
 
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ  

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР  

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

          ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

                     ОБРАЂИВАЧ: Организационе јединице 

          Општинске управе општине Прњавор  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, март 2019. године 

 



 
2 

I ЗБИРНИ ИЗВЈЕШТАЈ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 
1.     Уводни дио 

 

 Организација и дјелокруг рада Општинске управе дефинисани су директно Одлуком 

о оснивању Општинске управе општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 31/17) и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 34/17, 

35/17, 1/18, 7/18, 14/18, 20/18, 21/18, 22/18 и 24/18). Наведени акти су донесени од стране 

Начелника општине Прњавор крајем 2017. године у сврху усклађивања поменутих аката са 

новим Законом о локалној самоуправи и Законом о службеницима и намјештеницима у 

јединицама локалне самоуправе. Током 2018. године вршене су измјене наведеног 

правилника у складу са указаним потребама. 

Кабинет начелника општине је имао задатак да руководи и координира реализацију 

стратешких мјера и задатака који су у надлежности организационих јединица.  

Редовни послови у кабинету начелника односили су се на: протоколарне послове, 

преводилачке послове, послове информисања јавности о извршавању послова из 

надлежности скупштине општине, начелника општине и општинске управе, послове везане 

за примјену Закона о слободи приступа информацијама, припремање и организовање 

радних састанака за потребе начелника и замјеника начелника, послове на праћењу јавних 

позива, прикупљању пројектне документације и априлицирања на пројекте, секретарске и 

административно-техничке послове за потребе начелника и замјеника начелника, те друге 

послове повјерене од стране скупштине општине и начелника општине. 

Стратешко-програмски послови унутрашњих организационих јединица, усклађени су са 

Стратегијом развоја општине Прњавор и везани су за одређене пројекте у oпштини.  

Задатак организационих јединица у овом смислу је био:  

• подстицаји развоју пољопривреде и предузетништва, 

• реализација програма утрошка средстава од водних накнада и посебних накнада 

за шуме,  

• организација и суфинансирање спортских и културних манифестација, 

• подршка пројектима невладиних организација и реализација пројеката, 

• реализација програма капиталних инвестиција. 

Редовни послови одјељења првенствено су се односили на вођење управног поступка и 

пружање услуга грађанима, првенствено путем шалтер сале („све на једном мјесту“). Поред 

тога значајни су послови јавних набавки, инспекцијског надзора, финансијски послови, 

пружање савјетодавне помоћи грађанима, одржавање комуналне инфраструктуре и 

заједничке комуналне потрошње, као и заједнички послови који стварају претпоставке 

функционисања општинске управе као цјелине. Посебно треба истаћи да, поред редовних 

услуга које се пружају свим грађанима, посебне активности су се одвијале према 

пољопривредним произвођачима (савјетодавне услуге), привредницима (у оквиру 

Привредног савјета) и борачкој популацији (у оквиру остваривања основних права борачке 

популације). 
 

2. Сажетак 

 

 Све активности у 2018. години одвијале су се у складу са Програмом рада начелника 

за 2018. годину. Програм је обухватао активности у остваривању стратешких циљева у 

складу са Стратегијом развоја општине Прњавор за период 2012 – 2020. година („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 14/12), као и редовне послове организационих јединица 

општинске управе у складу са законом, вођење управног поступка, послове израде општих 
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и других аката, послове информисања и извјештавања, као и послове на реализацији нових 

пројеката који се проводе самостално и у сарадњи са међународним организацијама. Све 

активности биле су конципиране тако да се повећа ефикасност и постигну следећи циљеви: 

1. Провођење система управљања квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001, 

чиме се постижу нарочито следећи циљеви: 

1) повећање степена задовољства корисника услуга које пружа општинска управа,  

2) смањење трошкова пословања, 

3) лакше и ефикасније управљање општинском управом, 

4) прецизно дефинисање одговорности и овлаштења запослених, 

5) успјешније располагање ресурсима, 

6) стално побољшање и унапређење процеса пружања услуга, 

7) повећање степена обучености запослених, 

8) повећање задовољства запослених; 

 2. Обезбјеђење услова за благовремено доношење буџетских аката;  

 3. Наставак активности на Пројекту побољшања пословног окружења и 

конкурентности на локалном нивоу - Пројекат регулаторна реформа, као и реализација 

других пројеката у сарадњи са међународним и домаћим институцијама;  

4. Стварање повољног амбијента за развој пољопривредне производње кроз 

кредитирање пољопривредне производње и обезбјеђење подстицајних средстава на нивоу 

општине; 

 5. Обезбјеђење квалитетних програма збрињавања социјално угрожених категорија 

становништва (породица погинулих бораца, РВИ и пензионeра); 

 6. Доношење докумената просторног уређења на подручју општине Прњавор; 

 7.Наставак опремања и обучавања јединица цивилне заштите за ефикасно 

спровођење мјера цивилне заштите; 

 8. Наставак активности на рјешавању водоснадбијевања становништва на подручју 

општине Прњавор; 

 9. Активности на модернизацији локалне путне мреже и градских саобраћајница; 

          10. Ефикасно функционисање инспекцијских органа и Kомуналне полиције; 

          11. Ефикаснија наплата изворних општинских прихода као и контрола истих. 

 

 Најзначајнији резултати који су постигнути у 2018. години односе се на: 

- Успјешну реализацију Плана капиталних улагања за 2018. годину, у складу са  

објективним могућностима и реалној ситуацији на терену, од чега треба посебно издвојити: 

- изградњу улице Јована Стерије Поповића, 

- почетак реконструкције улице Вида Њежића, 

- изградњу јавне расвјете у улици Вељка Миланковића, 

- изградњу улице Душка Трифуновића, 

- изградња кружног тока на улазу у град; 

- Стварање услова за инвестирање у пословној зони „Вијака“ (На основу донесеног  

Правилника о условима и начину отуђења непокретности у својини Општине Прњавор, у 

циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој, 

испод тржишне цијене или без накнаде („Службени гласник општине Прњавор“ број 5/18 и 

/18), од стране скупштине општине, а на приједлог начелника општине, проведени су 

потребни поступци и закључено пет уговора о продаји земљишта у пословној зони 

„Вијака“; 

− Наставак реализације пројеката започетих са међународним организацијама; 

− Реконструкција путева у руралним подручјима; 

− Модернизација ватрогасне опреме; 

− Реализација планираних подстицаја у пољопривреди, 
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− Реализоване све активности на промоцији Прњавора као атрактивне инвестиционе 

средине; 

− Реализован у потпуности план стипендирања ученика и студената; 

− Извршено је рефинансирање постојећих кредитних обавеза под повољнијим 

условима; 

− Израђен је програм санитарне заштите воде за пиће са изворишта Повелич и достављен 

надлежном министарству на сагласност; 

− Донесена је одлука о приступању изради општинског плана управљања отпадом; 

− Све активности су детаљно описане кроз извјештаје организационих јединица који 

су саставни дио овог извјештаја. 

− Напомињемо да су поред средстава која су обезбијеђена у буџету општине за 

инвестиције, на захтјев начелника општине, обезбијеђена и средства од виших нивоа 

власти и других извора, за реализацију додатних инвестиција у извјештајном 

периоду, како слиједи: 

− Радови на доградњи Основне школе „Милош Црњански“ у Поточанима – Фаза I 

− (Уговорена вриједност радова износи 125.547,00 КМ, а реализовани су радови у 

вриједности од 125.537,99 КМ. Износ од 74.483,01 КМ обезбједилo је Министарство 

просвјете и културе, а са ове позиције буџета за 2018. годину плаћен је износ од 

51.054,98 КМ); 

− Радови на изради и постављању фасаде на објекту Основне школе „Меша 

Селимовић“ у 

− Насеобини Лишња (Уговорена вриједност радова износи 61.729,69 КМ, а 

реализовани су радови у вриједности од 59.128,62 КМ. Износ од 57.568,80 КМ 

обезбједила је Влада Републике Србије, а са ове позиције буџета за 2018. годину 

плаћен је износ од 1.559,82 КМ); 

− Радови на замјени столарије на објекту Основне школе „Меша Селимовић“ у  

− Насеобини Лишња (Уговорена вриједност радова износи 44.590,22 КМ, а 

реализовани су радови у вриједности од 44.385,94 КМ. Износ од 40.131,20 КМ 

обезбједила је Влада Републике Србије, а са ове позиције буџета за 2018. годину 

плаћен је износ од 4.254,74 КМ); 

− Радови на адаптацији друштвеног дома у мјесној заједници Мравица ( Реализовани  

− су радови у уговореном износу од 18.778,50 КМ. Износ од 8.185,14 КМ обезбједило 

је Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске, а Општина 

Прњавор износ од 10.593,36 КМ); 

− Радови на адаптацији Друштвеног дома у МЗ Бабановци (Уговорена вриједност  

− радова износи 21.853,49 КМ. Радови су изведени и утрошена су средства у износу од 

21.814,86 КМ. Сва средства обезбједило је Министарство за избјеглице и расељена 

лица Републике Српске); 

− За изградњу и реконструкцију градских улица, водоводне, канализационе и локалне  

− путне мреже Влада Републике Српске обезбиједила је средства у износу од 

1.499.900,34 КМ; 

− Радови на изградњи шахтова за зонирање (Уговорена вриједност радова износи  

− 85.377,42 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 85.333,99 КМ. Износ од 

30.000,00 КМ обезбједила је Влада Швајцарске (Развојни програм Уједињених 

нација – МЕГ пројекат), а са ове позиције буџета за 2018. годину плаћен је износ од 

55.333,99 КМ); 

− Радови на реконструкцији улице Вида Њежића у Прњавору (Уговорена вриједност 

радова износи 1.030.757,67 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 231.949,73 

КМ. Износ од 195.575,00 КМ обезбједила је Влада Швајцарске (Развојни програм 
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Уједињених нација – МЕГ пројекат), а са ове позиције буџета за 2018. годину плаћен 

је износ од 36.374,74 КМ); 

− Радови на адаптацији друштвеног дома у мјесној заједници Мравица (Реализовани  

− су радови у уговореном износу од 18.778,50 КМ. Износ од 8.185,14 КМ обезбједило 

је Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске, а Општина 

Прњавор износ од 10.593,36 КМ.  

− На територији општине Прњавор у току 2018. године извршене су следеће 

реконструкције: 

− Реконструкција дијела магистралног пута М-16.1 у сврху изградње кружног тока на  

− укрштању Магистралног пута са улицом Светог Саве у Прњавору, радови су 

финансирани од стране Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања 

Лука; 

− Локални пут I реда, пут од магистралног пута М 16.1 на Којином Хану – Црквена –  

− Чивчије – Кокори – Брезичани (граница са општином Челинац), дионица Којин Хан 

– Црквена, радови су финансирани од стране Јавног предузећа „Аутопутеви 

Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука; 

− Локални пут I реда, пут од регоналног пута Р 474 у Доњој Илови (Бакула) –  

− Шибовска – Горњи Смртићи – Тромеђа (граница са општином Дервента), дионица  

Новаковићи – базен на Китића брду, радови су финансирани од стране Јавног 

предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука; 

− У склопу изградње аутопута Бања Лука – Добој реконструисано је и изграђено више  

− измјештених локалних путева у МЗ Околица, МЗ Доњи Гаљиповци, МЗ Насеобина 

Лишња и у МЗ Поточани, радови су финансирани од стране Јавног предузећа 

„Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука; 

− Игралиште код Основне школе „Бранко Ћопић“ у Прњавору, радови су финансирани  

− од стране Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Спроведене активности на реализацији годишњег плана рада  

 

 3.1. Активности произашле из стратешких и других програмских докумената Општинске управе 

Р
.б
р
. 

ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, 

мјере и 

редовни 

послови 
В
ез
а 
са

 

ст
р
ат
ег
и
јо
м

 

В
ез
а 
са

 

П
р
о
гр

ам
о
м

 

Резултати 

(у текућој години) 

Планирана средства 

(текућа година) 

Остварена средства 

(текућа година) 

Планирани 
Остваре

ни 
УКУПНО 

Буџет 

ЈЛС 

Екстерни 

извори 
УКУПНО 

Буџет 

ЈЛС 

Екстерни 

извори 

1. 

Реализација 

пројеката у 

оквиру Одјељења 

за стамбено 

комуналне 

послове и 

инвестиције 

    1.765.110,00 1.765.110,00 - 3.384.923,71  1.505.582,10 1.879.341,61 

2. 

Реализација 

пројеката у 

оквиру Одјељења 

за ЛЕР и друштв. 

дјелатности 

    1.270.698,00 397.500,00 873.198,00 386.130,00 386.130,00 0,00 

3. 

Реализација 

пројеката у 

оквиру Одјељења 

за општу управу 

    7.500,00 7.500,00 - 4.956,46 4.956,46 - 

 

4. 

Реализација 

пројеката у 

оквиру Одјељења 

за пољопривреду, 

водопривреду и 

шумарство 

    1.132.000,00 1.132.000,00 5.000,00 1.028.094,71 1.023.094,71 5.000,00 

 

5. 

Реализација 

пројеката у 

оквиру Одјељења 

за просторно 

    93.100,00  73.100,00  - 73.100,00 КМ 73.100,00 КМ - 



 

уређење 

 

 

6.  

Реализација 

пројеката у 

оквиру ТВЈ 
    299.381,85 289.381,85 10.000,00 36.439,40 29.566,82 6.872,58 

А. Укупно стратешко програмски 

приоритети 

 
4.567.789.85 3.664.591,85 888.198,00 4.913.644,28 3.022.430,09 1.891.214,19 

 

 3.2. Активности из редовне надлежности Кабинета начелника 

 

Р
.б
р

. 

ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, 

мјереиредовнипослов

и 

В
ез
а
са
ст
р
а
т
е
г
и
ј

о
м

 
В
ез
а
 

са
п
р
о
г
р
а
м
о
м

 Резултати 

(утекућојгодини) 

Планиранасредства 

(текућагодина) 

Остваренасредства 

(текућагодина) 

Планирани Остварени УКУПНО 
Буџет 

ЈЛС 

Екстерн

и 

извори 

УКУПНО 
Буџет 

ЈЛС 

Екстерн

и извори 

1. 

Службена путовања у 

организацији Кабинета 

начелника 

  

Службена 

путовања у 

оквиру 

извршавања 

редовних 

послова 

Реализована 

службена 

путовања 

2.500,00 2.500,00 - 1.392,42 1.392,42 - 

2. 

Организација и трошкови 

пријема у организацији 

Кабинета начелника  

  

Пријеми 

поводом 

значајних 

датума и 

приликом 

посјете 

делегација и 

гостију 

Реализовани 

планирани 

пријеми 

24.590,00 24.590,00 - 24.587,07 24.587,07 - 

3. 
Плаћање чланарине у Савезу 

општина и градова 
  

Активна 

сарадња са 

Савезом 

Реализована 

активна 

сарадња са 

Савезом 

5.500,00 5.500,00  5.456,76 5.456,76 - 

4. 
Набавка и подјела поклон 

пакета за дјецу нижег 
  

Подјела 

новогодишњих 

Активност је 

реализована у 
7.000,00 7.000,00  6.948,40 6.948,40  



 

узраста поводом значајних 

датума 

и божићних 

пакетића 

јануару 

мјесецу 

5. 
Додјела плакета, повелја и 

признања 
  

Подјела 

плакета 

поводом 

значајних 

датума и за 

изузетне 

резултате у 

раду 

Додјела 

признања 

извршена 

поводом Дана 

општине и за 

изузетне 

резултате 

ученицима и 

студентима 

2.010,00 2.010,00  2.000,00 2.000,00  

6. 

Трошкови организације 

манифестација, других 

значајних догађаја и 

трошкови поклона 

  

Организација 

манифестација

, догађаја 

поводом 

значајних 

датума за 

општину 

Све 

манифестациј

е и догађаји су 

реализовани 

75.810,00 75.810,00  75.802,45 75.802,45  

Б. Укупно редовни послови  117.410,0

0 

117.410,0

0 
 

116.137,6

0 

116.137,6

0 
 

 

Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у текућој години: 

 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети 4.913.644,28       

Б. Укупно редовни послови 116.137,60       

УКУПНО СРЕДСТАВА  (А + Б): 5.029.781,88       
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4. Образложење неостварених циљних вриједности индикатора реализације 

активности из Програма рада начелника општине 

 

Активности које су биле предвиђене Програмом рада начелника општине нису у 

потпуности могле бити реализоване из следећих разлога: 

• Није реализован до краја пројекат изградње контрарезервоара у систему 

водоснабдјевања МЗ Шрпци, због увећања броја корисника водоводне 

мреже и потребе за додатним пројектовањем, као и због неповољних 

временских услова. Пројекат се наставља у 2019. години; 

• Није реализована планирана набавка објекта за потребе ТВЈ због 

завршетка Урбанистичког плана града и планирања атрактивне локације, 

а поступак јавне набавке изградње новог објекта је започет у 2019. 

години; 

• Није реализована изградња новог спомен обиљежја због недостатка 

идејног рјешења; 

• Није реализована изградња дијела капеле у градском гробљу због 

приоритета улагања у друге инвестиције и новонасталих потреба. 
 

5. Закључци и препоруке 

 

Све активности дефинисане Планом имплементације и индикативним финансијским 

оквиром за период 2017. – 2019. година су се реализовале утврђеном динамиком у мјери 

у којој је то објективно било могуће, узимајући у обзир чињенице наведене у тачки 4. 

овог извјештаја. 

Имплементација свих пројеката које је Општина Прњавор започела у претходним 

годинама се реализује у складу утврђеним стратегијама и мјерама, на задовољство 

корисника услуга општинске управе. 

Сви капитални пројекти предвиђени Планом капиталних улагања за 2018. годину су 

окончани, осим инвестиција из тачке 4. овог извјештаја. 

Створени су предуслови за улагања привредника у пословну зону „Вијака“ и 

закључено пет уговора о купопродаји земљишта. 

У наредној години је потребно завршити пројекте који су започети у 2018. години и 

наставити са реализацијом циљева дефинисаних Програмом рада начелника за 2019. 

годину, а нарочито: 

• Извршити израду Регулационог плана Радуловац у циљу ефикаснијег 

коришћења земљишта од стране посједника, а нарочито због стимулисања 

градње и повећања производних капацитета; 

• Наставити са подстицајима за развој пољопривреде и предузетништва; 

• Организација и суфинансирање спортских и културних манифестација; 

• Подршка пројектима невладиних организација и реализација пројеката; 
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II ИЗВЈЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  

Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, фебруар 2019. године 
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1. Увод 

 

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту Општинске управе 

општине Прњавор извршава правне, административне и стручне послове у вези 

утврђивања статуса, признавања права, остваривања здравствене и социјалне заштите и 

стамбеног збрињавања бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ЦЖР, води евиденцију лица која су регулисала војну 

обавезу и материјално-техничких средстава, као и уређивање и одржавање споменика, 

спомен-обиљежја борцима ослободилачких ратова и послове цивилне заштите. 

Одјељење је у току 2018. године настојало да повећа квалитет рада приликом 

вођења управног поступка, обезбиједи већи ниво социјалне и здравствене заштите, 

реализује Програм рјешавања питања у области БИЗ у општини у 2018. години, 

Програм потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида у сарадњи са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите РС, да 

обезбиједи редовне исплате за све кориснике права, да ажурира информациони систем 

корисника борачко-инвалидске заштите, те спроведе активности везане за побољшање 

организације и набавке материјално-техничких средстава за постизање задовољавајућег 

нивоа квалитета организационе јединице.  

Тежиште рада на пословима за цивилну заштиту односило се на доношење 

Програма за смањење од ризика од елементарних непогода и друге несреће у општини, 

информација,   наставак нормативно-правног и планског регулисања система заштите и 

спашавања, провођења превентивних мјера заштите и спасавања од поплава ,пожара и 

сњежних падавина, као и редовних планских активности у осталим мјерама и задацима 

цивилне заштите, те спровођењу планова и програма опремања и обучавања  структура 

цивилне заштите и израду планске документације, а све у циљу подизања нивоа 

заштите и спасавања  становништва и материјалних добара од елементарних непогода и 

других несрећа које се испољавају на подручју општине. 

