправданим слу- 

чајевима, када то оцјени Начелник општине, на 

приједлог Комисије за једнократне новчане 

помоћи, може се одобрити новчана помоћ у 

висини до 400,00 КМ, 

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

     УКУПНО...........................................73.000,00 КМ. 

 

V 

Реализација осталих активности фина- 

нсират ће се из средстава планираних у Буџету 

општине Прњавор, на позицији 415200-Средства за 

набавку уџбеника и за остале организоване 

активности за дјецу бораца ВРС и РВИ, у износу од 

4.000,00 КМ. 

Расподјела средстава извршиће се на сле- 

дећи начин: 

1. За набавку уџбеника за дјецу ратних војних 

инвалида и демобилисаних бораца Војске 

Републике Српске, у 2016. години, у основним и 

средњим школама, у износу до 3.500,00 КМ. 

2. За финасирање превоза изабраних корисника 

чланова породица погинулих бораца и ратних 

војних инвалида у здравствено рехабилитационе 

центре, а све у складу са Пројектом бањске 

рехабилитације ратних војних инвалида и 

чланова породица погинулих бораца Одбра- 

мбено-отаџбинског рата Републике Српске за 

2016. годину, у износу до 500,00 КМ. 

Набавка уџбеника за дјецу РВИ и демоби- 

лисаних бораца ВРС, који похађају основну и 

средњу школу, ће се извршити у складу са распо- 

ложивим буџетским средствима и након проведене 

процедуре избора корисника. 

Кориснике ће изабрати Борачка органи- 

зација општине Прњавор и Удружење ратних 

војних инвалида општине Прњавор, из реда најугро- 

женијих, у складу са властитим критеријима. 

Спецификацију потребних уџбеника, за иза- 

бране кориснике, Борачка организација општине 

Прњавор и Удружење ратних војних инвалида 

општине Прњавор ће доставити Одјељењу за бора- 

чко-инвалидску заштиту, најкасније до 20.08.2016. 

године. 

Набавка уџбеника извршиће се провођењем 

поступка јавне набавке у складу са Законом о 

јавним набавкама БиХ. 

Избор извршиоца услуге превоза изабраних 

корисника бањске рехабилитације, чланова породи- 

ца погинулих бораца и ратних војних инвалида, у 

здравствено рехабилитационе центре, извршит ће се 

у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, а 

избор корисника бањске рехабилитације у складу са 

Пројектом бањске рехабилитације ратних војних 

инвалида и чланова породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 

2016. годину. 

Реализација Програма  извршиће се у 

складу са расположивим средствима у буџету 

Општине за ове намјене путем Општинске управе 

општине Прњавор - Одјељења за борачко-инвали- 

дску заштиту. 

Прерасподјела средстава како у оквиру 

позиције тако и између позиција Програма вршиће
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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 прила- 

гођавање стварним потребама. 
 

Завршни дио 

Поред активности наведених Програмом у 

Буџету општине Прњавор планирана су средства за 

организовање и одржавање помена, парастоса 

погинулим, заробљеним и умрлим борцима у 

Одбрамбено-отаџбинском рату од 1991. до 1996. 

године  на подручју општине Прњавор, средства за 

набавку вијенаца, стипендије за дјецу погинулих и 

несталих бораца, дјецу ратних војних инвалида од 

1. до 6. категорије инвалидности, као и средства за 

одржавање спомен-обиљежја у мјесним заједни- 

цама, израду Монографије општине Прњавор, 

средства за тражење несталих бораца и цивила 

жртава рата, средства за изградњу споменика 

погинулим борцима  и  за спомен-собу посвећену 

Одбрамбено-отаџбинском рату. 

Усвајање и реализација Програма за 

рјешавање питања из области борачко-инвалидске 

заштите за 2016. годину ствара предуслове за 

ублажавање тешког материјалног и социјалног 

стања борачке популације, као и провођење 

програмских активности организација и удружења 

борачких категорија грађана, а представља и израз 

бриге према борачкој популацији грађана наше 

Општине и њихових породица. 
 