Одјељење је основано Одлуком начелника општине о оснивању Општинске 

управе општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 31/17). По 

одредбама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

34/17, 35/17, 1/18, 7/1, 14/1, 20/18, 21/18, 22/18 и 24/18), одјељење се састоји из одсјека 

за БИЗ корисника са 6 запослених (један на дужем боловању) и Одсјека за цивилну 

заштиту са три запослена. 

 Одјељење је технички опремљено са рачунарима и заједничким копир апаратом, 

али недостаје један рачунар. 

  

 2. Сажетак извјештаја 

 

 Одјељење је у току 2018. године, предузимало следеће стратешко-програмске 

активности у циљу постизања задовољавајућег нивоа борачко-инвалидске и цивилне 

заштите на подручју општине: 

- Провођење поступака и доношење рјешења о статусу и правима за 6367 

корисника у области борачко-инвалидске заштите. Укупно је донесено 479 

рјешења, 938 увјерења, 310 закључака, 115 записника, и извршено 660 попис 

аката предмета; 

- У протеклом извјештајном периоду, у Одјељењу су запримљена 499 управна 

предмета, а из претходне године било је пренешено из ранијег периода 61 
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предмет, тако да је у раду у 2018. години било 560 управних предмета. Од 

укупног броја управних предмета који су били у рјешавању, ријешена су 516 

управна предмета, а остало је неријешено 44 предмета, или 7,85%. Од укупног 

броја неријешених предмета, у року за рјешавање је 6 предмета, а ван рока за 

рјешавање је 4 предмета. Велики број предмета је ријешен у првостепеном 

поступку, али је на та рјешења, у ранијем периоду, уложена жалба и поступак по 

жалби се још увијек води код другостепеног органа. У 2018. години само су два 

предмета неријешена из разлога што чекају првостепену љекарску комисију; 

- Укупан број предмета који се односе на неуправни поступак у 2018. години, у 

одјељењу износи 427 предмета. Ријешено је 386 предмета, а проценат 

неријешених предмета је 9,60%. Број неријешених предмета за који је истекао 

рок је 34 и 7 предмета је за које рок рјешавања није истекао; 

- Одјељење је, на усмјени захтјев странке, издало 938 увјерења из службене 

евиденције која се води код овог органа, 79 се односи на увјерења о учешћу у 

рату, 38 увјерења о служењу војног рока и једно увјерење о радној обавези, 

пријаве 3 и 9 одјава из војне евиденције, 209 поднетих захтјева за додјелу 

једнократних новчаних помоћи за куповину лијекова, лијечење, тешку 

материјалну ситуацију и трошкове сахране, од којих је 159 позитивно ријешено; 

- Запримљено је 55 пријава за конкурс за бањско-климатско лијечење, 25 захтјева 

за издавање потврда РВИ за увоз возила, 284 дописа који се односе на преписке 

са другим органима; 

- План организовања 36 парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним 

заједницама, а реализовано 36 парастоса са извршењем од 29.234,70 КМ; 

- Обиљежавање 17 значајних датума и догађаја у области борачко-инвалидске 

заштите, у реализацији борачких удружења према донесеном програму 

обиљежавања, са извршењем од 21.145,72 КМ; 

- Реализација набавки 151 вијенаца за обиљежавање значајних датума и 

организовања парастоса погинулим борцима у мјесним заједницама, са 

извршењем од 3.821,00 КМ; 

- Исплате 159 једнократне новчане помоћи борцима, ратним војним инвалидима и 

породицама погинулих бораца, са извршењем од 40.000,00 КМ и једна исплата 

из буџетске резерве од 200,00 КМ; 

- За дјецу бораца ВРС и ратних војних инвалида реализација набавке уџбеника за 

27 ученика у износу од 2.716,00 КМ, матурске вечери за 71 ученика у износу 

1.804,50 и друге активности, превоз чланова ППБ у Дервенту 250,00 КМ. 

Реализоване су и 3 екскурзије за дјецу РВИ 1. и 2. категорије у износу од 

1.200,00 КМ; 

- Одржавања спомен-обиљежја у мјесним заједницама у износу од 5.919,50 КМ, 

- Активности око завршетка изградње спомен собе посвећене Одбрамбено-

отаџбинском рату РС 1991-1995. године; 

- Реализација Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих 

бораца и ратних војних инвалида у РС, завршен  је технички пријем стамбене 

зграде 12+2 стамбене јединице, и извршена додјела кључева стамбених 

јединица. Програм стамбеног збрињавања у општини је завршен и до сада 
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језбринуто 351 корисника – урађено 68 станова и додијељено је 283 новчаних 

помоћи у износу од 8.000,00 КМ; 

- Реализован је Пројекат бањске рехабилитације у сарадњи са Министарством 

рада и борачко-инвалидске заштите РС, те је путем одјељења упућена листа од 

18 корисника на сагласност министарству. Вриједност пројекта министарства 

износи 9.360,00 КМ; 

- Реализација даљих активности Програма за опоравак од поплава на подручју 

општине у сарадњи са УНДП, од  1.500KM без ПДВ, за извођење геолошког 

испитивања тла на три локације (Лишња, Мрачај и Чивчије) по пројекту заштите 

од поплава. 

 

3. Преглед извршених послова и активности 

 

 Одјељење је у току 2018. године, предузимало следеће стратешко-програмске 

активности у циљу постизања задовољавајућег нивоа борачко-инвалидске и цивилне 

заштите на подручју општине: 

 

Табела 1. Преглед корисника 

 

Ред.  

бр. 
Статус 

Број 

корисника 

1.  Чланови породице погинулог борца Републике Српске (574 

погинула борца ВРС) 
473 

2.  Чланови породице умрлог војног инвалида 
59 

3.  Чланови породице погинулог или умрлог борца за вријеме 

одобреног одсуства из јединице 
25 

4.  Чланови породице погинулог или умрлог војника за вријеме 

служења војног рока 
2 

5.  Чланови породице лица погинулог или умрлог у резервном 

саставу 
2 

6.  Чланови породице цивилне жртве рата 
10 

7.  Чланови породице умрлог цивилног инвалида 
4 

8.  
Ратни војни инвалиди 

а) рви 1. категорије – 10, 

б) рви 2. категорије – 61, 

в) рви 3. категорије – 24, 

г) рви 4. категорије – 63, 

д) рви 5. категорије – 92, 

ђ) рви 6. категорије – 175, 

е) рви 7. категорије – 123, 

ж) рви 8. категорије – 240, 

з) рви 9. категорије – 214 и 

и) рви 10. категорије - 96 

1.098 

9.  
Цивилни инвалиди 

а)  цивилни инвалиди 1. кат. –1 , 

б) цивилни инвалиди 2. кат. – 2, 

в) цивилни инвалиди 4. кат. – 2, 

г) цивилни инвалиди 5. кат. – 2, 

15 
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д) цивилни инвалиди 6. кат. – 8, 

10.  Борци Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске-активни 

корисници (евидентирано 8.356 лица  са учешћем у рату) 
4.679 

11.  Борци Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске којима је 

утврђено право на годишњи борачки додатак  
1.417 

12.  Борци Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске којима је 

утврђено право на мјесечни борачки додатак 
808 

13.  
Борци Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске којима је 

утврђено право на мјесечно новчано примање по Одлуци Владе 

РС 

10 

14.  Борци Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске којима је 

утврђено право на накнаду одликованом борцу 50% и 70% 
59 

15.  Чланови породице погинулог одликованог борца 50% и 70%, 

корисници 
398 

16.  Корисници који су остварили право на здравствену заштиту 

путем  Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 
348 

 УКУПНО ПО ПРАВИМА 9.407 

 

Општи тренд је смањење броја корисника, изузев благог повећана броја корисника 

 мјесечног борачког додатка. 

 

Табела 2. Преглед извршених послова и активности у 2018. години 

 

Ред. 

бр 
Назив задатка или пројекта План 

Период 

реализације 

Вриједностпо 

кварталима 
Напомена 

1. 

Захтјев за утврђивање 

статуса борца и 

разврставање у 

одговарајућу категорију 

44 
5.1.2018.-

5.12.2018. 

9+30+5 

 

Умрло 16  

2 обнова 

поступка 

2. 
Захтјев за остваривање 

права на мјесечно новчано 

примање борца 

10 
25.7.2018.-

22.10.2018. 
5+2 

3 захтјева у 

12/2018. 

3. Захтјев за утврђивање права 

на борачки додатак 
15 

8.1.2018.-

12.12.2018. 
2+4+5+3 

Годишњи 

15 

4. 
Захтјев за утврђивање 

статуса члана породице 

погинулог борца 

13 
22.2.2018.-

21.12.2018. 
6+2+2+3 Без права 

5. 

Захтјев за утврђивање права 

на накнаду чланова 

породицама погинулих 

одликованих бораца 

28 
3.1.2018.-

31.12.2018. 
2+0+0+26  

6. 
Захтјев за утврђивање права 

на накнаду одликованих 

бораца 

1 
18.9.2018.-

18.9.2018. 
1  

7. Захтјев за утврђивање 

статуса и права РВИ 
5 

15.2.2018.-

2.7.2018. 

2+1+2 

 
 

8. 
Захтјев за  остваривање 

права на здравствену  

заштиту корисника  

39 
28.2.2018.-

31.12.2018. 
4+9+21+5  
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9. Захтјев за ослобађање РВИ 

од пореских  олакшица 
25 

30.1.2018.-

5.12.2018. 
5+4+5+11 

Потврда за 

увоз  

возила 

10. 
Захтјев за остваривање 

права на здравствену 

заштиту (пријаве и одјаве) 

32 
01.02.2018.-

5.12.2018. 
8+13+8+3 ПУРС 

11. Утврђивање статуса и права 

РВИ 
31 

22.1.2018.-

27.12.2018. 
13+6+3+9 

Умрло 18 

корисника 

12. Утврђивање статуса и права 

МВИ 
3 

22.02.2018.-

12.7.2018. 
1+1+1 

Умрло 3 

корисника 

13. Утврђивање статуса и права 

на породичну инвалиднину 
39 

24.1.2018.-

31.12.2018. 
17+6+12+4 

Умрло 24 

корисника 

14. 
Утврђивање статуса члана 

породице умрлог РВИ и 

права 

4 
30.4.2018-

14.6.2018. 
3 

1 чека 

ПЉК 

15. Утврђивање права на  

цивилну инвалиднину 
0 

3.1.2018.-

31.12.2018. 

по сл. 

дужности 
 

16. 
Утврђивање права на  

накнаду  ППБ одликованих 

бораца 

29 
8.2.2018.-

14.12.2018. 
13+3+9+4 

Умрла 29 

корисника 

17. Утврђивање права на 

здравствену заштиту 
22 

1.2.2018.-

27.12.2018. 
8+0+12+2  

18. Утврђивање  права на 

борачки додатак 
118 

1.3.2018.-

31.12.2018. 
32+29+38+19 

Мјесечни 

118 

19. Понављање поступка 

утврђивања статуса РВИ 
6 

10.5.2018.-

2.7.2018. 
2+4 

Захтјев 

МРБИЗ 

20. 
Понављање (обнова) 

поступка категоризацији 

борца 

46 
17.1.2018.-

27.6.2018. 
23+23 

 36 овјера 

правоснаж

ности 

21. 
Израда увјерења и других 

аката по подацима из 

службене евиденције 

833 
3.1.2018.-

31.12.2018. 

206+193+309 

+125 

 

Усмјени и 

писмени 

захтјев 

22. Закључци по службеној 

дужности 
283 

10.1.2018.-

31.12.2018. 

26+129+89+3

9 

55 право      

67 грант 

161 ЈНП 

23. 

Захтјеви за једнократну 

новчану помоћ- корисници  

(записници о одобреним и 

одбијеним помоћима, 

урађени закључци, 

извршене и евидентиране 

исплате) 

209 

 

6.3.2018.-

17.12.2018. 
32+44+55+28 

209 

захтјева 

159 

одобрено, 

50 

одбијено, 

8 

записници 

40.200,00 

КМ 

24. 

Реализација јавне набавке: 

Санирање и изградња 

споменика, спомен собе, 

парастоса и набавка 

вијенаца, ЦЗ 

25 
2.2.2018.-

31.12.2018. 

7+7+3+5 

 

Реализациј

а 44.945,70 

КМ 
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25. 
Извјештај о НОМ 

првостепене љекарске 

комисије 

42 
25.1.2018.-

5.7.2018. 
22+0+22=38 

Комисија 

МРБИЗ 

26. 

Захтјев за једнократне 

новчане помоћи путем 

Министарства рада и 

борачко-инвалидске 

заштите 

10 
20.3.2018.-

20.12.2018. 
2+3+3+2 

Рјешење  за 

4 -

1.100,00К

М 

27. 
Захтјев за утврђивање права 

на бањско-климатско 

лијечење 

55 
16.4.2018-

29.9.2018. 
18 

Пројекат 

Владе РС 

од 9.360,00 

КМ 

28. Евидентирање повластица у 

здравственим књижицама 

 

32 

 

2.4.2018.-

29.9.2018. 
23+9  

29. Издавање легитимација за 

чланове ППБ-а и РВИ 
19 

3.1.2018.-

23.12..2018. 
8+1+5+5 92 уручено 

30. Захтјев за приступ 

информацијама 
9 

15.1.2018.-

19.06.2018. 
6+3 

Одговори 

достављен

и 

31. Послови архивирања 

предмета 
773 

21.1.2018-

31.12.2018. 

380+95+157+

141 
 

32. 

Пријем захтјева и унос 

података у информациони 

систем БИЗ (текући рачуни, 

нове пуномоћи, рјешења, 

љекарски налази, 

сагласности, промјене 

права) инвалиднина и 

борачки додатак 

1.184 
3.1.2018.-

31.12.2018. 

576+600+515 

+153 

76 текући 

17 пуномоћ 

431 

рјешења 

114 

сагласност 

134 

промјене 

права 

8 нове 

адреса 

27 добици 

743 одбици 

33. 
Сравњење збирних  

финансијских картица за 

2017. годину 

   3.994 
2.4.2018.-

31.12.2018. 
921+3073 

3.994 план 

годишњи 

34. 
Унос података у 

информациони систем 

ДОКУНОВА 

966 
3.1.2018.-

28.12.2018. 

275+255+152 

+284 
 

35. 
Унос података у 

информациони систем Е-

УПРАВА 

178 
04.01.2018.-

29.06.2018. 

Систем није у 

употреби 

ЈНП,стам.з

брињавање 

36. 
Извјештаји о мониторингу 

буџетске потрошње за  

IV/17 и I,II,III/18 квартал  

4 
1.4.2018.-

27.12.2018. 
4  

37. 
Захтјеви и обавјештења 

према борачким 

удружењима 

63 
5.2.2018.-

29.12.2018. 
33+29+1 

Дописи, 

обавјеште

ња 
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38. 

Издавање увјерења о 

ангажовању у оружаним 

снагама, радној обавези, 

цивилној заштити, 

курирској служби и сл. 

 

     80 
4.1.2018.-

29.12.2018. 
29+18+10+23 

79 учешће 

у рату 

1 радна 

обавеза 

39. 

Издавање увјерења о 

редовном служењу војног 

рока 

 

38 
4.1.2018.-

8.12.2018. 
7+9+12+10  

40. Издавање увјерења о 

неучестовању у рату 
0    

41. 

Саслушање странака по 

службеним замолницама 

Министарства РБИЗ, 

достављање захтјева за 

рјешавање спорног ратног 

стажа Министарству рада и 

борачко-инвалидске 

заштите 

6 
4.1.2018.-

18.6.2018. 
6  

42. 

Провођење у матичној 

евиденцији Рјешења, 

одговора из ВОБ-8 

достављених од стране  

Министарства РБИЗ  

102 
24.1.2018.-

28.11.2018. 
102  

43. 

Обрада захтјева за 

достављање података о 

ангажовању војних 

обвезника, који су 

достављени од стране 

надлежних органа 

83 
2.4.2018.-

31.12.2018. 
14+16+34+19  

44. 

Поступање по актима 

Министарства управе и 

локалне самоуправе – испис 

из Држављанства БиХ 

    28 
20.2.2018.-

6.6.2018. 
28  

45. Пренос и пријава лица из 

других општина 
2 

28.2.2018.-

7.11.2018. 
2 2 рви 

46. 
Одјава обвезника у друге 

општине 

 

6 
2.2.2018.-

6.12.2018. 
6 6 рви 

47. 
Пријем странака 1.614 

3.1.2018.-

31.12.2018. 

510+433+329

+ 

345 

 

48. 
Попис аката у предметима 660 

3.1.2018.-

31.12.2018. 

180+208+140

+132 
 

49. Рјешавање неуправних 

предмета 
403 

1.2.2018.-

31.12.2018. 

133+70+143+

66 

По 

захтјеву, 

дописи 

50. Стамбено збрињавање по 

програму Владе РС-
14 28.11.2018. 

Додјела 

станова 

Предсјед-

ник РС 
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усељење 

51. Пријем, достављање и 

отпрема поште 
1.415 

3.1.2018.-

8.12.2018 

364+331+309

+413 

1170 

унутрашња

,1795 ОЈ 

52. Мјесечни извјештај о раду 

службеника 
107 

31.1.2018-

31.12.2018. 
28+25+20+18  

53. 
Учествовање у обуци, 

стручном усавршавању и 

оспособљавању 

11 
11.5.2018.-

6.11.2018 
9+2 

ПОЦЗ и 

МРБИЗ 

54. Учествовање у раду 

комисија у општини 
40 

3.1.2018.-

31.12.2018. 
21+5+10+4  

55. 

Израда одлука, програма, 

извјештаја, информација, 

анализа и др.аката из 

области БИЦЗ и ЦЗ 

42 
3.1.2018.-

26.12.2018. 
15+7+7+13 

3 одлуке, 2 

програма, 

13 

информаци

ја, 

14 

извјештаја, 

10 планова, 

Рјешења 1 

 

56. 

Припрема и одржавање 

смотре  припадника и 

опреме цивилне заштите 

дијела ТВЈ 

   
Редовне 

активности 

57. 
Израда и реализација  

оперативних планова  

заштите и спашавања 

4 7.3.2018.               4 

СГО 

Прњавор 

5/18 

58. 
Припреме за сједнице 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

1 15.3.2018. 1  

59. 

Израда годишњег плана 

обука  специјализованих 

јединица ЦЗ; као и 

повјереника заштите и 

спасавања (припреме за 

припадника дијела ТВЈ). 

1 
3.1.2018.-

29.6.2018. 
1 

По плану 

обуке 

ПОЦЗ 

60. 

Излазак  на терен за  

процјену штете  по 

захтјевима  физичких и 

правних лица 

2 
9.3.2018.-

23.3.2018. 
2 записници 

61. 

Ажурирање базе попуне 

структура цивилне заштите 

као и докумената из 

области цивилне заштите 

18 
4.1.2018.-

29.06.2018. 

18 

ватрогасаца 

У складу са 

измјенама 

62. 

Прикупљање, уклањање и 

уништавање 

неексплодираних убојних 

средстава и мина 

16 
04.01.2018.-

29.06.2018. 
6+4+6 

11 ручне 

бомбе,            

3 

тромблона, 

2 МРУД 



19 

 

63. Ребаланс буџет одјељења за 

2018. годину 

1 

 
12.12.2018. 353.500,00 

2,48 

учешће 

64. 
Реализација оперативни 

квартални финансијски 

план  

4 
15.1.-

2.10.2018. 
353.500,00 

1 

кв73.975,00 

2 

кв102.249,6

0 

3 кв 

88.182,50 

4кв 

69.130,00 

65. 

Сарадња са другим 

органима управе, 

институцијама и борачким 

удружењима 

273 
2.2.2018.-

31.12.2018 

64+34+101+7

4 

Контак са 

борачким 

52 

66. Послови архивирања 

предмета, Доку-Нова 
773 

25.1.2018.-

31.12.2018. 

380+95+157+

141 
 

67. Захтјеви и обавјештење 

општинских служби 
69 

3.1.2018.-

31.12.2018. 
32+21+8+8  

68. 
Евидентирање, копирање и 

достављање рачуна за 

плаћање 

120 
28.3.2018.-

31.12.2018. 
45+64+11  

69. 
Административни послови 630 

5.1.2018.-

31.12.2018. 