Број: 01-022-190/15                       Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

30. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) и члана 7. Одлуке о 

стипендирању ученика и студената („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 4/13 и 3/14) 

Скупштина општине Прњавор је на 41. сједници 

одржаној дана 29.12.2015. године, донијела 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени рјешења о именовању Комисије за обраду 

захтјева за додјелу стипендија 

 

 1. У Рјешењу о именовању Комисије за 

обраду захтјева за додјелу стипендија („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 4/13 и 6/14) тачка 

I мијења се и гласи: 

 „Именује се Комисија за обраду захтјева за 

додјелу стипендија у саставу: 

 1. Бесима Мујанић, предсједник комисије, 

 2. Јасминка Стојчић, члан, 

 3. Драгана Марковић, члан, 

 4. Слободанка Васић, члан, 

 5. Горан Марић, члан.“ 

 2. У осталом дијелу рјешење остаје неизми- 

јењено 

 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Образложење 

 Рјешењем Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 6/14) 

именована је Комисија за обраду захтјева за додјелу 

стипендија у саставу: Бесима Мујанић, Јасминка 

Стојчић, Драгана Марковић, Слободанка Васић и 

Игор Сувајац. 

Чланом 7. Одлуке о стипендирању ученика 

и студената прописано је да захтјеве за додјелу 

стипендија разматра Комисија за обраду захтјева за 

додјелу стипендија, те да Комисија броји пет 

чланова од којих три члана предлаже  Начелник 

општине из реда службеника Административне 

службе, а два члана предлаже Скупштина општине 

из реда одборника. Обзиром да је Игору Сувајцу 

престао мандат одборника, потребно је именовати 

другог члана из реда одборника, те предлажемо да 

се умјесто именованог за члана комисије именује 

Горан Марић. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред 

Окружним судом у Бања Луци у року од 30 дана од 

дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-6-1/14                       Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 43. став 1. Закона о уре- 

ђењу простора и грађењу („Службени гасник 

Републике Српске“, број 40/13), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репбули- 

ке Српске, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 30. Статута општине Прњавор, („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14) Скупштина 

општине Прњавор на 41. сједници, одржној 29.12. 

2015. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА УКУПНО 

ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 

ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНО 

– ТУРИСТИЧКЕ ЗОНЕ „ВИЈАКА“ (ИЗМЈЕНА И 

ДОПУНА I) 
 

1. Скупштина општине Прњавор именује 

Савјет за укупно праћење израде измјене и допуне 

дијела Регулационог плана пословно – туристичке 

зоне „Вијака“(измјена и допуна I) (у даљем тексту 

„Савјет“), у саставу: 

1) Новаковић Милан, дипл.инж.арх. 

2) Хумењук Олег, дипл. инж.грађ. 

3) Јевтић Чедо, дипл.инж.ел. 
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4) Дебељак Радоје, дипл. просторни пла- 

нер, 

5) Прерадовић Далибор, дипл.инж.саоб. 

2. Замјенски члан за именоване чланове из 

тачке 1. је Славиша Николаш, дипломирани инже- 

њер електротехнике. 

3. Савјет се именује ради укупног праћења 

израде измјене и допуне дијела Регулационог плана 

пословно – туристичке зоне „Вијака“(измјена и 

допуна I)  вођења јавне расправе и усаглашавања 

ставова и интереса. 

4. Савјет прати израду измјене и допуне 

дијела Регулационог плана пословно – туристичке 

зоне „Вијака“ (измјена и допуна I) и заузима 

стручне ставове у погледу рационалности и ква- 

литета предложених планских рјешења, усагла- 

шености документа са документима просторног 

уређења, који представљају основу за његову изра- 

ду, као и усаглашености документа са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу и другим 

прописима који се заснивају на њему. 

5. Савјет се именује на период док се не 

донесе измјене и допуне дијела Регулационог плана 

пословно – туристичке зоне „Вијака“ (измјена и 

допуна I). 

6. Чланови Савјета имају право на накнаду 

у складу са Одлуком о накнадама одборницима и 

члановима радних тијела Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 13/14). 

 

Образложење 

 На основу члана 43. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број 40/13) Скупштина 

општине Прњавор надлежна је да именује Савјет за 

укупно праћење израде измјене и допуне дијела 

Регулационог плана пословно – туристичке зоне 

„Вијака“(измјена и допуна I). 

 Задаци Савјета, као и период на који се 

именује Савјет прописани су Законом о уређењу 

простора и грађењу. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба 

али се може покренути управни спор пред Окру- 

жним судом Бања Лука, у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 
 

Број: 01-022-42/15                         Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 43. став 1. Закона о уре- 

ђењу простора и грађењу („Службени гасник Репу- 

блике Српске“, број 40/13), члана 30. Закона о лока- 

лној самоуправи („Службени гласник Репбулике 

Српске, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 

30. Статута општине Прњавор, („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) Скупштина општи- 

не Прњавор на 41. сједници, одржној 29.12.2015. 