238+205+60+

127 
 

70. 
Ажурирање базе података 4 

3.1.2018.-

31.12.2018. 
            4 

ВЕ 8251, 

борци 

5605, ЈНП 

2011,ЦЗ 

71. Присутност на послу 

службеника 
21.568 

1.1.2018.-

31.12.2018. 

4784+4008+41

62+4392=17.3

46 

80% 10 

службен-

ика (1 

боловање) 

  

Поред наведених послова и задатака у горњој табели у одјељењу су обављени и 

редовни послови:  

Реализовани су послови на изради аналитичко-информативних материјала за 

потребе начелника општине и скупштине општине, који су усвојени и објављени у 

„Службеном гласнику општине Прњавор“, и то: 

- Одлука о расподјели средстава за обиљежавање значајних датума у мјесним 

заједницама у 2018. години, објављена у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“, број 6 од 23. марта 2018. године, 

- Одлука о начину реализације средстава за организовање парастоса у мјесним 

заједницама општине Прњавор у 2018. години, објављена у„Службеном 

гласнику општине Прњавор“, број 7 од 5. априла 2018. године, 

- Одлука о начину утрошка средстава са буџетске поз. 415200-средства за остале 

трошкове обиљежавања значајних датума (за трошкове вијенаца, цвијећа, 

свијећа и др.), објављена у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 7 од 

5. априла 2018. године,  
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- Одлука о прихватању Иницијативе за изградњу споменика погинулим борцима 

ООР ВРС у мјесној заједници Отпочиваљка-Мрачај, објављена у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“,  број 9 од 27.04.2018. године. Споменик је 

изграђен, а вриједност радова 14.037,00 КМ из средстава капиталних 

инвестиција општине, 

- Програм за рјешавање питања из области борачко инвалидске заштите у 

општини Прњавор за 2018. годину, објављен у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“, број 5 од 7. марта 2018. године, 

- Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко 

инвалидске заштите у општини Прњавор за 2017. годину, објављен у 

„Службеном гласнику општине Прњавор“, број 5 од 7. марта 2018. године, 

- Програм за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће, објављен 

у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 11 од 15. јуна 2018. године, 

- Извјештај о раду одјељења за 2017. годину и приједлог Плана рада за 2018. 

годину. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и 

Општинске управе општине Прњавор за 2017. годину,  објављен у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“, број 11 од 15. јуна 2018. године, 

- Информација о изграђеним споменицима погинулим борцима Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске и плану организовања парастоса погинулим 

борцима ООР у општини Прњавор у 2017. години, објављена у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“, број 11 од 15. јуна 2018. године, 

- Информација о остваривању права породица погинулих и несталих бораца, 

ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор, 

објављена у „Службеном гласнику општине Прњавор“,  број 19 од 7. новембра 

2018. године, 

- Информација о реализацији Програма развоја цивилне заштите општине 

Прњавор у области заштите и спасавања за период 2014-2018. године, објављена 

у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 22 од 11. децембра 2018. 

године, 

- Информације о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања општине 

Прњавор, објављена у „Службеном гласнику општине Прњавор“,  број 24 од 26. 

децембра 2018. године, 

- План оперативног спровођења плана активности у припреми и спровођењу мјера 

заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у 

општини Прњавор у 2018. години, објављен у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“,  број 5 од 7. марта 2018. године, 

- План оперативног спровођења плана одбране од поплава у општини Прњавор у 

2018. години, објављен у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 5 од 7 

марта 2018. године, 

- План оперативног спровођења плана активности у припреми и спровођењу мјера 

заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега, као и план оперативног 

спровођења Плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и 

спасавања од земљотреса у општини Прњавор за период 2016.-2019. године, 

објављен у “Службеном гласнику општине Прњавор“, број 7 од 08. марта 2017. 
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године. Наведени планови усвојени су на сједницама Општинског штаба за 

ванредне ситуације Општине Прњавор. Према доношеним плановима провођене 

су превентивне и оперативне мјере заштите, 

- Спровођење одређених активности из  Програма за смањење ризика од 

елементарне непогоде и друге несреће у општини Прњавор, „Службени гласник 

општине Прњавор“, број 11 од 15. јуна 2018. године, 

- Преглед и анализа Плана заштите и спашавања општине  у циљу сачињавања 

плана за приступање израде новог Плана заштите и спашавања у складу са 

Уредбом о садржају и начину израде Плана заштите од елементарне непогоде и 

друге несреће („Службени гласник РС“, број68/13), 

- Реализација плана краткоталасних радио-веза са Подручним одјељењем цивилне 

заштите Бања Лука, 

- Тежишна активност код јединица била је на попуни 18 припадника СЈЦЗ на 

дужност ватрогасца, обука и полагање испита за 7 ватрогасаца за СЈЦЗ ЗП у 

Бања Луци са трошковима обуке од 1.820,00 КМ без ПДВ, и нарученом 

опремању припадника специјализоване јединица цивилне заштите, 

- Праћење стања и провођење мјера на подручју општине из планова заштите од 

пожара, поплава и сњежних падавина и снијега (праћење стања, обилазак 

угрожених подручја, слање упозорења становништву, увођење дежурства, 

извјештавање надлежних и размјена података, пријаве експлозивних средстава 

заосталих из ратова и др. мјере), 

- Пружање стручне помоћи грађанима и правним лицима из области борачко-

инвалидске и цивилне заштите, 

- Министарству рада и борачко-инвалидске заштите РС достављено је 24 ЛИ+4 

ПИ списа корисника на ревизију, поднесено 79 захтјева ресорном министарству 

за усаглашавање војног ангажовања демобилисаних бораца, ресорном 

министарству достављено је 18 жалби, од којих су15 ријешене (7 усвојено, а 8 

одбијено), 

- Урађено је 8+2 закључака о преносу списа из других општина, ради промјене 

мјеста пребивалишта, 

- Достављен приједлог плана јавних набавки одјељења за 2018. годину, 

- Ажурирање података у картотеци, матичним књигама и систему електронске 

обраде података за одређена годишта, 

- Рад у комисијама (за јавне набавке, за додјелу једнократних новчаних помоћи, за 

споменике и спомен-обиљежја,  за борачка удружења, за пријем приправника, за 

праћење реализације пројеката, првостепена стамбена комисија, комисија за 

бањску рехабилитацију), 

- Остварена добра сарадња са надлежним министарством, борачким удружењима 

и службама БИЗ сусједних општина, 

- За финансирање борачких организација/удружења (6 корисника гранта) 

достављено 81 дознака и  утрошено 197.198,00 КМ или 55,78% ребаланса буџета 

одјељења за 2018. годину и то: 
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Корисници средстава гранта за обиљежавање значајних датума у области 

борачко - инвалидске заштите у 2018. години реализовали су активности у износу од 

21.145,72 КМ. 

    Начелник одјељења, у току године присуствовао је на 31 одржаном парастосу 

погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата и НОР-а, као и на 29 обиљежавања 

значајних датума и догађаја ослободилачких ратова, те том приликом присуствовао, са 

функционерима општине и борачких организација и удружења општине, код 

споменика и спомен обиљежја полагању 59 вијенаца.  

Ажурирање евиденције, која се води у одјељењу, о 61 изграђеном споменику 

погинулим борцима ослободилачких ратова према сачињеној Листа споменика и 

спомен обиљежја од великог значаја за јединицу локалне самоуправе, коју је потребно 

допунити. Иначе, до сада је изграђено 38 споменика и спомен-обиљежја посљедњег 

рата, за које је потребно наставити са одржавањем и у наредној години. 

    

Борачка организација општине Прњавор 87.300,00 5.341,72 

Борачка организација општине Прњавор-буџетска 

резерва 

  3.080,00 0,00 

Борачка организација општине Прњавор-финансирање 

обавеза из ранијег периода 

28.000,00 

0,00 

Борачка организација општине Прњавор-реалокација 

средстава 

10.000,00 0,00 

Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор 23.400,00 3.504,00 

Организација породица заробљених и погинулих 

бораца и несталих цивила општине Прњавор 

27.900,00 

2.500,00 

Удружење „Вукова са Вучијака“ 7.200,00 6.920,00 

Удружење СУБНОР-а Прњавор 4.500,00 2.100,00 

Удружење СУБНОР-а Прњавор-буџетска резерва 1.318,00 0,00 

Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 4.500,00 780,00 

Укупно грант 197.198,00 21.145,72 



23 

 

4. Спроведене активности службе на реализацији годишњег плана рада организационе јединице 

 

 4.1. Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

 

Р
.б
р
. 

ПЛАНИРАН

И 

Пројекти, 

мјере и 

редовни 

послови 

В
ез
а 
са

 

ст
р
ат
ег
и
јо
м

 

В
ез
а 
за

 

п
р
о
гр

ам
о
м

 

Резултати (у текућој години) 
Планирана средства (текућа 

година) 

Остварена средства (текућа 

година) 

Планирани Остварени 
УКУПН

О 

Буџет 

ЈЛС 

Екстерн

и 

извори 

УКУПН

О 

Буџет 

ЈЛС 

Екстерни 

извори 

1. 

Организовањ

е парастоса 

погинулим 

борцима 

ВРС у 

мјесним 

заједницама 

СЦ 

2.  

Сец 

2.2 

 Организовано 

36 парастоса и 

помена у свим 

МЗ са најмање 

2630 учесника 

(по броју 

оброка за 

ручак за 

званице и 

госте) 

Одржано36 

парастоса  

Са 2.650 присутних 

лица 
 

29.500,0

0 

 

29.500,0

0 

 

 

29.234,0

0 

 

29.234,0

0 

 

2. 

Обиљежавањ

е значајних 

датума у 

области 

борачко-

инвалидске 

заштите 

СЦ 

2.  

Сец 

2.2 

 - 

18обиљежава

ње значајних 

датума према 

програму. 

Најмање  9 

догађаја од 

општинског и 

републичког 

значаја, 

- полагање 

Обиљежено 17 

догађаја, положено 

151 вијенаца и суза 

код споменика, 

присуствовали три 

крсној слави 

борачких дружења, 

годишњици 

јединица ВРС, 

сахрани умрлих 

бораца 

 

 

 

3.728,00 

 

 

 

 

3.728,00 

 
 

 

 

 

3.821,00 

 

 

 

 

 

 

 

3.821,00 

 

 

 

 

21.145,75 

КМ средства 

борачких 

удружења 
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вијенаца и 

суза на 

спомен-

обиљежје, 

најмање 50 

вијенаца, 

- крсне славне 

борачких 

удружења. 

3. 

За дјецу 

бораца ВРС 

и ратних 

војних 

инвалида 

набавку 

уџбеника и 

друге 

активности 

СЦ 

2.  

Сец 

2.2 
40 дјеце РВИ 

27 ученика РВИ за 

уџбенике-

2.716,00;матурско 

вече 71 ученика-

1.804,50; превоз 

ППБ у Дервенту 

250,00; 

екскурзија 3 

ученика-1.200,00 

6.000,00 6.000,00  

 

5.970,50 

 

 

5.970,50 

 

 

4. 

Исплате 

једнократне 

новчане 

помоћи 

борцима, 

ратним 

војним 

инвалидима 

и 

породицама 

погинулих 

бораца 

СЦ 

2.  

Сец 

2.2 

- у случају 

смрти 15.000-

20.000, 

- за лијечење и 

лијекове  

10.000 – 

15.000 

-тешка 

материјална 

ситуација 

15.000,00 

209 захтјева, 159 

одобрено 

- 41 у случају 

смрти 20.500,00 

-  за лијечење 

6.000,00 и 

лијекове5.130,00 

-  тешка 

материјална 

ситуација 8.570,00, 

40.200,0

0 

40.200,0

0 
 

40.200,0

0 

 

40.200,0

0 

 

 

5. 

Одржавања 

спомен-

обиљежја у 

СЦ 

2.  

Сец 

2.2 
 

У пет мјесних 

заједница: 

Шибовска, Кремна, 

6.000,00 6.000,00  5.919,50 5.919,50 

850,00 из 

резерве 

заООСУБНО
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мјесним 

заједницама 

Присоје, Печенег 

Илова, Чорле 

Р за Чорле 

6. 

Изградња 

спомен 

обиљежја у 

МЗ 

Отпочиваљк

а-Мрачај 

СЦ 

2.  

Сец 

2.2 

Капитални 

пројекти 

општине 

Тендер за изградњу 

споменика у МЗ 

Отпочиваљка-

Мрачај 12.000,00 

КМ без ПДВ, 

реализовано14.037,

00 

0,00 0,00  0,00 0,00  

7. 

Изградња 

централног 

спомен 

обиљежја 

СЦ 

2.  

Сец 

2.2 

- потврдити 

локалитет 

централног 

споменика,  

-израда 

идејног 

пројекта 

 

Потврђен  

локалитет 

централног 

споменика,  

 

0,00 0,00  0,00 0,00  

8. 

Изградња 

спомен собе 

посвећене 

одбрамбено-

отаџбинском 

рату РС 

1991-1995. 

године 

СЦ 

2.  

Сец 

2.2 

- завршена 

друга  фаза 

изградње 

 

Активности за 

прекривање крова и 

унутрашње 

уређење завршено. 

13.980,00- у СЗП 

0,00 0,00  0,00 0,00  

А. Укупно стратешко програмски приоритети 
 85.428,0

0 

85.428,0

0 
 

85.145,0

0 

85.145,0

0 
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4.2. Активности из редовне надлежности 

 

Р
.б
р
. 

ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере 

и редовни 

послови 

В
ез
а 
са

 

ст
р
ат
ег
и
јо
м

 
В
ез
а 
за

 

п
р
о
гр

ам
о
м

 Резултати (у текућој години) 
Планирана средства (текућа 

година) 

Остварена средства (текућа 

година) 

Планирани Остварени УКУПНО 
Буџет 

ЈЛС 

Екстерн

и извори 
УКУПНО 

Буџет 

ЈЛС 

Екстерн

и извори 

1. 

Израда 

аналитичко-

информативни

х материјала за 

потребе 

Начелника, 

Скупштине 

општине и 

надлежног 

министарства 

  

Извјештаји и 

информације: 

Извјештај о 

раду Одјељења 

за 2017. годину, 

Информација о 

споменицима и 

парастосима  у 

2017.години,  

 

 усвојено: 

3 одлуке,                 

2 програма 

14 извјештаја,          

13 информација, 

10 планова,  

1 рјешење. 

 

      

2. 

Извјештај о 

реализацији 

пројекта 

  

Реконструкција  

споменика, 

пројекат 

МРБИЗ РС. 

- бањска 

рехабилитација 

- борачка 

удружења, 

-Додатни радови на 

споменику у 

Кремни,                     

-Бањске 

рехабилитације за 

18 корисника 

3.000,00 0,00 3.000,00 1.154,06 0,00 1.154,06 

3. 

Програм 

рјешавања 

питања у 

области БИЗ 

  

- план 

обиљежавања 

значајних 

догађаја, 

- план 

организовања 

Реализовано по 

плану 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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парастоса у МЗ 

4. 

Израда 

нормативних 

материјала 

(одлуке) 

  

Припремљене 

најмање 3 

одлуке за 

коришћење 

средстава 

Реализовано 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5. 

Послови 

управног 

рјешавања  

  

Обрађено 

најмање 200 

захтјева 

управног 

рјешавања 

Укупно је донесено 

449 рјешења, 938 

увјерења, 310 

закључакa, 115 

записника, 660 

пописа аката. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

6. 

Одобрена 

исплата гранта 

за борачка 

удружења 

  
У складу са 

буџетом 

Извршена исплата 

гранта за 6 

борачких 

удружења 

197.198,0

0 

197.198,0

0 
0,00 

197.198,0

0 

197.198,0

0 
 

7. 

Израда и 

реализација 

Годишњег 

плана обуке и 

оспособљавања 

  
План обуке 

ПОЦЗ 

Обучити најмање  

20% припадника 

према формацији 

јединице 

(приоритет дио 

СЈЦЗ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

8. 

Провођење 

редовних 

активности и 

свих мјера и 

активности 

цивилне  

  

Припреме за 

ефикасно и 

организовано 

мјера и 

активности 

цивилне 

заштите, 

уклања НУС 

Према 

оперативним 

плановима 

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00       0,00  

9. 
Санација штета 

од 
  

Рјешавање 

захтјева и 

Број захтјева, 

пројеката 
20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00  
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елементарних 

непогода 

одобрених 

пројеката 

10

. 

Набавка 

опреме за 

цивилну 

заштиту 

  
Према плану 

опремања  

План јавних 

набавки 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Б. Укупно редовни послови 
  222.198,0

0 

219.198,0

0 
3.000,00 

198.352,0

6 

197.198,0

0 
1.154,06 

 

Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у текућој години 

 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети  85.428,00 85.428,00 0,00 85.145,00 85.145,00 0,00 

Б. Укупно редовни послови 
 

222.198,00 219.198,00 
3.000,

00 
198.352,06 

197.198,0 1.154,06 

У К У П Н О  С Р Е Д С Т А В А  (А + Б): 
 

307.626,00 304.626,00 
3.000,

00 

283.497,06 282.343,00 1.154,06 

 



5. Образложење неизвршених послова из плана рада, стратегије и др. програмских 

докумената 

  

У вези са планом рада, стратегијом и другим  програмским документима ово 

одјељење нема неизвршених послова.  

Сви послови и задаци урађени су ефикасно и у прописаним роковима изузев задатака 

око рјешавања предмета у роковнику који се налази у надлежном министарству из разлога 

(тужбе, жалбе, ревизија увјерења о рањавању, учешћу у рату и сл.), као и даље,  централног 

спомен обиљежја због неусаглашености мјеста изградње споменика од стране борачких 

удружења. 

 

6. Закључци и препоруке 

 

 Општина Прњавор је у сарадњи са Владом Републике Српске, Министарством рада и 

борачко-инвалидске заштите и борачким удружењима и у току 2018. године, издвојила 

значајна средства и уложила доста напора на одржавању и унапређењу система борачко-

инвалидске заштите на подручју општине Прњавор. 

 Надлежно одјељење општинске управе општине Прњавор настоји повећати квалитет 

рада извршавајући редовне послове, односно спроводећи управни поступак, утврђујући 

статус и признајући права, обезбјеђујући већи ниво социјалне и здравствене заштите, 

спроводећи стратегије, програме, планове, пројекте и реализацију Програма потпуног 

стамбеног збрињавања, као и програма за рјешавање питања у области БИЗ у општини, 

уредно и квалитетно реализује послове, а све у складу са законима и другим прописима 

којима се уређује област борачко-инвалидске заштите. 

Одсјек за цивилну заштиту је наставио са  побољшањем организације и 

функционисања цивилне заштите кроз даљу надоградњу планских и програмских 

докумената општине, побољшањем опремљености, попуњености  и обучености структура 

цивилне заштите ради што ефикаснијег дјеловања у редовним,  а посебно у  ванредним 

ситуацијама  у  пружању помоћи угроженом становништву.  

За знатније подизање нивоа опремљености и обучености цивилне заштите у 

наредном периоду потребно је за ове намјене издвајати знатно већа финансијска средства из 

буџета сходно донесеном Програму смањења ризика од елементарних непогода у општини. 

У реализацији годишњег плана рада одјељења је и квалитетно извршавање послова и 

чување здравља запослених, те је потребно набавити недостајући рачунар и замијенити 

старе рачунаре и комплетно просторије рада обновити (старе итисоне и канцеларијски 

намјештај, неокречене канцеларије). 
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ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, фебруар 2019. године 
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1. Увод 

У току извјештајног периода који обухвата временски интервал од 01.01.-31.12.2018.  

године, у Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности су, у складу са 

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

Правилником о систематизацији и организацији радних мјеста општинске управе општине 

Прњавор (Службени гласник општине Прњавор“ број 34/17, 35/17, 1/18, 7/18, 14/18, 20/18, 

21/18, 22/18 и 24/18) обављани послови и радни задаци из надлежности Одјељења. 

Активности запослених у Одјељењу усмјераване су на извршавање и обезбјеђење 

извршавања Закона и других прописа из области привредног развоја и друштвених 

дјелатности, као и на извршавање задатака проистеклих по основу мјера и закључака 

начелника општине и скупштине општине. 

 

2. Сажетак 

 

Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности (ЛЕР) је у 

извјештајном периоду проводило послове управног рјешавања - регистрације предузетника 

(пријаве, одјаве, привремене одјаве и измјене рјешења о обављању дјелатности), послове у 

области друштвених дјелатности (јавне установе, култура, спорт и физичка култура, 

образовање, информисање, здравствена, социјална и дјечија заштита, ученички и 

студентски стандард, омладинско организовање, невладине организације, хуманитарне 

организације, националне мањине, повратници и друге области друштвеног живота на 

подручју општине). 

Поред остваривања сарадње са надлежним државним и републичким органима, 

субјектима из различитих привредних области, међународним, невладиним и другим 

организацијама, асоцијацијама и удружењима, Одјељење је радило и на пословима који су 

му, у складу са законским прописима и у оквиру овлашћења, стављени у надлежност, а који 

се односе на: 

- припрему аналитичко-информативних, нормативних и других материјала за             

потребе начелника општине и скупштине општине, 

- извршавање и реализацију задатака иницираних мјерама и закључцима начелника 

општине и скупштине општине, 

- вршење управних и других стручних послова из области друштвених дјелатности 

који су законом и другим прописима стављени у надлежност локалне управе и  

- праћење стања и кретања у свим друштвеним областима на подручју општине. 

У извјештајном периоду обрађенo је 628 захтјевa из области управног рјешавања -

регистрација предузетника, промјена података, привремени и трајни престанак рада 

предузетника, одобрење наставка рада након привремене одјаве, издавање рјешења о 

давању сагласности за држање живе музике и продужено радно вријеме у угоститељским 

објектима, дописи по захтјевима за приступ информацијама, те прописане евиденције из 

ових области; у области саобраћаја: рјешења којим се одобрава обављање јавног превоза 

лица и ствари, обављање превоза за властите потребе, као и рјешења о измјени и престанку 

обављања превоза, те рјешења о регистрацији чамаца и издавање пловидбене дозволе. 

Одјељење је такође вршило послове издавања увјерења из области предузетничке 

дјелатности на основу службених евиденција. 

Током извјештајног периода Одјељење је вршило послове обраде захтјева и 

припреме закључака за исплату средстава за буџетске и екстерне кориснике са позиција 

415000 – Грантови, 416000 – Помоћи појединцима, 412000 –Расходи по основу коришћења 

роба и услуга и 487000 – Трансфери између различитих јединица власти. 

Током 2018. године са буџетске позиције 415000 – Грантови дозначена су средства 

за: 

- Средства за превоз ђака основних школа – 3.600,00 КМ, 
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- Финансирање Општинске организације слијепих Прњавор – 5.400,00 КМ, 

- Финансирање Кола српских сестара Прњавор – 7.200,00 КМ, 

- Финансирање Црвеног крста – 31.500,00 КМ, 

- Финансирање СРД „Укрински цвијет“ Прњавор – 5.400,00 КМ, 

- Средства за подстицај и развој спорта – 236.000,00 КМ,  

- Помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима – 32.000,00 КМ, 

- Помоћ удружењима националих мањина – 20.000,00 КМ, 

- Средства за одржавање Фестивала националних мањина „Мала Европа“ Прњавор -

10.000,00 КМ, 

- Помоћ вјерским заједницама – 88.900,00 КМ, 

- Удружење пензионера – 27.000,00 КМ, 

- Манифестације поводом обиљежавања Светог Саве (Светосавски бал и школска 

слава) – 4.000,00 КМ, 

- ЈЗУ Дом здравља – 117.000,00 КМ, 

- Пројекат „Дневна брига за старе“ – 18.000,00 КМ, 

- Пројекат „Дневни центар за дјецу и омладину ометену у психичком и физичком 

развоју“ – 40.500,00 КМ, 

- Средства за имплементацију и суфинансирање пројеката предвиђених Стратегијом 

развоја општине Прњавор 2012-2020. године – 18.708,74 КМ, 

- ЈП Радио Прњавор – 72.000,00 КМ, 

Са буџетске позиције 416000 – Помоћи појединцима током извјештајног периода 

дозначена су средства за: 

- Стипендирање ученика и студената – 277.600,00 КМ за 272 корисника (Одлука о 

стипендирању ученика и студената, „Службени гласник општине Прњавор“ број 

4/13 и 3/14, 28/16 и 19/18; Одлука о висини мјесечног износа стипендије за школску 

2017/2018 годину, („Службени гласник општине Прњавор“ број 4/18).   

- Средства за студентске награде – посебни резултати током школовања - 15.000,00 

КМ за три најбоља студента са подручја општине Прњавор и 4.250,00 КМ за 

награђивање 24 ученика основних и средњих школа. 

- Средства за једнократне помоћи – реализовано укупно 14.300,00 КМ за 122  

корисника (Правилник о додјели једнократне новчане помоћи из буџета општине 

Прњавор „Службени гласник општине Прњавор“ бр. 21/09 и 2/11), 

- Једнократне помоћи за треће и свако следеће новорођено дијете – 30.000,00 КМ за 58 

корисника (Одлука о начину и поступку додјеле средстава за треће и свако следеће 

новорођено дијете на подручју општине Прњавор, („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 3/18), 

- Мјере за побољшање демографске ситуације - вантјелесна оплодња и сл.- 15.000,00 

КМ. 

Са буџетске позиције 412700 - Услуге из области информисања – медијско праћење 

реализована су средства у укупном износу од 69.850,00 КМ. 

Са буџетске позиције 487000 – Трансфери између различитих јединица власти током 

извјештајног периода дозначена су средства за:  

- Помоћ основним школама – 13.440,00 KM,  

- Средства за такмичење ученика– 9.995,00 КМ. 

Током 2018. године настављене су активности за добијање сертификата општине са 

повољним пословним окружењем (BFC SEE).  

У извјештајном периоду извршена је и ревизија Стратегије развоја општине 

Прњавор, ревидирани документ је усвојен на сједници Скупштине општине Прњавор и 

објављен у Службеном гласнику општине Прњавор“, број 13/18.  

У реализацији послова и радних задатака примјењиване су све процедуре које 

произилазе из Политике квалитета и достигнутог стандарда ИСО 9001:2015.  
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Одјељење је активно учествовало у процесу екстерне провјере стандарда квалитета, 

што је подразумијевало измјену екстерне и интерне документације, преглед процедура, 

упутстава, листе записа и документације. 
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3. Спроведене активности службе на реализацији годишњег плана рада Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности 

 

3.1. Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

 

Р
.б
р
. ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере и 

редовни послови 

В
ез
ас

ас
тр

ат
ег
и
јо
м

 

В
ез
аз
ап

р
о
гр

ам
о
м

 

Резултати (у текућој години) 
Планирана средства (текућа 

година) 

Остварена средства (текућа 

година) 

Планирани Остварени 
УКУП

НО 

Буџет 

ЈЛС 

Екстерн

иизвори 

УКУПН

О 

Буџет 

ЈЛС 

Екстернии

звори 
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1. 

Промоција 

Прњавора као 

атрактивне 

инвестиционе 

средине 

С
Ц

 1
. 

С
Е
Ц

 1
.1

 

П
р
о
гр

ам
 

1
.1

.1
 

Промовисане 

инвестиционе 

могућности 

општине кроз 

организацију 

сајма привреде, 

остварен статус 

општине са 

повољним 

пословним 

окриужењем у 

складу са BFC 

SEE процесом 

сертификације 

(израђена база 

података 

Привредних 

субјеката, израђен 

профил привреде, 

израда водича за 

инвеститоре, 

најмање 3 обуке 

службеника 

техничког 

секретаријата ПС 

Промовисане 

инвестиционе 

могућности 

општине путем 

званичне интернет 

странице и 

посебне интернет 

странице 

посвећене 

привредницима, 

као и путем 

штампаног 

материјала –

ажуриран 

Инвестициони 

сажетак, израђен 

Водич за 

регистрацију 

предузетника, 

Водич за 

инвеститоре, 

израђени 

секторски водичи 

у привреди, 

службеници 

Одсјека за развој 

присуствовали на 

неколико обука. 

Није остварен 

сертификат 

општине са 

повољним 

пословним 

окружењем 

обзиром да је 

продужен рок за 

сертификацију. 

70.000,0

0 
70.000,00 0,00 

69.850,00 69.850,00 

 

0,00 
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2. 

Усклађивање 

понуде и тражње на 

тржишту рада  

С
Ц

 1
. 
С
Е
Ц

 1
.1

 

П
р
о
гр

ам
 1

.1
. 

Израђен Акциони 

план 

запошљавања 

општине 

Прњавор, 

Побољшани 

капацитети 

средње школе за 

ивођење 

практичне 

наставе, 

Успостављена 

стална сарадња 

средње школе, 

бироа за 

запошљавање и 

предузећа за 

извођење 

практичне наставе 

и обука у 

предузећима 

Акциони план 

запошљавања у 

општини Прњавор 

за период 2018-

2020. израђен и 

усвојен на 

сједници 

Привредног 

савјета одржаној 

24.04.2018. 

године, 

Обучено 15 

незапослених 

лица за руковање 

CNC машином (у 

оквиру пројекта 

„Партнерство за 

квалитетна радна 

мјеста и 

конкурентност“, 

Унапријеђено 

извођење 

практичне наставе 

у ЈУ ЦСШ „Иво 

Андрић“ Прњавор 

(набавка 

мотокултиватора)   

435.813,

00 
0,00 

435.813,

00 

0,00 0,00 0,00 
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3. 

Изградња 

капацитета за 

пружање 

подршке/услуга 

привреди 

С
Ц

 1
.1

 

С
Е
Ц

 1
.1

 

П
р
о
гр

ам
 1

.1
 

Најмање 15 

корисника услуга 

годишње 

Спроведена 

конкурсна 

процедура у 

складу са 

Правилником о 

додјели 

подстицаја за 

запошљавање у 

привреди, 

одабрано 6 

корисника 

подстицајних 

средстава и 

запослено 20 

радника 

 

130.000,

00 

40.000,00 

 

90.000,0

0 

0,00 0,00 0,00 
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4. 

Унапређење и 

промоција 

туристичке понуде С
.Ц

. 
1
. 

С
Е
Ц

.1
.3

 

П
р
о
гр

ам
 1

.3
.1

 

Повећан број 

туриста у односу 

на претходни 

период (за 10%, на 

основу података 

ТОРС о износу 

наплаћене 

боравишне таксе 

на подручју 

општине 

Прњавор), 

Повећан број 

ноћења у 

хотелима и 

осталим 

смјештајним 

јединицама на 

подручју општине 

(за 10%, на основу 

података ТОРС о 

износу наплаћене 

боравишне таксе 

на подручју 

општине 

Прњавор),Изврше

на промоција 

туристичких 

потенцијала 

,туристички 

потенцијали 

општине 

уврштени у 

понуду најмање 5 

туристичких 

оператера из 

земље и 

иностранства 

Повећан број 

туриста у односу 

на претходни 

период, (немамо 

тачне податке о 

повећању обзиром 

да ТОРС још 

увијек  није 

доставио 

званични 

извјештај за 2018. 

годину) 

20.000,0

0 
10.000.00 

10.000,0

0 

0,00 0,00 0,00 
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5. 

Фестивал 

националних 

мањина општине 

Прњавор „Мала 

Европа“ 

С
Ц

 2
. 

С
Е
Ц

 2
.3

 

П
р
о
гр

ам
 2

.3
.1

 Промовисани 

обичаји, језик и 

традиција 

националних 

мањина са 

подручја општине 

Одржан Фестивал 

националних 

мањина, 

промовисани 

обичаји, језик и 

традиција 

националних 

мањина са 

подручја општине, 

учествовало је око 

260 учесника из 

неколико домаћих 

и КУД-ова из 

иностранства, 

присуствовало око 

1000 посјетилаца 

 

10.000,0

0 

10.000,00 

 

0,00 

 

10.000,00 10.000,00 0,00 

6. 

Израда Омладинске 

политике општине 

Прњавор С
Ц

 2
 

С
Е
Ц

 2
.2

 

П
р
о
гр

ам
 2

.2
.1

 

Израђен и усвојен 

документ 

„Омладинска 

политика“ 

општине Прњавор 

Документ није 

израђен. 

Омладинска 

политика 

Републике Српске 

важи до 2020. 

године, обзиром 

да се документ 

усваја на период 

од 5 година, а 

темељи се на 

републичком 

документу, израда 

општинског 

документа 

пролонгирана је за 

2020. годину 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7. 

Унапређење 

приоритетне 

школске 

инфраструктуре на 

подручју општине 

С
Ц

 3
. 

С
Е
Ц

 2
.2

 

П
р
о
гр

ам
 2

.2
.1

 

Унапријеђена 

школска 

инфраструктура 

на подручју 

општине Прњавор 

(Санација објекта 

ОШ „Меша 

Селимовић“ 

Лишња – топлотна 

излоација и 

уградња нове 

столарије, 

извођење радова 

на санацији 

осталих објеката 

основних школа, а 

у складу са 

захтјевима Актива 

директора 

основних школа 

општине 

Прњавор) 

Исплаћена 

средства са 

позиције 487900 – 

Помоћ основним 

школама на име 

унапређења 

школске 

инфраструктуре 

(Санација објекта 

ОШ „Меша 

Селимовић“ 

Лишња – 

топлотна 

излоација и 

уградња нове 

столарије, демит 

фасада), извођење 

радова на 

санацији осталих 

објеката основних 

школа (ОШ 

Милош 

Црњански“– 

доградња 

школског објекта, 

ОШ „Петар 

Кочић“ Шибовска 

– уређење вањског 

изгледа школе), а 

на основу 

договора са 

Активом 

директора 

основних школа 

са подручја 

општине Прњавор 

 

318.700,

00 

25.000,00 

 

293.700,

00 

 

23.440.00 

 

23.440,00 

 

0,00 
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8. 

Модернизација 

наставног процеса 

(опремање 

дидактичким 

средствима) 

С
Ц

 2
 

С
Е
Ц

 2
.2

 

П
р
о
гр

ам
 2

.2
.1

 

Унапријеђени 

услови за 

извођење наставе 

за најмање 100 

ученика 

Унапријеђени 

услови за 

извођење наставе 

и обављање 

наставног процеса 

у три основне 

школе на подручју 

општине (ОШ 

„Вук Караџић“ Д. 

Вијачани, ОШ 

„Иво Андрић“ 

Кулаши и ОШ 

„Свети Сава“ Г. 

Смртићи 

 

13.000,0

0 

8.000,00 5.000,00 13.440,00 13.440,00 0,00 

9. 

Побољшање услова 

за младе за бављење 

спортским и 

култрним 

активностима 

С
Ц

 2
. 

С
Е
Ц

 2
.2

 

П
р
о
гр

ам
 2

.2
.1

 
Унапријеђени 

услови рада за 

најмање 2 

удружења која се 

баве спортом и 

најмање 2 

удружења која се 

баве културом 

(финансијска 

подршка 

одржавању 

спортских и 

културних 

манифестација по 

којима је општина 

Прњавор 

препознатљива, 

финансијска 

подршка НВО за 

набавку 

неопходне опреме 

Унапријеђени 

услови рада за 

неколико 

удружења из 

области спорта и 

културе 

издвајањем 

средстава за 

набавку потребне 

опреме. Подржано 

11 спортских и 19 

културних 

манифестација 

262.000,

00 

232.000,0

0 

30.000,0

0 

268.000,0

0 

268.000,0

0 
0,00 
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10. 

Изградња 

капацитета НВО 

сектора С
Ц

 2
. 

С
Е
Ц

 2
.3

 

П
р
о
гр

ам
 2

.3
.1

 

Обучени 

представници 

НВО сектора за 

писање пројеката 

Планирани циљ 

није реализован, 

обзиром да  није 

било 

заинтересованих 

за извођење обука 

 

   0,00 0,00  

11. 

Уређење и развој 

рекреативне зоне 

Љубић С
Ц

 3
 

С
Е
Ц

 3
.1

 

П
р
о
гр

ам
 3

.1
.1

 

Уређена 

излетишта, 

уклоњене најмање 

двије дивље 

депоније, 

лоцирани и 

означени извори 

воде, повећан број 

посјетилаца 

рекреативне зоне 

„Љубић“ 

Повећан број 

посјетилаца на 

планини Љубић, 

(организована 

дјечија шетња 

Љубићем, 

спроведена акција 

чишћења кроз 

акцију „Очистимо 

земљу за 1 дан“, 

извршено 

пошумљавање 

кроз акцију 

„Милион садница 

за 1 дан“ 

 

10.185,0

0 

1.500,00 8.685,00 1.400,00 1.400,00 0,00 

А. Укупно стратешко програмски приоритети 

 

 

1.27

0.69

8,00 

397.500,0

0 

873.198,

00 

386.130,0

0 

386.130,0

0 
0,00 
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3.2. Активности из редовне надлежности 

 

Р
.б
р
. 

ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере 

и редовни 

послови 

В
ез
ас
ас
тр

ат
ег
и

јо
м

 

В
ез
аз
ап

р
о
гр

ам

о
м

 

Резултати (у текућој години) Планирана средства (текућа година) Остварена средства (текућа година) 

Планирани Остварени УКУПНО Буџет ЈЛС 
Екстерни 

извори 
УКУПНО Буџет ЈЛС 

Екстерни 

извори 

1. 

Израда 

аналитичко-

информативних 

материјала за 

потребе 

Начелника, 

Скупштине 

општине и 

надлежних 

министарстава 

- - 

Извјештаји и 

информације: 

Извјештај о 

раду Одјељења 

за ЛЕР за 2017. 

годину, 

Извјештај о 

реализацији 

Стратегије за 

2017. годину,  

Информација о 

стању у 

предшколском, 

основном и 

средњем 

образовању и 

установама 

културена 

подручју 

општине 

Прњавор, 

Информација о 

демографским 

промјенама и 

миграцијама на 

подручју 

општине 

Израђени 

извјештаји и 

информације: 

Извјештај о 

раду Одјељења 

за ЛЕР за 2017. 

годину, 

Извјештај о 

реализацији 

Стратегије 

развоја за 2017. 

годину,  

Информација 
о стању у 

предшколском, 

основном и 

средњем 

образовању и 

установама 

културена 

подручју 

општине 

Прњавор 

(припремљена 

и упућена у 

скупштинску 

процедуру, 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Прњавор разматрање 

пролонгирано 

за почетак 

2019. године) 

Информација 
о 

демографским 

промјенама и 

миграцијама на 

подручју 

општине 

Прњавор 

2. 

Израда 

нормативних 

материјала 

(одлуке и 

програми) 

- - 

Припремљен 

најмање 1 

програм и 

најмање 5 

одлука за 

коришћење 

средстава 

Програм 
развоја спорта 

на подручју 

општине 

Прњавор за 

2018. годину; 

Одлука о 

усвајању Плана 

имплементације 

и индикативног 

финансијског 

оквира за 

период 2018-

2020. година 

Одлука о 

начину и 

поступку 

додјеле 

средстава за 

треће и свако 

следеће 

новорођено 

дијете на 

подручју 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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општине 

Прњавор; 

Одлука о 

висини 

расподјеле 

буџетских 

средстава 

удружењима 

грађана; 

Одлука о 

висини 

расподјеле 

буџетских 

средстава 

удружењима 

националних 

мањина; 

Одлука о 

висини 

расподјеле 

буџетских 

средстава са 

буџетске 

позиције –  

Помоћ вјерским 

заједницама 

(Заштита 

културно-

историјског 

наслеђа); 

Одлука о 

висини 

расподјеле 

буџетских 

средстава са 

позиције 
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415200 – Помоћ  

основним 

школама; 

Одлука о 

висини 

мјесечног 

износа 

стипендије за 

школску 

2017/2018. 

годину, 

Правилник о 

додјели 

студентске 

награде 

најбољим 

студентима са 

подручја 

општине 

Прњавор 

Правилник о 

награђивању 

ученика 

основних и 

средњих школа 

Правилник о 

додјели 

подстицаја за 

запошљавање у 

привреди 

Одлука о 

износу 

средстава за 

студентске 

награде 

најбољим 
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студентима са 

подручја 

општине 

Прњавор у 

2018. години   

3. 