године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА УКУПНО 

ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 

ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

„ЈЕЛШИНГРАД“ (ИЗМЈЕНА И ДОПУНА V) 

 

1. Скупштина општине Прњавор именује 

Савјет за укупно праћење израде измјене и допуне 

дијела Регулационог плана „Јелшинграда“ (измјена 

и допуна V) (у даљем тексту „Савјет“), у саставу: 

1) Новаковић Милан, дипл.инж.арх. 

2) Хумењук Олег, дипл. инж.грађ. 

3) Јевтић Чедо, дипл.инж.ел. 

4) Дебељак Радоје, дипл. просторни пла- 

нер, 

5) Прерадовић Далибор, дипл.инж.саоб. 

 

2. Замјенски члан за именоване чланове из 

тачке 1. је Славиша Николаш, дипломирани инже- 

њер електротехнике. 

3. Савјет се именује ради укупног праћења 

израде измјене и допуне дијела Регулационог плана 

„Јелшинграда“ (измјена и допуна V) вођења јавне 

расправе и усаглашавања ставова и интереса. 

4. Савјет прати израду измјене и допуне 

дијела Регулационог плана „Јелшинграда“ (измјена 

и допуна V) и заузима стручне ставове у погледу 

рационалности и квалитета предложених планских 

рјешења, усаглашености документа са документима 

просторног уређења, који представљају основу за 

његову израду, као и усаглашености документа са 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и 

другим прописима који се заснивају на њему. 

5. Савјет се именује на период док се не 

донесе измјене и допуне дијела Регулационог плана 

„Јелшинграда“ (измјена и допуна V). 

6. Чланови Савјета имају право на накнаду 

у складу са Одлуком о накнадама одборницима и 

члановима радних тијела Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 13/14). 

 

Образложење 

 На основу члана 43. став 1. Закона о уре- 

ђењу простора и грађењу („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 40/13) Скупштина општине 

Прњавор надлежна је да именује Савјет за укупно 

праћење израде измјене и допуне дијела Регула- 

ционог плана „Јелшинграда“ (измјена и допуна V). 

 Задаци Савјета, као и период на који се 

именује Савјет прописани су Законом о уређењу 

простора и грађењу. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба 

али се може покренути управни спор пред Окру- 

жним судом Бања Лука, у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења. 
 

Број: 01-022-43/15                         Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 12. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), члана 16. став 6. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), Скупштина општи- 

не Прњавор, на 41. сједници одржаној 29.12.2015. 

године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

установе Народна библиотека Прњавор 

 

1. У Управни одбор Јавне установе Народна 

библиотека Прњавор, на период од четири године 

именују се: 

1) Грумић Зоран из Прњавора, представник чита- 

лаца, 

2) Зелић Немања из Прњавора, представник чита- 

лаца.  

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 С обзиром да је проведен поступак по 

расписаном Јавном конкурсу за избор и именовање 

органа у јавним установама и предузећима чији је 

оснивач Општина Пњавор број 01-022-125-1/15 од 

01.10.2015. године, ријешено је као у диспозитиву 

рјешења, а у складу са чланом 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 

12. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гла- 

сник Републике Српске“, број 41/03), чланом 16. 

став 6. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 

чланом 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14). 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и про- 

тив њега се не може уложити жалба, али се може 

покренути управни спор пред Окружним судом у 

Бањалуци, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

Број: 01-111-44/15                         Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. 

Закона о министарским, владиним и другим име- 

новањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03), члана 16. став 6. 

Закона о систему јавних служби („Службени гла- 

сник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14), Ску- 

пштина општине Прњавор, на 41. сједници одржа- 

ној 29.12.2015. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

 

1. У Управни одбор Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор, на период од четири 

године именују се: 

1) Малешевић Весна, представник стручног осо- 

бља предшколске установе, 

2) Маринковић Дражен, представник савјета роди- 

теља. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 С обзиром да је проведен поступак по 

расписаном Јавном конкурсу за избор и именовање 

органа у јавним установама и предузећима чији је 

оснивач Општина Пњавор број 01-022-125-1/15 од 

01.10.2015. године, ријешено је као у диспозитиву 

рјешења, а у складу са чланом 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), чланом 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гла- 

сник Републике Српске“, број 41/03), чланом 16. 

став 6. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 

чланом 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14). 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 

против њега се не може уложити жалба, али се 

може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бањалуци, у року од 30 дана од дана 

пријема овог рјешења. 
 