Дозначавање 

средстава са 

буџетских 

позиција 

(415000 – 

грантови, 

416000 – помоћ 

појединцима) 

- - 

Извршене 

дознаке у 

складу са 

одобреним 

оперативним 

буџетом за 

2018. годину 

Извршене 

дознаке у 

складу са 

одобреним 

оперативним 

буџетом и 

ребалансом 

буџета за 2018. 

годину 

505.000,00 505.000,00 0,00 505.508,00 505.508,00 0,00 

4. 

Послови 

управног 

рјешавања 

- - 

Обрађено 

најмање 800 

захтјева из 

области 

управног 

рјешавања 

Поднесено и 

обрађено 628 

захтјева из 

области 

управног 

рјешавања 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Послови 

статистике 
- - 

Обрађени и на 

вријеме 

достављени 

мјесечни, 

сезонски, 

полугодишњи 

и годишњи 

извјештаји за 

потребе РЗС 

РС (о 

сточарству, 

инвестицијама, 

путевима и 

мостовима, 

истраживању и 

развоју,  

Обрађени и на 

вријеме 

достављени 

мјесечни, 

сезонски, 

полугодишњи и 

годишњи 

извјештаји за 

потребе РЗС РС 

(о сточарству, 

инвестицијама, 

путевима и 

мостовима, 

истраживању и 

развоју,  

оствареним 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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оствареним 

приносима 

раних усјева и 

воћа, 

површинама и 

засадима на 

крају прољетне 

сјетве, 

оствареним 

приносима 

касних усјева, 

воћа и 

винограда, 

засијаним 

површинама у 

јесењој сјетви, 

клању стоке у 

кланицама 

занатског типа, 

запосленим и 

платама 

запослених, 

издатим 

одобрењима за 

грађење ) 

приносима 

раних усјева и 

воћа, 

површинама и 

засадима на 

крају прољетне 

сјетве, 

оствареним 

приносима 

касних усјева, 

воћа и 

винограда, 

засијаним 

површинама у 

јесењој сјетви, 

клању стоке у 

кланицама 

занатског типа, 

запосленим и 

платама 

запослених, 

издатим 

одобрењима за 

грађење ) 

6. 

Провођење 

популационе 

политикe 

- - 

Одржана 

Конференција 

беба, 

Извршена 

дознака 

средстава из 

буџета (за 

треће и свако 

сљедеће 

новорођено 

дијете и 

Одржана 

Конференција 

беба, Извршена 

дознака 

средстава из 

буџета по 

захтјевима за 

свако треће и 

новорођено 

дијете 

(ријешено 58 

35.000,00 35.000,00 0,00 

 

45.000,00 

 

45.000,00 0,00 
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суфинансирање 

вјештачке 

оплодње) 

захтјева). 

Извршена 

дознака 

средстава за 

суфинансирање 

вјештачке 

оплодње 

(ријешено 6 

захтјева). 

7. 

Реализација 

активности 

Секретаријата 

Привредног 

савјета 

- - 

Припремљена 

и одржана 

најмање 1 

сједница 

Привредног 

савјета 

општине 

Прњавор 

Припремљене и 

одржане 4 

сједнице 

Привредног 

савјета 

општине 

Прњавор, 

поступан 

Привредног 

савјета 

општине 

Прњавор 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 

Реализација 

активности 

везаних за 

образовање 

- - 

Реализоване 

активности око 

уписа ђака у 

први разред. 

Исплаћена 

средства за 

такмичење 

ученика. 

Реализоване 

активности у 

вези 

стипендирања 

ученика и 

студената. 

Реализоване 

активности око 

уписа ђака у 

први разред. 

Исплаћена 

средства за 

такмичење 

ученика 

(9.995,00 КМ). 

Реализоване 

активности у 

вези 

стипендирања 

ученика и 

студената 

315.000,00 315.000,00 0,00 306.845,00 306.845,00 0,00 
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(277.600,00 

КМ). 

Реализоване 

активности у 

вези са 

додјелом 

студентских 

награда за 3 

најбоља 

студента 

(15.000,00 КМ), 

реализоване 

активности око 

награђивања 

ученика 

основних и 

средњих школа 

(4.250,00) 

9. 

Активности 

везане за пријем 

дјеце са Косова 

и Метохије 

- - 

Угошћено 

најмање 30 

дјеце са Косова 

и Метохија 

Општина је у 

сарадњи са 

општином 

Челинац била 

домаћин дјеци 

са Косова и 

Метохије у 

периоду од 16.-

23.06.'18., 

успјешно је 

реализован 

план боравка за 

25 дјеце 

(неколико дјеце 

с Косова је 

оправдано 

одустало од 

доласка) 

0,00 0,00 0,00    
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Б. Укупно редовни послови   855.000,00 855.000,00 0,00 857.353,00 857.353,00 0,00 

 

Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у текућој години 

 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети 
 

1.270.698,00 397.500,00 
873.198,0

0 

386.130,00 386.130,00 0,00 

Б. Укупно редовни послови  855.000,00 855.000,00 0,00 857.353,00 857.353,00 0,00 

УКУПНО СРЕДСТАВА  (А + Б): 
 

2.125.698,00 
1.252.500,0

0 

873.198,0

0 

1.243.483,00 1.243.483,0

0 

0,00 



 

4. Образложење неостварених  циљних вриједности индикатора реализације 

активности из Годишњег плана рада Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности  

 

У посматраном извјештајном периоду није остварен планирани циљ Унапријеђена и 

промовисана туристичка понуда на подручју општине Прњавор путем постављања 

туристичке сигнализације и медијске промоције туристичких потенцијала општине 

Прњавор. Дефинисани исход је дјелимично остварен обзиром да је у прокеклом периоду  

покренут рад Бање Кулаши чиме је значајно повећан број туриста, као и број ноћења. 

Када су у питању послови управног рјешавања, планом је дефинисан циљ од најмање 

800 обрађених захтјева из области управног рјешавања. Током 2018. године поднесено је и 

обрађено 628 захтјева из наведене области. Дефинисани циљ није остварен због укидања 

одређених надлежности oпштинској управи и пренос истих на надлежна министарства. 

Такође, у посматраном извјештајном периоду није остварен циљ Израда Омладинске 

политике општине Прњавор“, него је овај пројекат пролонгиран за 2020. годину. Документ 

Омладинска политика Републике Српске важи до 2020. године, обзиром да се документ 

обично усваја на период од 5 година, а општински се темељи на републичком документу, из 

тог разлога је пролонгирана израда општинског документа. 

Кроз извјештај је уочљиво да су планирана знатна средства из спољних извора 

финансирања (Влада РС и страни донатори). Добар дио планираних средстава је и остварен, 

међутим, кроз извјештај Одјељења за ЛЕР иста нису приказана, обзиром да су у питању 

инфраструктурни пројекти чија реализација је вршена преко одјељења надлежног за те 

послове. 

 

5. Закључци и препоруке  

 

Приликом обављања послова и радних задатака у оквиру својих надлежности и 

овлаштења, запослени у Одјељењу су се сусретали са одређеним ограничавајућим 

факторима, који су онемогућавали брже и ефикасније извршавање радних задатака, а тиме 

су знатно успорили динамику реализације појединих планираних активности. 

Ту се, прије свега, мисли на законску регулативу тј. веома честу неусклађеност 

појединих законских и подзаконских аката која доводи до дилема како поступити у 

одређеним ситуацијама, односно како с једне стране испоштовати законске одредбе, а с 

друге стране како омогућити квалитетно рјешавање појединих ситуација и постићи 

задовољство корисника услуга. 

Знатне потешкоће у раду су представљали недостатак квалитетних статистичко-

информативних показатеља из разних области, а који су неопходни за рад Одјељења и 

квалитетно обављање послова. Такође, посматрајући планирана и реализована средства за 

извршавање програмско-пројектних и редовних послова Одјељења намеће се потреба 

реалнијег планирања у будућности, како средстава из општинског буџета тако и средстава 

из вањских извора финансирања. 
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ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, фебруар 2019. године 
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1. Увод 

 

Одјељење за финансије Општинске управе општине Прњавор остварује своје 

надлежности у складу са  Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16),  Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), Статутом 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), 

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 34/17, 35/17, 1/18, 7/18, 14/18, 20/18, 

21/18, 22/18 и 24/18) и Колективним уговором за запослене у Општинској управи општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 35/17, 2/18, 14/18 и 15/18) и другим 

прописима. 

Одјељење за финансије обавља следеће послове: 

� Извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у 

области политике финансирања у општини, буџета општине, општег биланса 

средстава и рачуноводства за општинску управу, у оквиру прописане надлежности. 

� Примјењује прописе скупштине општине и начелника општине; 

� Прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и 

предлаже рјешавање питања у тим областима; 

� Припрема за скупштину општине и начелника општине буџет општине, биланс 

средстава, завршни рачун, нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, 

општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале, за 

области из свог дјелокруга; 

� Врши стручне и административне послове за области из свог дјелокруга; 

� Врши и друге послове које му повјери скупштина општине и начелник општине; 

� Одговорно је за стање у наведеним областима у границама својих права и 

одговорности; 

� Припрема нацрт, приједлог и ребаланс буџета и извјештаје о извршењу буџета; 

� Припрема и учествује у спровођењу јавних расправа о нацрту буџета; 

� Израђује периодичне и годишње финансијске извјештаје; 

� Врши обрачун плата и других примања запослених у општинској управи; 

� Врши обрачун и уплату пореза и доприноса; 

� Води евиденције, прати и извјештава начелника општине о оствареним приходима и 

расходима; 

� Предлаже мјере за побољшање наплате и намјенско трошење буџетских средстава; 

� Обавља послове плаћања по свим основама за општинску управу и екстерне 

буџетске кориснике укључене у систем општинског трезора; 

� Води књиговодствене евиденције из области рачуноводства, платног промета и 

благајничког пословања за општинску управу. 

 

Одјељење, у оквиру својих надлежности, учествује у процесима планирања, израде и 

имплементације Стратегије развоја  и других планова општинске управе. 
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2. Сажетак 

 

У току извјештајног периода Одјељење за финансије обављало је редовне послове 

одређене Планом рада организационе јединице за 2018. годину. У оквиру надлежности 

одјељења реализоване су следеће активности: 

- Књиговодствено-рачуноводствени послови, 

- Праћење извршења буџета, 

- Буџетско извјештавање, односно припремање Извјештаја о извршењу буџета за 2017. 

годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 9/18) и Извјештаја о извршењу 

буџета општине Прњавор за период 01.01-30.06.2018. године („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 19/18), 

- Вођење активности око наплате пореских и непореских прихода, 

- Финансијска подршка пројектима из плана имплементације стратегије. 

У оквиру одјељења постоје два одсјека, Одсјек за трезор и Одсјек за буџет. 

У Одсјеку за трезор обављају се сљедећи послови: 

- пријем књиговодствене документације и контрoла формално-правне и рачунске 

исправности исте, 

- обрачун плата, накнада и других личних примања, 

- Припрема мјесечних, кварталних, периодичних и годишњих извјештаја из области 

рачуноводства и трезора, као и нота уз финансијске извјештаје, 

- организовање пописа основних средстава, обавеза и потраживања општине у складу 

са важећим законским прописима, 

- усклађивање обрачуна амортизације основних средстава са важећим законсим 

прописима, 

- усаглашавање обавеза са добављачима (ИОС-и), 

- усаглашавање потраживања са пореским обвезницима (ИОС-и) 

- унос образаца у трезор са пратећом књиговодственом документацијом за општинску 

управу и екстерне буџетске кориснике, 

- књижење извода о промјенама на рачунима, 

- достављање потребних података, образаца и извјештаја о личним примањима 

запослених за потребе ПИО-а, статистике и Пореске управе Републике Српске, 

- благајнички послови за потребе општинске управе и вођење евиденције благајне 

трезора и благајне општинске управе, 

- плаћање кроз систем трезора, 

- праћење уплате и потраживања по основу изворних прихода општине. 

 

У Одсјеку за буџет обављају се сљедећи послови: 

- припрема Упутства за израду буџета општине и организација и координација 

активности у процесу израде нацрта буџета општине, 

- анализа извршења буџета у односу на план и праћење финансијског стања општине, 

- анализа остварења и наплате општинских прихода, 

- припрема аката који се односе на кредитно задужење општине и вођење евиденције 

о кредитном задужењу, 

- израда упутства за припрему кварталних оперативних планова, 

- припрема Одлуке о висини стопе пореза на непокретности, 
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- вођење евиденције о коришћењу средстава буџетске резерве, 

- вођење регистра буџетских корисника, 

- припрема нацрта и приједлога буџета општине, 

- вршење анализа у погледу потребе израде ребаланса буџета, те припрема нацрта и 

приједлога ребаланса буџета, 

- припрема извјештаја о извршењу буџета у складу са законом о буџетском систему 

Републике Српске и подзаконским актима из ове области, 

- унос годишњег и оперативног буџета у систем трезора, 

- праћење расположивости буџетских средстава за све буџетске кориснике и контрола 

намјенског трошења истих, 

- контрола образаца трезорског пословања свих буџетских корисника. 

Кад су у питању конкретни резултати у извјештајном периоду, Одјељење за финансије 

је остварило све редовне активности из домена свог пословања и правовремено припремило 

све важне документе.  

Истичемо припремање Извјештаја о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-

31.12.2017. године, у којем је исказан нераспоређени суфицит у износу од 474.156,89 КМ, 

и исти је усвојен одстране Скупштине општине Прњавор на сједници одржаној дана 

26.04.2018. године. Такође, припремљен је и Извјештај о извршењу буџета оштине Прњавор 

за период 01.01-30.06.2018. године, у којем је исказан нераспоређени суфицит у износу од 

121.811,61 КМ, такође, усвојен од стране Скупштине општине Прњавор на сједници 

одржаној дана 06.11.2018. године. 

У извјештајном периоду, Одјељење за финансије је у складу са Законом о буџетском 

систему Републике Српске спровело све неопходне процедуре за доношење Ребаланса 

буџета општине Прњавор за 2018. годину, који је Скупштина општине Прњавор усвојила 

дана 10.12.2018. године у износу од 22.793.379,00 КМ. На истој сједници усвојена је и 

Одлука о висини стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор за 

2019. годину (висина стопе 0,05%), док је на сједници одржаној дана 26.12.2018. године 

Скуштина општине Прњавор донијела Одлуку о усвајању буџета општине Прњавор за 

2019. годину у износу од 15.050.000,00 КМ. 

Такође, почетком 2018. године, након претходно донесене Одлуке о кредитном задужењу 

од стране Скупштине општине Прњавор и добијања сагласности од Министарства 

финансија РС на исто, завршена је процедура за реализацију кредитног задужења Општине 

Прњавор и потписан јеУговор о дугорочном кредиту на износ од 7.000.000,00 КМ (редовна 

каматна стопа 3,75 % годишња, фиксна, отплата у једнаким мјесечним ратама, рок отплате 

8 година након истека грејс периода, инструменти обезбјеђења су мјенице и налози 

Општине Прњавор). У складу са Одлуком о кредитном задужењу („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 31/17) 5.533.227,98 КМ је искоришћено за рефинансирање 

неотплаћеног дугорочног дуга, а остатак средстава у износу од 1.466.772,02 КМ намијењен 

је за финансирање капиталних инвестиција уз сукцесивно повлачење тих средстава током 

грејс периода, односно до 31.10.2018. године.Будући да, у овом првобитно дефинисаном 

року, због непредвиђених околности приликом извођења радова који се финансирају из 

кредитних средстава, није реализован комплетан износ средстава намијењених за 

финансирање капиталних инвестиција, првобитно дефинисани грејс период је било 

неопходно продужити. Након доношењаОдлуке о измјени одлуке о кредитном задужењу 

Општине Прњавор(„Службени гласник општине Прњавор“, број 19/18) од стране 

Скупштине општине Прњавор потписан је Анекс уговора о дугорочном кредиту, којим је 

продужен грејс период до 31.03.2019. године за кредитна средства намијењена за 

финансирање капиталних инвестиција. 
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До краја извјештајног периода, тј. до 31.12.2018. године, повучено је 1.145.841,26 КМ 

кредитних средстава која се односе на финансирање капиталних инвестиција, што са 

кредитним средствима која су искоришћена за рефинансирање неисплаћеног дугорочног 

дуга укупно износи 6.679.069,24 КМ. 

Све активности Одјељење за финансије, поред већ поменутог Закона о буџетском 

систему Републике Српске,  проводи у складу са: 

� Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске, 

� Законом о трезору Републике Српске, 

� Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, 

� Правилником о финансијском извјештавању буџетских корисника. 

Исте су проведене и завршене у роковима које прописују претходно поменути акти. 

Када је у питању структура запослених у Одјељењу за финансије, у односу на план за 

текућу годину није дошло до значајних промјена. 

 

 

Структура 

запослених према 

Правилнику о 

унутрашњој 

организацији и 

систематизацији 

радних мјеста 

 

 

Актуелна 

структура 

запослених 

премастручној 

спреми 

Актуелна структура 

запослених према полу 

Мушких Женских 

ВСС + 7 ВСС + 6 2 4 

ВШ 1 ВШ 1 - 1 

СС 3 СС 3 - 3 

ВКВ -  ВКВ -    

Укупно:       11 Укупно:    10 2 8 
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3. Спроведене активности службе на реализацији годишњег плана рада Одјељења за финансије 

 

 3.1. Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

 

 А) Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

 

Р
.б
р
. 

ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, 

мјереиредовнипосло

ви 

В
ез
ас
ас
тр

ат
ег
и
јо

м
  

В
ез
аз
ап

р
о
гр

ам
о
м

 Резултати 

(утекућојгодини) 
Планиранасредства (текућагодина) Остваренасредства (текућагодина) 

Планиран

и 

Остварен

и 

УКУПН

О 

БуџетЈЛ

С 

Екстерниизвор

и 

УКУПН

О 

БуџетЈЛ

С 

Екстерниизвор

и 

     
 

      

А. Укупно стратешко програмски приоритети        

 

 Б) Активности из редовне надлежности 

 

Р
.б
р
. 

ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, 

мјереиредовни

послови 

В
ез
ас
ас
тр

ат

ег
и
јо
м

 

В
ез
аз
ап

р
о
г

р
ам

о
м

 Резултати (утекућојгодини) 
Планиранасредства 

(текућагодина) 
Остваренасредства (текућагодина) 

Планирани Остварени УКУПНО БуџетЈЛС 
Екстерн

иизвори 
УКУПНО БуџетЈЛС 

Екстерн

иизвори 

1. 
Књиговодствено 

рачуноводствени 

послови 
 

2018

. 

Ефикасно, 

континуирано и 

тачнокњиговод. 

евидентирање 

пословних 

промјена на 

буџет.контима 

Ефикасно, 

континуирано и 

тачнокњиговод. 

евидентирање 

пословних 

промјена на 

буџет.контима  
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2. 
Праћење извршења 

буџета 
 2018. 

Евидентирање 

буџетских 

расхода у оквиру 

расположивих 

средства према 

оперативним 

плановима 

Евидентирани сви 

буџетски расходи у 

оквиру 

расположивих 

средства према 

оперативним 

плановима 

      

3. 
Буџетско 

извјештавање 
 2018. 

Благовремено 

креирање и 

подношење 

периодичних и 

годишњих 

извјештаја о 

извршењу буџета 

за 2017. и 2018. 

годину 

Урађен Извјештај о 

извршењу буџета за 

2017. годину, те 

редовно достављани 

периодични 

извјештаји за 2018. 

годину 

Министарству 

финансија 

      

4. 

Вођење активности 

око наплате 

пореских и 

непореских прихода   

 2018. 

Благовремена 

анализа 

потраживања и 

слање опомена 

дужницима те 

повећање наплате 

општинских 

прихода 

Благовремено 

вршена анализа 

наплате, кроз слање 

опомена дужницима 

      

5. 

Финансијска 

подршка пројектима 

из пллана 

имплементације 

стратегије 

 2018. 

Плаћање по 

испостављеним 

ситуацијама, 

рачунима, 

закључцима и 

рјешењима и 

обрачун плата и 

других накнада 

запосленима у 

Општинској 

управи 

Извршено плаћање 

по испостављеним 

ситуацијама, 

рачунима, 

закључцима и 

рјешењима и 

обрачун плата и 

других накнада 

запосленима у 

Општинској управи 

      

6. 
Расходи за бруто 

плате запослених 
  - - 

2.589.700,0

0 

2.589.700,0

0 
- 2.589.469,25 2.589.469,25 - 

7. 

Расходи за бруто 

накнаде трошкова и 

осталих личних 

примања запослених 

по основу рада 

  - - 555.000,00 555.000,00 - 551.598,52 551.598,52 - 
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8. 
Расходи за накнаду 

плата запослених за 

вријеме боловања 

  - - 51.300,00 51.300,00 - 47.806,31 47.806,31 - 

9. 

Расходи за 

отпремнине и 

једнократне помоћи 

   

Исплата отпремнина 

и једнократних 

помоћи по закључку 

Начелника општине 

28.000,00 28.000,00 - 22.121,18 22.121,18 - 

10. Трошкови 

банкарских услуга 
   

Исплата трошкова 

банкарских услуга 

(провизија, услуге 

платног промета и 

сл.) 

6.000,00 6.000,00 - 4.878,63 4.878,63 - 

11. 

Трошкови 

одржавања лиценци 

за трезорско 

пословање 

   

Исплата трошкова 

одржавања лиценци 

за трезорско 

пословање 

7.300,00 7.300,00 - 6.849,30 6.849,30 - 

12. Трошкови 

репрезентације 
  - - 400,00 400,00 - 247,36 247,36 - 

13. 
Расходи за стручно 

усавршавање 

запослених 

  - - 1.500,00 1.500,00 - 997,00 997,00 - 

14. 

Издаци за накнаде 

плата за породиљско 

одсуство и за 

вријеме боловања 

који се рефундирају 

од фондова 

обавезног 

социјалног 

осигурања 

  - - 42.000,00 42.000,00 - 37.569,88 37.569,88 - 

Б. Укупно редовни послови  3.281.200,00 3.281.200,00 - 3.261.537,43 3.261.537,43 - 

 

Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у текућој години 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети - - - - - - 

Б. Укупно редовни послови 3.281.200,00 3.281.200,00 - 3.261.537,43 3.261.537,43 - 

У К У П Н О  С Р Е Д С Т А В А  (А + Б): 3.281.200,00 3.281.200,00 - 3.261.537,43 3.261.537,43 - 



 

4. Образложење неостварених циљних вриједности индикатора реализације 

активности из Годишњег плана рада Одјељења за финансије 

 

 

С обзиром на то да одјељење нема стратешких циљева, односно све активности су 

редовне активности, исте су реализоване у складу са Годишњим планом рада Одјељења за 

финансије. 

Реализација редовних активности Одјељења за финансије, као што су извршења на 

позицијама за једнократне помоћи и банкарске услуге зависи од броја поднесених захтјева 

односно извршених налога за плаћање. 

 

 

5. Закључци и препоруке 

 

На основу претходно наведеног, може се констатовати да су активности из надлежности 

Одјељења за финансије благовремено планиране и реализоване. Такође, припрема и 

доношење свих извјештаја, који су у надлежности одјељења, извршени су у складу са 

прописаним роковима, иисти су благовремено достављени надлежним органима и 

институцијама. 
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ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

ЗАПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, фебруар 2019. године 
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1. Увод 

Републичка управа за инспекцијске послове (Инспекторат Републике Српске) и 

инспекције у јединицама локалне самоуправе чине Инспекцијски систем Републике Српске. 

Инспекцијски надзор има за циљ остваривање и заштиту јавног интереса, а врши се 

предузимањем мјера и радњи како би се утврђено стање и пословање ускладило са 

прописима. 

Након процеса реформе инспекција у Републици Српској (који је текао од 2003. -2005. 

године) републичке инспекције су издвојене из састава надлежних министарстава и прешле 

су у састав самосталне републичке управне организације – Инспекторат Републике Српске. 

Након завршеног процеса реформе републичке инспекције уследио је процес реформе 

општинске инспекције. 

Послови инспекцијског надзора, као повјерени послови организовани су Одлуком о  

оснивању Општинске управе општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 31/17) у посебну организациону јединицу у оквиру Општинске управе општине 

Прњавор, под називом Одјељење за инспекцијске послове. 

 

2. Сажетак 

Одјељење за инспекцијске послове, по принципу функционалне повезаности са 

инспекцијама Инспектората Републике Српске, обавља послове инспекцијског и 

комунално-инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор и то: 

• обавља инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа у области: 

промета роба и услуга, пољопривреде, заштите биља и слатководног рибарства, 

вода, шумарства и ловства, здравствене заштите животиња и ветеринарске 

дјелатности, саобраћаја, просторног уређења и грађења, заштите животне средине и 

здравствено-санитарне заштите, 

• врши комунално-инспекцијски надзор који обухвата комунално-инспекцијски 

преглед у погледу одржавања комуналног и другог реда, вршење контроле над 

примјеном прописа из области комуналних дјелатности, предузимање мјера и радњи, 

праћење и извршавање наложених мјера, у складу са Законом о комуналној 

полицији, те извршавање закона и других прописа и општих аката, у складу са 

законом, 

• врши управне, стручне, административне и друге послове за области из свог 

дјелокруга, 

• прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу и предлаже 

рјешења за спорна питања у својој области, 

• припрема за  скупштину општине и начелника општине нацрте, односно приједлоге 

одлука, других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и 

друге материјале,  

• врши и друге послове које му повјери скупштина општине и начелник општине, 

• одговорно је за стање у својој области у границама својих права и дужности. 

 

У Одјељењу за инспекцијске послове општине Прњавор ради 19 службеника и то: 

- начелница одјељења, 

- самостални стручни сарадник за нормативна акта и управно рјешавање- један 

извршилац, 

- виши стручни сарадник за правне и административне послове из надлежности  

комуналне полиције- један извршилац,  

- стручни сарадник за административне послове- један извршилац, 
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- урбанистичко-грађевински инспектор – један извршилац, 

- тржишни инспектор – два извршиоца, 

- инспектор за храну - два извршиоца, 

- здравствени инспектор- један извршилац, 

- саобраћајни инспектор – један извршилац, 

- пољопривредни инспектор – један извршилац, 

- ветеринарски инспектор – један извршилац и 

- комунални полицајац- пет извршилаца. 

 

Квалификациона структура запослених Одјељења за инспекцијске послове 

Квалификациона стуктура запослених Одјељења за инспекцијске послове 

Редни 

број Квалификација 

Број извршилаца са 

31.12.2018. % 

1 Висока стручна спрема 16 84,21 

2 Виша стручна спрема 2 10,52 

3 Средња стручна спрема 1 5,26 

4 Укупно 19 100  

 

Један број инспектора Одјељења за инспекцијске послове општине Прњавор, током 

2018. године присуствовао је семинарима и стручним едукацијама на којима су имали 

прилику да стекну нова знања која ће искористити у инспекцијском надзору.  

 Током извјештајног периода организовани су семинари и едукације за: 

1. Инспектори за храну (Весна Мандић и Славка Сарић), здравствени инспектор 

(Драгана Радујковић) и начелник одјељења Сузана Шврака присуствовали су 

Осамнаестој међународној конференцији „Водоводни и канализациони системи“ 

која је одржана од 30.05.-01.06.2018. године на Јахорини. Теме конференције су 

биле: испитивање интеракције хлорованих фенола и микропластике у води током 

времена, критички осврт на уклањање арсена из воде коагулацијом и адсорпцијом, 

здравствена исправност воде локалних школских водовода на подручју региона Бања 

Лука. 

2. Ветеринарски инспектор Александар Гарић присуствовао је на три семинара и то: 

- 20.04.2018. године- Микробиолошки критеријуми за храну- појава бактерије 

CANCILOBACTER у пилећем месу, 

- 18.10.2018. године - Обука о приступу и коришћењу базе података Агенције за 

обиљежавање животиња, 

- 25. и 26.10.2018. године - Обука за узорковање на фармама перади у склопу 

програма контроле салмонеле код перади. 

 Остали инспектори нису присуствовали семинарима, због тога што није било 

организованих семинара за поједине области, док за оне за које су били организовани, није 

било довољно новчаних средстава. 
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3. Спроведене активности службе на реализацији годишњег плана рада Одјељења за инспекцијске послове 

 3.1. Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

  

 3.2. Активности из редовне надлежности 

Р
.б
р
. ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере и редовни 

послови В
ез
а 
са

 

ст
р
ат
ег
и
јо
м

 

В
ез
а 
са

 

п
р
о
гр

ам
о
м

 

Резултати (у 

текућој години) 

Планирана средства (текућа 

година) 

Остварена средства (текућа 

година) 

Плани

рани 

Остваре

ни 

УКУПН

О 

Буџе

т ЈЛС 

Екстерн

и извори 

УКУПН

О 

Буџе

тЈЛС 

Екстерн

иизвори 

1. 

- Хигијенско санитарни и технички 

услов и индустријска производња 

намирница 

- Занатска производња ( пекари, 

вртићи, старачки домови, 

сластичарне и друго) 

- Угоститељство и трговина 

- Испуњеност услова за обављање 

дјелатности 

 
Инспекција  

за храну 
650 639       

2. 

- Водоснабдјевање 

- Промет намирница и промета 

опште употребе 

- Образовне установе 

- Вртићи 

- Објекат за смјештај (домови) 

- Објекти за његу и уљепшавање 

- Базени за купање и купалишта 

- Објекти културе и спорта 

 
Здравствена 

инспекција 
550 540       

3. 

- трговине 

- угоститељски објекти 

- занатске радње 

- све врсте пијаца 

- робна пијаца 

- конторла ограничења маржи у 

промету 

- контрола радног времена 

трговачких и занатских радњи 

 
Тржишна 

инспекција 
450 394       



 

66 

- контрола точења пића лицима 

млађим од 18 година 

- контрола одобрења за рад 

- контрола заштите потрошача 

- рад по пријавама грађана 

4. 

- Пољопривредно земљиште:  

(промјена намјене,  кориштење 

пољопривредног земљишта, 

номађење, експлоатација осталих 

минералних сировина, сузбијање 

амброзије, уређење међа-живица) 

- Средства за заштиту биља ( упис 

у регистар прометника, услови за 

стављање у промет, примјена 

средстава за заштиту биља) 

- Сјеме пољопривредног биља 

(упис у регистар прометника, 

услови за стављање у промет, 

кориштење сјемена 

пољопривредног биља) 

- Садни материјал (упис у регистар 

прометника, услови за стављање у 

промет и кориштење садног 

материјала) 

- Минерална ђубрива (упис у 

регистар прометника, услови за 

стављање у промет и начин 

кориштења минералног ђубрива) 

- Јака алкохолна пића (промет) и 

производња и промет дувана 

- Пчеларство (испуњеност услова 

за стављање у промет пчелињих 

производа) 

- Рибарство (удружење спортских 

риболоваца – испуњеност услова) 

- Подстицаји у пољопривреди 

(намјенско кориштење средстава 

подстицаја и тачност наведених 

података) 

Промет хране биљног поријекла 

 
Пољопривредна  

инспекција 
300 342       
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5. 

- здравствена заштита и 

спречавање заразних болести – 

зоонозе, 

- ветеринарска превентива у 

промету животиња, 

- ветеринарска превентива у 

производњи и трговини 

производима, сировинама, 

прехрамбеним производима и 

сточном храном, 

- превентива у размножавању 

животиња, 

- минимални обим здравствене 

заштите животиња, 

- надзор рада ветеринарских  

организација, 

- контрола о условима увоза и 

провоза живих животиња, 

сировина, производа и нус 

производа животињског поријекла, 

- контрола провођења 

карантинских мјера и услови 

карантина (ветеринарско-

санитарни услови), 

- контрола промета и примјене 

ВМС, 

узимање узорака , 

- обављање и других послова 

надзора у области ветеринарства 

када је то одређено посебним 

Законом 

 

 
Ветеринарска  

инспекција 
330 370       

6. 

- Заштита јавних путева: 

- Редовно одржавање путева, 

- Ванредно одржавање путева, 

- Зимска служба. 

- Активност око провођења Закона 

о превозу у друмском саобраћају 

су везане за: 

- Контролу јавног превоза роба и 

путника, 

 
Саобраћајна 

инспекција 
150 154       
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- Контролу превоза за властите 

потребе роба и путника, 

- Контрола рада аутобуске 

станице,  

- Контрола терминала градско 

приградских линија, 

- Контрола нелегалног превоза 

путника, 

 

7. 

- Сталну контролу бесправног 

грађења, а посебно у ужим урбани 

подручјима и заштићеним зонама, 

- Контрола извођења радова на 

објектима према одобреној 

документацији и прописима, 

- Контрола стања дотрајалих 

објеката и предлагање уклањања 

уколико се нађе да објекти, услед 

пропадања више не могу служити 

својој сврси, 

- Контрола издавања одобрења за 

грађење и урбанистичке 

сагласности, 

- Присуства техничком пријему 

(контрола рада комисије за 

технички пријем уз сугестије о 

усклађености са прописима), 

- Активно учествовање у јавним 

увидима у нове законе и прописе 

који уређују област просторног 

уређења и грађења, са давањем 

сугестија кад год је то могуће, 

- Активно учествовање у изради 

Општинских одлука и измјена и 

допуна постојећих Одлука које се 

тичу рада урбанистичко-

грађевинске инспекције 

 

Урбанистичко-

грађевинска 

инспекција 

600 351       

8. 

Еколошка инспекција вршити 

редовне контроле: 

- рјешења којим се издају 

еколошке дозволе, 

 
Еколошка 

инспекција 
280 331       



 

69 

- редовни и ванредни мониторинг 

воде, ваздуха и земље, мјерење 

буке и  

 управљање отпадом. 

9. 

-  врши контроле над радом 

комуналних предузећа "Водовод" 

и "Парк" ,  

-  надзор над заузимањем јавних 

површина, кориштење и 

одржавање зелених површина, 

- дјелстност зоохигијене, 

- истицање реклама,  

- кориштење јавних површина по 

основу закупа,  

- контрола радног времена 

угоститељских објеката,  

- надзор над одржавањем 

комуналног реда. 

 
Комунална 

полиција 
1200 1260       

Б. Укупно редовни послови                                                                                   4510 4381       

 

Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у текућој години 

 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети        

Б. Укупно редовни послови        

УКУПНО СРЕДСТАВА  (А + Б):        

 



 

4.Образложење неостварених циљних вриједности индикатора реализације 

активности из Годишњег плана рада Одјељења за инспекцијске послове 

 

У извјештајном периоду Одјељење за инспекцијске послове није остварило све 

планиране циљеве због следећег: 

- у вријеме сачињавања годишњег плана рада одјељења за 2018. годину на пословима 

тржишног и урбанистичко-грађевинског инспектора била су запослена по два 

извршиоца, међутим од 01.01.2018. године послове урбанистичко-грађевинског 

инспектора обављао је један извршилац, док је послове тржишног инспектора обављао 

један извршилац у периоду од 14.05.2018. до 20.12.2018. године. 

 

          5. Закључци и препоруке 

 

У извјештајном периоду инспектори и комунални полицајци Одјељења за 

инспекцијске послове извршили су укупно 4381 контролни преглед на основу којих су 

предузете следеће мјере: 

- издата су 763 рјешења и закључка,  

 - поднешена су 4 захтјева за покретање прекршајног поступка Основном суду 

Прњавор - Прекршајно одјељење, и исти су у процедури рјешавања, 

- код 505 прекршиоца инспектори и комунални полицајци су изрекли прекршајну 

санкцију путем издавања прекршајног налога у укупном новчаном износу од 49.960,00 КМ. 

Највећи број прекршаја, односно издатих прекршајних налога је из надзора над 

неправилним паркирањем возила на јавној површини, затим непрописно одлагање отпада, 

из области јавног превоза лица и ствари, из надзора над издавањем фискалних рачуна, 

истицања цијена, поштовања редовног радног времена и радног времена у дане државних 

празника као и из области заштите становништва од заразних болести. 

 Анализом података извршених контрола и евидентирања неправилности у 

извјештајном периоду, констатован је благо повећање прекршаја  од стране контролисаних 

субјеката у односу на претходне године.  

 Извјештајни период је пратио већи број анонимних пријава од стране грађана, на 

нелегалан рад субјеката, нелегалну градњу, нехигијенске услове рада субјеката и друго. 

Надлежне инспекције и комунална полиција, су реаговале на сваки пријављени случај, као 

и на званично поднесене захтјеве и дјеловале у складу са одредбама  позитивних законских 

прописа. Треба напоменути да извјестан број пријава није био основан, те да се велики број 

пријава односио на надлежност инспекције рада и заштите на раду, надлежност водне 

инспекције и републичке урбанистичко – грађевинске инспекције, те су исте прослијеђене 

надлежним инспекцијама. 

 Такође, у извјештајном периоду, инспектори су радили контролне прегледе по 

налогу главних републичких инспектора, односно Републичке управе за инспекцијске 

послове (пријаве по субјектима – „рад на црно“, издавање фискалних рачуна, фалсификати 

прехрамбених производа и присуство недозвољених средстава у прехрамбеним и 

непрехрамбеним производима, услови за добијање републичких подстицаја у области 

пољопривреде, као и по налогу Агенције за храну БиХ (узорковање прехрамбених 

производа). 

У извјештајном периоду настављена је сарадња Општине Прњавор са 

хигијеничарском службом „Јава“ Прњавор, за нешкодљиво уклањање паса луталица на 

подручју општине Прњавор, а надзор над радом хигијеничарске службе су вршили 

комунални полицајци. Комунална полиција је у извјештајном периоду, вршила надзор над 

радом ветеринарских станица у смислу вођења и ажурирања Регистра паса. Такође, 

потписан је споразум између општине Прњавор и УГ „Колиба“ коју финансира DOGS 
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TRUST, везано за стерилизацију, чиповање и регистрацију, како паса луталица тако и 

власничких паса, а све у циљу заштите и добробити животиња. 

 Сумирајући рад инспекцијске службе указујемо на неке проблеме који су 

окарактерисали  извјештајни период:  

 -отежавајуће околности при раду инспекције у односу на субјекте надзора јесу честе 

промјене у смислу привременог или сталног престанка рада, промјене сједишта предузећа и 

предузетника, промјене локације издвојених пословних просторија и пословних јединица, 

промјене облика организовања и друго,  тако да је објективно немогуће са постојећим 

бројем инспектора исконтролисати законитост свих промјена уписа у регистре и законитост 

пословања,   

 -стручно оспособљавање и едукација инспектора је недовољна, како због недостатка 

стручне литературе из свих области, тако и због неорганизовања стручних састанака на 

нивоу министарстава, а сада на нивоу Републичке управе за инспекцијске послове. Кратки, 

радни састанци на којима би се усвојили заједнички ставови и тумачења појединих прописа 

увелико би олакшали рад и ефикасност инспекцијских органа,  

-обезбјеђивање возила за потребе инспекције такође су услов боље ефикасности, 

имајући у виду број субјеката, величину општине, број инспектора и комуналних 

полицајаца и њихових надлежности које је понекад немогуће организовати у тимски рад 

или је такав рад за поједине инспекције и комуналну полицију неефикасан. 
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Прњавор, фебруар 2019. године 
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1.Уводни дио 

Одјељење за општу управу Општинске управе општине Прњавор остварује своје 

надлежности у складу са  Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16),  Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), Статутом 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинскe 

управe општине Прњавор (“Службени гласник општине Прњавор”, број 34/17, 35/17, 1/18, 

7/18, 14/18, 20/18, 21/18 и 24/18). 