Број: 01-111-45/15                         Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гла- 

сник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. став 

6. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14), Ску- 

пштина општине Прњавор, на 41. сједници одржа- 

ној 29.12.2015. године, донијела је  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу Прњавор 
 

1. У Управни одбор Јавне установе Центар 

за културу Прњавор, на период од четири године 

именује се: 

1) Милановић Милан из Прњавора. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 С обзиром да је проведен поступак по 

расписаном Јавном конкурсу за избор и именовање 

органа у јавним установама и предузећима чији је 

оснивач Општина Пњавор број 01-022-25-1/15 од 

01.10.2015. године, ријешено је као у диспозитиву 

рјешења, а у складу са чланом 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 

12. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 16. 

став 6. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 

чланом 30. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/14). 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 

против њега се не може уложити жалба, али се 

може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бањалуци, у року од 30 дана од дана 

пријема овог рјешења. 
 

Број: 01-111-46/15                         Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), члана 5. тачка ђ) Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 48. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14) и Одлуке о утврђивању 

критеријума за избор и именовање органа у јавним 

установама и предузећима чији је оснивач Општина 

Прњавор и расписивању јавног конкурса („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 26/15), 

Скупштина општине Прњавор на 41. сједници 

одржаној 29.12.2015. године донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор 
 

1. За чланове Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор на период од 

четири године именују се: 

- Александра Татаревић Главендекић из 

Прњавора и 

- Драгиша Тихомировић из Горње Мра- 

вице. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Образложење 

На основу Oдлуке о утврђивању крите- 

ријума за избор и именовање органа у јавним 

установама и предузећима чији је оснивач Општина 

Прњавор и расписивању јавног конкурса, број 01-

022-125/15 од 18.09.2015. године („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 26/15), Ску- 

пштина општине је расписала Јавни конкурс за 

избор и именовање органа у јавним установама и 

предузећима чији је оснивач Општина Прњавор, 

број 01-022-125-1/15 од 01.10.2015. године.  

Јавни конкурс објављен је у дневном листу 

„Вечерње новости“ дана 03.10.2015. године и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

84/15 од 14.10.2015. године.   

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за спровођење поступка по Јавном 

конкурсу за избор и именовање органа у јавним 

установама и предузећима чији је оснивач Општина 

Прњавор, именована рјешењем Скупштине општи- 

не Прњавор, број 01-111-35/15 од 18.09.2015. 

године („Службени гласник општине Прњавор, број 

26/15), у складу са Законом о министарским, вла- 

диним и другим именовањима Републике Српске. 

Пријаве на Јавни конкурс доставили су: Александра 

Татаревић Главендекић и Драгиша Тихомировић.  

Извјештај о спроведеном поступку Коми- 

сија за спровођење поступка по Јавном конкурсу, је 

доставила Скупштини, путем Комисије за избор и 

именовање Скупштине општине, на разматрање и 

коначно одлучивање. 

На основу напријед наведеног и Извјештаја 

о спроведеном поступку, Комисија за избор и 

именовање је на 27. сједници одржаној 29.12.2015. 

године, а на основу члана 85. Пословника Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 16/14), утврдила Прије- 

длог рјешења о именовању Александрe Татаревић 

Главендекић из Прњавора и Драгише Тихоми- 

ровића из Горње Мравице за чланове Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прња- 

вор, и предложила Скупштини општине доношење 

Рјешења као у диспозитиву.  

Члан 9а. Одлуке о оснивању Јавног преду- 

зећа „Радио Прњавор“ Прњавор („Службени гла- 

сник општине Прњавор“, број: 1/92, 1/04, 15/05, 

1/06, 19/09, 15/11 и18/13) прописује да Скупштина 

општине обавља послове Скупштине предузећа. 

Скупштина општине Прњавор је на 41. сје- 

дници одржаној 29.12.2015. године донијела рјеше- 

ње као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно 

и против њега се не може уложити жалба, али се 

може покренути управни спор пред Окружним  
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судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема овог рјешења. 

 
Број: 01-111-47/15                        Предсједник 

Датум: 29.12.2015. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

41. став 1. тачка 18. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) и Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2015. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 28/14), Начелник општине 

Прњавор д о н о с и  

 
О Д Л У К У  

о допуни Одлуке о расподјели средстава са 

буџетске позиције Помоћи вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) 

 
Члан 1. 