У складу са  чланом 9. Одлуке о оснивању Општинске управе општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 31/17) Одјељење за општу управу обавља 

сљедеће послове: 

1) извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката који се 

односе на грађанска стања (матичне књиге, држављанство, лично име и друго), 

2) обавља послове пријемне канцеларије, писарнице, овјере рукописа, преписа и 

потписа, послове архиве, и друге послове у складу са прописима о канцеларијском 

пословању, 

3)  обавља послове информисања грађана по питању остваривања њихових права у 

општинској управи, 

4) проводи поступак рјешавања притужби грађана, 

5) послове управљања људским ресурсима, 

6) обавља персоналне послове, 

7)  послове пружања правне помоћи грађанима, 

8) послове на унапређењу система управљања квалитетом ISO 9001, 

9) на иницијативу надлежних одјељења, а у складу са законом врши израду образаца 

захтјева, 

10)  обавља послове одржавања информационог система, рачунарске опреме и врши 

обуку за коришћење софтвера, 

11)  обавља послове Центра за бирачки списак у складу са законом и другим прописима, 

12)  обавља стручно-техничке и административне послове за мјесне заједнице, 

13)  води регистар мјесних заједница, 

14)  поступак административног извршења рјешења других државних органа, 

15)  обавља стручно-техничке послове за потребе Одбора за жалбе општине Прњавор, 

16) обавља послове достављања, умножавања и копирања материјала, 

17) примјењује прописе скупштине општине и начелника општине, 

18)  прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање  и 

предлаже рјешавање питања у тим областима, 

19)  припрема за скупштину општине и начелника општине нацрте, односно приједлоге 

одлука, других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и 

друге материјале, за области из свог дјелокруга, 

20)  врши управне, стручне и административне послове, за области из свог дјелокруга, 

21)  врши и друге послове које му повјери скупштина општине и начелник општине,  

22)  одговорно је за стање у овим областима, у границама својих права и дужности. 

 

2.Сажетак  

У извјештајном периоду одјељење је израдило или учествовало у изради:   

1. Плана  запошљавања  у 2018. години („Службени гласник општине Прњавор“, број 

2/18), 
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2. Извјештајa о резултатима испитивања задовољства грађана радом Општинске управе и 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 5/18), 

3. Одлукe о расподјели средстава за обиљежавање значајних датума у мјесним 

заједницама у 2018. години („Службени гласник општине Прњавор“ број 6/18), 

4. Упутствa о поступању по пријавама путем Апликације за пријаву сумње на корупцију и 

друге неправилности – АПК („Службени гласник општине Прњавор“ број 6/18), 

5. Плана коpиштења годишњих одмора за 2018. годину, 

6. Одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“број 6/18), 

7. Плана стручног оспособљавања и усавршавања службеника у Општинској управи 

општине Прњавор у 2018. години, („Службени гласник општине Прњавор“број 8/18), 

8. Одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове савјета Мјесне заједнице Гусак-

Гајеви („Службени гласник општине Прњавор“ број 9/18), 

9. Извјештаја о раду Одбора за жалбе општине Прњавор за период од 01.01.2017. до 

31.12.2017. године („Службени гласник општине Прњавор“ бррој 9/18), 

10. Извјештаја о стању управног рјешавања у остваривању права и дужности грађана и 

правних субјеката у Општинској управи општине Прњавор у периоду 01.01.2017. 

године до 31.12.2017. године („Службени гласник општине Прњавор“ број 9/18), 

11. Одлуке о просторијама и висини накнаде за закључење брака и врсти и висини накнада 

за посебне услуге из области опште управе („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 22/18), 

12. Одлуке о именовању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица 

умрлих ван здравствене установе (мртвозорника) и висини накнаде за обављање 

прегледа умрлог лица („Службени гласник општине Прњавор“ број 22/18), 

13. Информација и извјештаја за потребе начелника, других одјељења, одборника и других 

субјеката, 

14. Одговора на одборничка питања.  

 

У периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. године, путем пријемне канцеларије запримљена су 

2582 захтјева за покретање управног поступка, а укупно је рјешавано 11559 неуправних  

предмета, по службеној дужности или по захтјеву странака.  

Одјељење за општу управу запримило је укупно 104 захтјева за покретање управног  

поступка, те 90 захтјева за покретање осталих (неуправних) поступака. 

Из области грађанских стања у поступку рјешено је 85 захтјева, (од чега 48 захтјева  

за накнадни упис у матичну књигу рођених, 10 захтјева за накнадни упис чињенице 

држављанства, 5 захтјева за накнадни упис у матичну књигу умрлих, 17 захтјева за 

промјену личног имена и 5 захтјева за исправку грешке у матичној књизи вјенчаних).  

Поред наведеног, у извјештајном периоду извршена је 33541 овјера потписа и 

преписа у шалтер сали и 1994 овјера у мјесним канцеларијама,  а по захтјевима странака  у  

9 случајева се излазило на терен ради овјере потписа. 

За  овјере које подлијежу наплати,  наплаћена је такса у укупном износу од 

44.659,000  КМ.   

У извјештајном периоду по разним основама, наплаћено је укупно 188.410,53 КМ 

општинске административне таксе. 

У 2018. години, у шалтер сали и мјесним канцеларијама издато је укупно 550 радних 

књижица. 

Извршена је отпрема и достава 5205 препоручених пошиљки, 1392 обичних 

пошиљки и 4 пакета. У књигу рачуна заведено је 2320 рачуна. 

Матичари Општинске управе општине Прњавор су у извјештајном периоду 

извршили 960 уписа у матичне књиге  (МКР, МКВ, МКУ, КД) и  издали 23979 извода и 

увјерења из матичних књига. Сачињена је и издата 531 смртовница, закључен је 251 брак, 

Матичари у шалтер сали Општинске управе Прњавор обрадили су 18.721 захтјев за 
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провјеру уписа у матичне књиге (МКР и МКД) у поступку издавања личних докумената 

грађанима. 

Административно-техничке послове за мјесне заједнице обављали су матичари  

мјесних канцеларија и стручни сарадник за послове мјесних заједница, који се односе на 

вођење записника на сједницама савјета мјесних заједница и зборовима грађана, 

сачињавање захтјева, записника и одлука за потребе мјесних заједница. 

У области управљања људским ресурсима у 2018. години донешен је План 

запошљавања, Плана кориштења годишњих одмора и План стручног оспособљавања и 

усавршавања запослених у Општинској управи општине Прњавор. Од 1.1.2018. године на 

снази је нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе општине Прњавор и Колективни уговор за запослене у Општинској 

управи општине Прњавор. 

 У току године израђено је 5 рјешења о заснивању радног односа на неодређено 

вријеме, 8 рјешења о престанку радног односа, 17 рјешења о привременом или трајном 

премјештају, 365 рјешења о утврђивању коефицијента за обрачун плата запослених, 159 

рјешења о кориштењу годишњег одмора, те 60 увјерења о радно-правном статусу  

запослених. 

 На дан 31.12.2018. године у  Oпштинској управи  општине Прњавор, евидентирано је 

укупно 158 запослених (службеници, намјештеници и функционери),  према следећој 

структури: 

 

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНОСТИ 

Др Mp ВСС ВШС ССС ВКВ КВ НК Укупно 

    1 2     73     5    49     2     21    5 158 

 

  

 На дан 31.12.2018. године приправнички стаж у Општинској управи општине 

Прњавор обављало је укупно 6 приправника са високом стручном спремом, од чега су 4 

приправника запослена у оквиру пројекта Завода за запошљавање Републике Српске „ 

Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години“. 

Кроз овај пројекат обезбијеђена је нето плата за 3 приправника и бруто плата за 1 

приправника, члана порордице погинулог борца ВРС. 

 

 У извјештајном периоду успостављен је регистар запослених у Општинској управи 

општине Прњавор, у складу са Правилником о садржају и начину вођења регистра 

запослених у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 65/17).
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3.Спроведене активности службена реализацијa годишњег плана рада Одјељења за општу управу 

  

3.1. Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

 

Р
.б
р
. 

ПЛАНИРА

НИ 

Пројекти, 

мјере и 

редовни 

послови 

В
ез
а 
са

 

ст
р
ат
ег
и
јо
м

 

В
ез
а 
са

 

п
р
о
гр

ам
о
м

 

Резултати (у текућој години) 
Планирана средства (текућа 

година) 

Остварена средства (текућа 

година) 

Планирани Остварени Укупно 
Буџет 

ЈЛС 

Екстерн

и извори 
Укупно 

Буџет 

ЈЛС 

Екстерни 

извори 

1. 

Изградња 

капацитета за 

пружање 

подршке/услуг

а привреди – 

кроз  

реализацију 

пројекта ISO 

стандарда 

сходно 

прописаним 

процедурама и 

упутсвима  

С.Ц. 1/ сек 

1.1 

Унапређење 

пословног 

 окружења и 

привлачење 

инвестиција (1.1.1) 

 

Побољшан ниво 

услуга у општинској 

управи 

На другој 

надзорној 

провјери у 

децембру 2018. 

године, 

потврђен 

сертификат 

Oпштини 

Прњавор, од 

стране 

сертифика-

ционе куће 

TUV Rheinland, 

Beograd 

2.500,00 2.500,00 - 
1.466,87 1.466,87 - 

2. 

Подршка 

одржавању 

традиционалн

их 

манифестација 

у руралним 

подручјима 

С.Ц. 2/ сек 

2.2 

Побољшање услова 

за културне и 

спортске активности 

(2.2.1) 

Организиоване 

манифестације са 

повећаним бројем 

учесника – прате се 

путем пријава на 

обрасцу за календар 

манифестација који 

између осталих 

података садржи 

податке о  рангу 

маниф.,број 

учесника, број 

посјетилаца. 

Укупно  6 

мјесних 

заједница 

обиљежило је 

значајан датум 

у мј.з. уз 

подршку и 

реализацију 

финансијских 

средстава 

обезбијеђених 

у буџету 

општине. 

5.000,00 5.000,00 - 3.489,59 3.489,59 - 

А. Укупно стратешко програмски приоритети  7.500,00   4.956,46 4.956,46  
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 3.2. Активности из редовне надлежности 

Р
.б
р
. ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере и 

редовни послови 

В
ез
а 

са
 

ст
р
ат
ег
и
јо
м

 

В
ез
а 

са
 п
р
о
гр

ам
о
м

 Резултати (у текућој години) 
Планирана средства (текућа 

година) 

Остварена средства (текућа 

година) 

Планирани Остварени УКУПНО 
Буџет 

ЈЛС 

Ексте-

рни 

извори 

УКУПНО 
Буџет 

ЈЛС 

Ексте-

рни 

извори 

1. 
Трошкови за рад 

мртвозорника 

 
  

Поступање 

именованих 

мртвозорника 

у поступку 

утврђиања 

времена и 

узрока смрти 

лица умрлих 

изван 

здравствене 

установе 

Досљедна примјена 

Правилника о поступку 

утврђивања смрти лица  

(„Службени гласник 

РС“, број 65/10) и 

Одлуке о именовању 

доктора медицине 

(мртвозорника) за 

утврђивање времена и 

узрока смрти лица 

умрлих изван 

здравствене установе 

(„Службени гласник 

општине Прњавор“, број 

20/11) 

12.500,00 12,500,00 - 12.474,45 12.474,45 - 

2. 
Трошкови 

репрезентације 
  - - 370,00 370,00 - 327,65 327,65 - 

3. Трошкови вјенчања   

Упућивање 

приједлога 

Одлуке о 

делегирању 

одборника 

Скупштине 

општине 

Прњавор који 

ће у својству 

службеног 

лица 

присуствовати 

закључењу 

брака у 

скупштинску 

процедуру  

Реализација Одлуке о 

делегирању одборника 

Скупштине 

општине Прњавор који 

ће у својству службеног 

лица присуствовати 

закључењу брака 

(„Службени гласник 

општине Прњавор“, број 

9/17) и Одлуке о 

накнадама за обављање 

посебних услуга из 

области опште управе 

(„Службени гласник 

општине Прњавор“, број 

7/06 и 12/06) 

15.500,00 15.500,00 - 14.477,26 14.477,26 - 
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4. 
Набавка материјала за 

мјесне заједнице 
  

Рјешавање 

захтјева 

мјесних 

заједница 

Ријешено 5 захтјева 

мјесних заједница за 

набавку материјала 

за потребе мјесне 

заједнице 

       1.000,00        1.000,00 -         944,23     944,23 - 

5. 
Трошкови текућег 

одржавања у мјесним 

заједницама 
  

Рјешавање 

захтјева 

мјесних 

заједница 

Ријешено 6 захтјева 

мјесних заједница за 

текуће одржавање 

објеката у мјесним 

заједницама 

8.000,00 8.000,00 - 6.001,21 6.001,21 - 

Б. Укупно редовни послови  37.370,00 37.370,00 - 34.224,80 34.224,80 - 

 

Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у текућој години 

 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети  7.500,00 7.500,00 -  4.956,46  4.956,46 - 

Б. Укупно редовни послови         37.370,00        37.370,00 -     34.224,80 34.224,80  

УКУПНО СРЕДСТАВА  (А + Б):  44.870,00 44.870,00      39.181,26 39.181,26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Образложење неостварених циљних вриједности индикатора реализације  

активности из Годишњег плана рада Одјељења за општу управу 

 

 Планом рада одјељења за 2018. годину у оквиру стратешких и програмских 

активности планирана су средства за ISO стандард у износу 2.500,00 КМ, од чега је 

извршење износило 1.466,87 КМ из разлога што је 2018. године вршена друга надзорна 

провјера а не ресертификациона, што је утврђено Уговором број 01/1-014-299/16 од 

1.12.2016. године.  

 У оквиру подршке одржавању традиционалних манифестација у руралним  

подручјима планирано је 5.000,00 КМ, а извршење је 3.489,59 КМ из разлога што одређене 

мјесне заједнице нису реализовале планиране манифестације. 

 Даље, када посматрамо реализацију редовних активности Одјељења за општу  

управу из плана за 2018. годину, такође су извршења мања од планираног на позицијама за 

мртвозорнике, вјенчања, која зависе од броја прегледа лица умрлих ван здравствене 

установе на подручју општине, односно броја извршених вјенчања у извјештајном периоду. 

Позиције у буџету за набавку материјала за мјесне заједнице, као и одржавање објеката у 

мјесним заједницама реализоване су у складу са пристиглим захтјевима  мјесних заједница. 

 

5. Закључци и препоруке  

 

На основу изнесених података може се констатовати да су редовни послови у 

надлежности Одјељења за општу управу  благовремено планирани, планирани послови 

извршавани, надлежни органи извјештавани, те да је постигнуто задовољство  корисника  

услуга, што доказују и резултати проведене анкете у оквиру испитивања задовољства 

корисника услугама Општинске управе општине Прњавор, приликом анализе система 

управљања квалитетом према захтјевима ISO стандарда.  

У складу са препорукама из Извјештаја о раду Одјељења за општу управу за 2017. 

годину, расписани су и проведени избори за чланове Савјета Мјесне заједнице Гусак-

Гајеви, те изабран предсједник Савјета Мјесне заједнице Горњи Вијачани. 

У циљу сталног побољшања рада одјељења и већег степена задовољства грађана у 

2019. години дају се следеће препоруке: 

- у области рада и функционисања мјесних заједница на подручју општине, неопходно 

је на заједничким састанцима са предсједницима савјета мјесних заједница прикупљати 

приједлоге за рјешавање најзначајнијих питања у мјесним заједницама, 

- приликом доношења одлуке о значајним датумима у мјесним заједницама, утврдити 

и планирати средства за мјесне заједнице које обиљежавају значајне датуме, а на основу 

приједлога савјета мјесних заједница, 

- у области рада матичара завршити процес верификације уписа у матичне књиге, с 

обзиром да је законски рок 30.06.2019. године, као и пратити рјешавање захтјева у поступку 

провјере података за издавање идентификационих докумената, на начин да се обезбиједи 

довољан број матичара на провјери за рјешавање у прописаном року, 

- континуирано вршити надзор над ажурношћу и тачношћу вођења матичних  

књига, 

- пратити и вршити надзор над рјешавањем предмета по захтјеву странака у  

надлежности одјељења, као и вођењем канцеларијског пословања у општинској управи. 
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ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, фебруар 2019. године 
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1. Увод  

 

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство као основна организациона 

јединица Општинске управе општине Прњавор, обезбјеђује извршавање закона, других 

прописа и општих аката у области пољопривреде, водопривреде, шумарства и руралног 

развоја. Одјељење обавља послове управног рјешавања, нормативно-правне, аналитичко-

информационе и стручне у оквиру прописане надлежности: 

• примјењује прописе скупштине општине и начелника општине, 

• прати стање у областима за које је задужено, односно области пољопривреде, 

водопривреде, шумарства и руралног развоја, покреће иницијативу са приједлогом 

мјера за рјешавање питања у тим областима, 

• припрема за скупштину општине и начелника општине развојне планове, нацрте 

односно приједлоге одлука, програме, извјештаје и информације, те друге прописе и 

опште акте путем давања мишљења и сугестија, аналитичко-информационе 

материјале као што су статистичко-информационе подлоге из свог дјелокруга рада, 

• врши управне, стручне, административне и друге послове за области из свог 

дјелокруга, 

• учествује у раду на пројектима везаним за пољопривредну производњу, 

водопривреду, шумарство, екологију и рурални развој, 

• стара се о имплеметацији система управљања квалитетом по ИСО 9001:2008 у 

оквиру надлежности одјељења, 

• стара се о планирању, провођењу и остваривању прихода и финансирању издатака у 

Буџету општине, 

• преноси поруке фармерима које стижу из ресорног министарства (закони, одлуке, 

мјере унапређења пољопривредне производње и сл.), 

• упознаје фармере са научним достигнућима института и факултета те преноси знања 

са тих институција ради примјене на терену (нове сорте, технологије, машине и сл.), 

• организује едукативна предавања од стране екстерних стручњака како у салама 

општине тако и на фармама пољопривредних произвођача,  

• организује посјете сајмовима пољoпривреде, данима поља и сличним 

манифестацијама у области пољопривреде, 

• стара се да се обазбиједе услови рационалног кориштења, заштите и очувања 

природних ресурса, земљишта, воде и шума са основним циљем унапређења стања у 

области пољопривредне производње, водопривреде,  шумарства и руралног развоја, 

• врши и друге послове које му повјери скупштина општине и начелник општине, 

• одговорно је за стање у овим областима, у границама својих права и дужности. 

 

 

2. Сажетак  

 

У току извјештајног периода Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

усмјерило је активности на испуњавање циљева задатих Планом рада организационе 

јединице за 2018. годину. У оквиру надлежности реализовани су: 

- редовни послови који се односе на издавање пољопривредних и водопривредних 

сагласности, водопривредних дозвола, издавање увјерења о обављању 

пољопривредне дјелатности и теренска обрада захтјева за подстицајна средства која 

се исплаћују из буџета општине, 

- нормативни послови који се односе на припрему нацрта, односно приједлога 

програма, планова, прописа, општих и појединачни аката у складу са Програмом 

рада Скупштине општине Прњавор за 2018. годину. 
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Р
ед
н
и

 

б
р
о
ј Област управног 

рјешавања 

Број 

примљених 

захтјева у 

току 2018. 

године 

Број 

ријешених 

предмета 

Број 

неријешених 

предмета 

 

1. 
Пољопривредне 

сагласности 
75 70 5 

2. Водне сагласности 0 0 0 

3. Водне дозволе 8 8 0 

4. 
Увјерења о обављању 

пољопривредне дјелатности 
34 34 0 

УКУПНО 117 112 5 

 

 

 Наплаћена накнада по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе усмјерава се у односу од 30 % у Буџет Републике Српске а 70 % у 

Буџет општине на ком подручју се налази земљиште. У 2018. години приходи општине 

Прњавор по основу претварања пољопривредног у грађевинско земљиште износили су 

28.154,29 КМ (у Буџет Републике Српске уплаћено је 12.066,12 КМ). 

 

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство је у току 2018. године 

припремило и у скупштинску процедуру упутило сљедеће програме, извјештаје и планове: 

 

1. Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње  у 

2018. години, 

2. Извјештај о Програму коришћења средстава за унапређење пољопривредне 

производње  у 2017. години, 

3. Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу 

прихода од посебних водних накнада у 2018. години,  

4. Извјештај о Програму о начину коришћења новчаних средстава прикупљених 

на основу прихода од посебних водних накнада у 2017. години, 

5. План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена 

за шуме за 2018. годину,  

6. Извјештај о утрошку новчаних средстава која потичу од прихода од посебних 

намјена за шуме за 2017. годину. 