 

У Одлуци о расподјели средстава са 

буџетске позиције Помоћи вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 3/15) 

послије члана 4. додаје се члан 4а. и гласи: 

„Члан 4а. Расположива, а неутрошена сре- 

дства на овој позицији на дан 31.12. текуће године 

распоредиће се према пристиглим, а неријешеним 

захтјевима.“ 

 

Члан 2.  
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Прња-  

 

вор“. 
 

Број: 01/1-022-177/15                        Начелник,   

Датум: 28.12.2015. год.            др Синиша Гатарић, 
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На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Ср- 

пске”, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 41. 

Статута општине Прњавор (“Службени гласник 

општине Прњавор”, број 14/14) и члана 15. Прави- 

лника о интерним контролама и интерним контро- 

лним поступцима (“Службени гласник општине 

Прњавор”, број 13/15), Начелник општине Прњавор 

доноси 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ТРОШКОВИМА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ПОКЛОНИМА 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о трошковима репрезента- 

ције и поклонима („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 33/15) у члану 3. послије ријечи: 

„општинске управе“ додаје се запета и ријечи: 

„старјешина Територијалне ватрогасне јединице“. 

 

Члан 2. 

 У члану 4. ставу (2) послије ријечи:  

„општинске управе“ додаје се запета и ријечи: 

„старјешину Територијалне ватрогасне јединице“. 

 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 

 

Број: 01/1-022-191/15                        Начелник,   

Датум: 30.12.2015. год.            др Синиша Гатарић, 
 

 

 

САДРЖАЈ 

 
 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

517 Одлука о допуни Одлуке о организовању ЈУ 

Центар за културу Прњавор............................1 
 

518 Одлука о давању сагласности за закључење 

уговора о куповини непокретности (посло- 

вног простора и земљишта) са Малиновић 

Драганом, сином Божидара из Прњавора......1 
 

519 Одлука о давању сагласности начелнику 

општине Прњавор за закључивање уговора о 

замјени некретнина са Достанић Миленком, 

сином Владе, из Горњих Штрбаца..................2 
 

520 Одлука  о одржавању споменика и спомен-

обиљежја од великог значаја за општину 

Прњавор у 2016. години...................................2 

 

521 Одлука о допуни Одлуке о начину и 

условима продаје непокретности у својини 

општине Прњавор.............................................3 
 

522 Одлука  о давању овлаштења директору ЈП 

„Радио Прњавор“ Прњавор.............................3 
 

523 План капиталних улагања за 2016. годину...3 
 

524 Програм одржавања локалне путне мреже за 

2016. годину......................................................4 
 

525 Програм одржавања објеката заједничке 

комуналне потрошње за 2016. годину............7 
 

526 Програм мјера превентивне здравствене 

заштите становништва од заразних болести 

на подручју општине прњавор за 2016. 

годину..............................................................10 



36                          СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број  38              30.12.2015.

527 Програм о начину коришћења новчаних 

средстава прикупљених на основу прихода 

од посебних водних накнада у 2016. 

години..............................................................14 
 

528 Програм коришћења средстава за унапре- 

ђење пољопривредне производње у 2016. 

години..............................................................15 
 

529 Програм за рјешавање питања из области 

борачко-инвалидске заштите у општини 

прњавор за 2016. годину................................27  
 

530 Рјешење о измјени рјешења о именовању 

Комисије за обраду захтјева за додјелу 

стипендија.......................................................31 
 

531 Рјешење о именовању Савјета за укупно 

праћење израде измјене и допуне дијела 

Регулационог плана пословно туристичке 

зоне „Вијака“ (измјена и допуна I)...............31 
 

532 Рјешење о именовању Савјета за укупно 

праћење израде измјене и допуне дијела 

Регулационог плана „Јелшинград“ (измјена и 

допуна V).........................................................32 
 

533 Рјешење о именовању чланова Управног 

одбора Јавне установе Народна библиотека 

Прњавор...........................................................33 
 

534 Рјешење о именовању чланова Управног 

одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор.............................................33 
 

535 Рјешење о именовању члана Управног 

одбора Јавне установе Центар за културу 

Прњавор...........................................................33 
 

536 Рјешење о именовању чланова Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ 

Прњавор...........................................................34 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

537 Одлука о допуни Одлуке о расподјели 

средстава са буџетске позиције Помоћи 

вјерским заједницама (Заштита културно-

историјског наслијеђа)...................................35 
 

538 Правилнико допуни правилника о 

трошковима репрезентације и поклонима...35 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. – Телефон/факс 051/660-340. Излази у 

складу са потребама. Одговорни уредник Војиславка Гатарић. Штампа Стручна служба СО-е.

 