 



 

3. Спроведене активности службе на реализацији годишњег плана рада Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

 

3.1. Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

Р
.б
р
. 

ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере 

и редовни 

послови 

В
ез
а 
са

 

ст
р
ат
ег
и
јо
м

 

В
ез
а 
за

 

п
р
о
гр

ам
о
м

 

Резултати (у текућој години) 
Планирана средства (текућа 

година) 

Остварена средства (текућа 

година) 

Планирани Остварени 
УКУПНО 

(КМ) 

Буџет 

ЈЛС (КМ) 

Екстер

ни 

извори 

(КМ) 

УКУПНО 

(КМ) 

Буџет 

ЈЛС (КМ) 

Екстерн

и извори 

(КМ) 

1. 

Програм подршке 

пољопривредној 

производњи 

СЦ 4. 

СЕЦ 6. 

СЕЦ 9. 

СЕЦ 10. 

Програм 

подршке 

пољопривредној 

производњи 

Пријем и 

обрада 580 

захтјева за 

подстицаје. 

Регрес камата 

за 45 одобренa 

кредитна 

захтјева. 

Хемијска 

анализа 100 

узорака 

земљишта. 

Услуге 

противградне 

заштите за 

подручје 

општине 

Прњавор. 

Пријем и обрада 

616 захтјева за 

подстицаје. 

Регрес камата за  

36 одобренa 

кредитна 

захтјева. 

Хемијска 

анализа 51 

узорака 

земљишта. 

Услуге 

противградне 

заштите за 

подручје 

општине 

Прњавор. 

   

470.000,00 

  

470.000,00  

   

0,00  

                   

 

457.589,72 

   

  

457.589,72 

 

0,00 

2. 

Едукација 

пољопривредних 

произвођача 

СЦ 5. 

СЕЦ 3.  

Савјетодавна 

подршка за 200 

пољопривредн

их 

произвођача, 

два одласка на 

сајмове 

пољопривреде. 

Савјетодавна 

подршка за 200 

пољопривредних 

произвођача, два 

одласка на 

сајмове 

пољопривреде. 

2.000,00   2.000,00  0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 



 

3. 

 

Изградња 

приоритетне путне 

мреже и 

саобраћајне 

инфраструктуре 

 

СЦ 3. 

СЕЦ 1. 

 
 

Изградња и 

реконструкција 

инфраструктур

е и других 

објеката на 

руралним 

подручјима 

општине 

Прњавор са 

којих потичу 

дрвни 

сортименти. 

Текуће 

одржавање 

путева на 

руралним 

подручјима 

општине са 

којих потичу 

дрвни 

сортименти у 

дужини од цца 

15 km. 

60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 

Изградња и 

реконструкција 

инфраструктуре 

и других 

објеката на 

руралним 

подручјима 

општине са 

којих потичу 

дрвни 

сортименти, 

асфалтирање 

путева у дужини 

од 3,226 km, 

суфинансирање 

изградње 

шумског 

камионског пута 

„Клупе-

Поповићи“, 

укупне дужине 

4,254 km у ПЈ 

Љубић. 

 

310.000,00 310.000,00 0,00 308.208,45 308.208,45 0,00 

4. 

 

Изградња 

приоритетне 

водоводне мреже 

СЦ 3. 

СЕЦ 1. 
 

Изградња 

система за 

водоснабдијева

ње МЗ 

Штрпци. 

Потписан уговор 

са ГП 

„ГРАДИП“ А.Д. 

Прњавор за 

иградњу 

 

 

190.000,00 

 

 

190.000,00 

 

 

0,00 

113.294,73 113.294,73 

   

 

 

           0,00 



 

контрарезервоар

а у МЗ Штрпци. 

Ријешени су 

имовинско-

правни односи. 

Изведени су 

радови на 

изградњи 

објекта, 

завршено је око 

70 % радова на 

објекту. 

 

 

 

Изградња 

система за 

водоснабдијева

ње МЗ Орашје. 

Уређење  

изворишта 

„Ђурашиновац“. 
3.114,09 3.114,09    

0,00 

5. 

 

Уређење слива 

ријеке Укрине у 

циљу заштите од 

поплава (израда 

студије и 

рјешавање 

проритетних 

проблема) 

СЦ 3. 

СЕЦ 1.  

Пројекат 

уређење корита 

ријеке Укрине 

у дужини 5,5 

km и ријеке 

Вијаке у 

дужини 5,0 km. 

Планирано је 

уређење корита 

наведених 

ријека на 

критичним 

тачкама које ће 

се накнадно 

одредити. 

 

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

   

0,00 

 

 

6. 

Уређење корита 

ријека и потока из 

намјенских 

средстава за воде 

  
Уређење 

корита ријека и 

потока. 

Чишћење и 

уређење ријеке 

Лишње у улици 

Живојина 

Прерадовића у 

дужини од 1,0 

km. 

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 

Израда елабората, 

студија, пројеката 

из намјенских 

  
Израда 

елабората, 

студија и 

Израђен је 

Програм зона 

санитарне 

10.000,00 10.000,00 5.000,00 9.904,03 4.904,03     5.000,00 



 

средстава за воде пројеката. заштите воде за 

људску употребу 

изворишта 

Повелич и 

Дабрак (услуге 

вјештачења, 

геодетске услуге, 

анализе воде, 

услуге стручног 

надзора).  

8. 

Грант КП 

„Водовод“А.Д. – 

набавка опреме 

  

Набавка радне 

машине за 

потребе КП 

„Водовод“А.Д.  

Набављена радна 

машина-багер, за 

потребе КП 

„Водовод“А.Д. 

75.000,00 75.000,00 0,00 73.983,69 73.983,69 

                      

0,00 

А. Укупно стратешко програмски приоритети  1.132.000,00 1.132.000,00 5.000,00 1.028.094,71 1.023.094,71 5.000,00 

 

 3.2. Активности из редовне надлежности 

Р
.б
р
. 

ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере 

и редовни 

послови 

В
ез
а 
са

 

ст
р
ат
ег
и
јо
м

 

В
ез
а 
за

 

п
р
о
гр

ам
о
м

 

Резултати (у текућој 

години) 

Планирана средства (текућа 

година) 

Остварена средства (текућа 

година) 

Планирани Остварени 
УКУПНО 

(КМ) 

Буџет 

ЈЛС (КМ) 

Екстерн

и извори 

(КМ) 

УКУПНО 

(КМ) 

Буџет 

ЈЛС (КМ) 

Екстерн

и извори 

(КМ) 

1. 
Послови управног 

рјешавања 
  

Ријешени сви 

комплетирани 

захтјеви у 

законском 

року. 

Обрађено 112 

захтјева 

управног 

рјешавања, од 

тога 70 

захтјева за 

пољопривредн

е сагласности, 

34 предмета 

неуправног 

поступка-

увјерења, 8 

водних 

дозвола, сви у 

      



 

складу са 

прописаним 

нормама и 

роковима. 

2. 
Послови управног 

рјешавања 
  

Обрађено 

најмање 616 

захтјева за 

подстицаје. 

Обрађено 597 

захтјева 

управног 

рјешавања по 

захтјевима за 

подстицаје. 

      

3. 

Израда 

аналитичко-

информативних 

материјала за 

потребе 

начелника, 

скупштине 

општине и 

надлежних 

министарстава 

  
Припрема три 

извјештаја. 

Извјештаји 

припремљени и 

достављени у 

Кабинет 

начелника,нако

н чега ће бити 

упућени у 

редовну 

скупштинску 

процедуру 

      

4. 

Израда 

нормативних 

материјала 

(Одлуке, планови 

и програми) 

  

Припрема и 

усвајање два 

програма и 

плана од 

стране СО-е. 

Усвојена два 

програма и 

план од стране 

СО-е: 

- Програм 

кориштења 

средстава за 

унапређење 

пољопривредн

е производње у 

2018. години. 

- Програм о 

начину 

кориштења 

новчаних 

средстава 

прикупљених 

на основу 

прихода од 

посебних 

водних накнада 

      



 

у 2018. години. 

- План утрошка 

новчаних 

средстава која 

потичу од 

прихода од 

посебних 

намјена за 

шуме за 2018. 

годину.   

5. 

Дозначавање 

средстава са 

буџетске позиције 

(414100 – помоћ 

појединцима) 

  

- Припрема 1 

закључка за 

исплату 

новчаних 

средстава 

пољопривредн

им 

произвођачима 

(1 закључак 

пренесени тов 

јунади из 

2017). 

- Припрема 18 

закључка за 

исплату 

новчаних 

средстава 

пољопривредн

им 

произвођачима 

(подстицаји из 

2018). 

 

Обрађено 19 

закључака за 

исплату 

новчаних 

средстава. Сви 

корисници по 

закључку су 

исплаћени. 

      

6. 

Припрема буџета 

кварталних 

захтјева, 

ребаланса и сл. 

аката 

  

Припрема 

четири 

квартална 

захтјева и 

буџет за 2019. 

годину 

Обрада 

наведених 

захтјева и 

буџета за 2019. 

годину који је 

усвојен у 

скупштинској 

процедури 

      



 

7. 

Припрема 

документације и 

покретање 

процедура јавних 

набавки 

  

Припрема 12 

процедура 

јавних набавки 

на основу 

програма и 

плана. 

Све планиране 

процедуре су 

проведене у 

складу са 

Законом о 

јавним 

набавкама. 

      

8. 

Послови 

унапређења 

управљања 

развојем 

пољопривреде- 

едукације, 

стручни савјети, 

пренесени 

послови од стране 

МПШиВ, АПИФ-

а, учешће у 

различитим 

пројектима МЕГ, 

БФЦ 

  

- Издати 

најмање 1500 

захјева за дизел 

гориво за 

прољећну и 

јесењу сјетву.  

- Обрађено 

најмање 150 

захтјева за 

подстицај за 

производњу 

меркантилне 

пшенице у 

2018. години.  

- Обрађено 

најмање 15 

захтјева за 

подстицај за 

производњу 

меркнтилне 

соје у 2018. 

години.  

- Обрађено 

најмање 1000 

захтјева за 

ажурирање 

података у 

АПИФ-у. 

- Издато је 

1531 захтјева 

за дизел 

гориво.             

- Обрађено 146 

захтјева за 

подстицај за 

производњу 

меркантилне 

пшенице у 

2018. години. 

- Обрађено 10 

захтјева за 

подстицај за 

производњу 

меркнтилне 

соје у 2018. 

години.  

- Обрађено 

1000 захтјева 

за ажурирање 

података у 

АПИФ-у. 

      

Б. Укупно редовни послови        

 

 



 

Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у текућој години 

 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети  1.132.000,00 1.132.000,00 5.000,00 1.028.094,71 1.023.094,71 5.000,00 

Б. Укупно редовни послови  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

У К У П Н О  С Р Е Д С Т А В А  (А + Б):  1.132.000,00 1.132.000,00 5.000,00 1.028.094,71 1.023.094,71 5.000,00 



 

 

4. Образложење неостварених циљних вриједности индикатора реализације 

активности из Годишњег плана рада Одјељења за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 

 

У посматраном извјештајном периоду од планираних циљева, једни су у 

потпуности  остварени док су други дјелимично остварени. 

Није у потпуности остварен планирани циљ Изградња приоритетне водоводне 

мреже. Наиме, урађено је око 70 % радова на изградњи контрарезервоара у МЗ 

Штрпци, из разлога што је окончана грађевинска сезона 2018. године, а радови ће бити 

настављени у 2019. години када то временски услови буду дозволили, новчана средства 

за завршетак радова су планирана буџетом за 2019. годину.  

Такође, није остварен планирани циљ Уређење корита ријеке Укрине и Вијаке у 

циљу заштите од поплава, односно нису утрошена властита новчана средства, јер је 

извођач радова на траси ауто-пута “Гранит” д.о.о. извршио уређење корита ријеке 

Лишње у зони улице Живојина Прерадовића у дужини од око 1000 метара као помоћ 

Општини Прњавор у циљу спречавања поплава на подручју града. 

 

           5. Закључци и препоруке 

 

У току 2018. године Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство је 

управне послове извршавало устаљеном динамиком без отежавајућих околности. 

У посматраном извјештајном периоду донесени су на сједници СО-е планирани 

програми и план, усвојени извјештаји за 2017. годину, те су покренуте све планиране 

процедуре јавних набавки неопходне за реализацију програма и плана.  

Новчана средства планирана за подстицаје пољопривредним произвођачима и 

новчана средства која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2018. годину 

су реализована у планираним новчаним износима. Планирани циљ Изградња 

приоритетне водоводне мреже није у потпуности остварен из разлога што је окончана 

грађевинска сезона 2018. године, а радови ће бити настављени у 2019. години када то 

временски услови буду дозволили, новчана средства за завршетак радова су планирана 

буџетом за 2019. годину. 

 У току 2019. године треба наставити са активностима подстицаја 

пољопривредне производње и у складу са могућностима увести нове подстицајне мјере, 

дати акценат на рјешавање питања водоснабдијевања као и изградње 

инфраструктурних објеката у руралним подручјима општине са које потичу дрвни 

сортименти из шума којим управља ЈПШ “Шуме РС” а.д. Соколац. 

Одјељење је континуирано током године пружало услуге пољопривредним 

произвођачима, организовало је едукације из разних области пољопривредне 

производње, организовало је одласке на пољопривредне сајмове, те давало стручне 

савјете и информације. Службеници одјељења присуствовали су обукама, семинарима 

и радионицама у оквиру стручног усавршавања. 

Организовало је едукативна предавања из разних области пољопривредне 

производње и то: 

� Предавање за пољопривредне произвођаче који се баве повртарском 

производњом, организовано у сарадњи са фирмом “Carl Kuehne” d.o.o. из 

Козарске Дубице на тему “Производња и откуп краставаца-корнишона на 

подручју општине Прњавор”, одржано дана 06.02.2018. године у ЈУ Центар за 

културу Прњавор; 
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� Предавање организовано у сарадњи са Институтом за ратарство и повртарство 

из Новог Сада и Агромаркетом д.о.о. Бијељина-Бања Лука, одржано 14.02.2018. 

године у ЈУ Центар за културу Прњавор, на сљедеће теме: 

- Актуелни сортимент и агротехника кукуруза за сезону 2018. из продајног 

програма Института за ратарство и повртарство Нови Сад, 

- Актуелни сортимент и агротехника крмног биља за сезону 2018. из продајног 

програма Института за ратарство и повртарство Нови Сад, 

- Актуелни сортимент и агротехника соје за сезону 2018. из продајног програма 

Института за ратарство и повртарство Нови Сад; 

� Предавање организовано у сарадњи са фирмом SANO-Savremena ishrana životinja 

d.o.o. Maglajani-Aleksandrovac, на тему “Исхрана оваца и јагњади“, одржано 

26.02.2018. године у ЈУ Центар за културу Прњавор; 

� Предавање организовано у сарадњи са Ресором за пружање стручних услуга у 

пољопривреди, Подручна јединица Бања Лука, на тему: “Хранидба 

високомлијечних крава у лактацији”, одржаном 28.03.2018. године у Прњавору. 

Поред наведених едукативних предавања одјељење је организовало одлазак 

пољопривредних произвођача на Међународни пољопривредни сајам у Нови Сад 

(Република Србија), дана 19.05.2018. године и Међународни сајам пчеларства 

„Ташмајдан 2018“ у Београду (Република Србија), дана 06.10.2018. године. 

Службеници одјељења су у оквиру стручног усавршавања присуствовали 

обукама, радионицама и семинарима, и то на следећим: 

� Предавању организованом од стране представника Бц института из Загреба, 

одржаном 02.02.2018. године у Прњавору; 

� VII Савјетовању воћара Републике Српске, одржаном 03.02.2018. године у 

Градишци; 

� Предавању организованом од стране представника Института за кукуруз “Земун 

поље”, одржаном 15.02.2018. године у Прњавору; 

� IV Савјетовање мљекара РС, одржаном 13.03.2018. године у Градишци; 

� Манифестацији “Дан поља стрних жита”, одржаној у Душанову, општина 

Лакташи, 29.05.2018. године; 

� Манифестацији “Дан поља стрних жита”, одржаној на Економији ЈУ 

Пољопривредни институт Републике Српске Бања Лука, 05.06.2018. године; 

� Радионицама на тему “Реализација бизнис планова и успостављања платформе 

учесника у кластеру”, организованој од стране Јединице за координацију 

пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске, у оквиру Пројекта развоја конкурентности у 

руралним подручјима – РЦДП, одржаним у Бањалуци 01.10.2018. године и 

Добоју 06.12.2018. године; 

� Манифестација „Дани поља кукуруза“, одржаној у Великој Илови, општина 

Прњавор, 12.10.2018. године; 

� Семинару на тему “Пољопривредно земљиште у контексту смањења ризика од 

поплава”, организованом од стране UNDP-a Бањалуци 27.12.2018. године. 

Поред наведених активности одјељење је заједно са Министарством 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске учествовало у 

постављању огледа кукуруза, соје и крмног биља на парцелама на подручју општине 

Прњавор. 
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ИЗВЈЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, фебруар 2019. године 
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1. Увод 

 

Одјељење за просторно уређење као основна организациона јединица Општинске 

управе општине Прњавор, обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих 

аката у области просторног планирања, грађења и екологије. Одјељење обавља послове 

управног рјешавања, нормативно-правне, студијско-аналитичке, стручно-оперативне, 

информационо-документационе и оперативно-техничке послове у оквиру прописане 

надлежности: 

• примјењује прописе скупштине општине и начелника општине, 

• прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање 

и предлаже рјешавање питања у тим областима, 

• припрема за скупштину општине и начелника општине просторни и 

урбанистички план, проведбене планове, нацрте, односно приједлоге одлука, 

других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и 

друге материјале, за области из свог дјелокруга, 

• врши управне, стручне, административне и друге послове за области из свог 

дјелокруга, 

• врши и друге послове које му повјери скупштина општине и начелник општине, 

• одговорно је за стање у овим областима, у границама својих права и дужности. 

 

2. Сажетак 

 

У току извјештајног периода Одјељење за просторно уређење усмјерило је 

капацитете на испуњавање циљева задатих Планом рада организационе јединице за 

2018. годину. У оквиру надлежности реализовани су: 

- редовни послови који се односе на ефикасно издавање дозвола и рјешења са 

циљем побољшања пружања услуга у складу са законским роковима, израда, 

усвајање и провођење просторно-планске документације и планова заштите 

животне средине и 

- нормативни послови који се односе на припрему нацрта, односно приједлога 

одлука, прописа, општих и појединачних аката у складу са Програмом рада 

Скупштине општине Прњавор за 2018. годину. 

 

 

Р
ед
н
и

 б
р
о
ј 

Област управног рјешавања 

Број 

примљених 

захтјева 

01.01.- 

31.12.2018. 

године 

Број 

ријешених 

предмета 

Број 

неријешених 

предмета 

 

1. 

Локацијски услови за изградњу и 

Урбанистичко - технички услови за 

стамбене и стамбено - пословне 

објекте до 400 m
2
 бруто површине 

188 118 70 

2. Грађевинска дозвола 84 57 27 

3. Употребна дозвола 51 23 2 

4. 
Накнадна грађевинска и употребна 

дозвола - легализација 
58 11 

 

47 
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5. 

Рјешење о утврђивању легалности 

објеката изграђених до краја 1980. 

године 

81 63 

 

18 

 

6. Дозвола за уклањање 5 1 4 

7. 
Извод из просторно - планске 

документације 
83 83 0 

8. Еколошка дозвола 56 49 7 

9. Увјерења из службене евиденције 10 10 0 

УКУПНО: 616 415 201 

Табела број 1: Статистика издатих рјешења 

 

Бр. конта Врста прихода Износ 

721233 Накнада за ренту 176.657,21 КМ 

722411 Накнада за уређење градског земљишта 212.118,64 КМ 

722411 Накнада за легализацију 6.900,00 КМ 

722121 Општинске административне таксе 

 Такса на инвестициону вриједност објекта 45.501,99 КМ 

 Такса за издавање локацијских услова и 

урбанистичко техничких услова 

6.350,00 КМ 

 Такса за издавање употребне дозволе 14.454,57 КМ 

 Такса за издавање извода из просторно 

планске документације 

1.180,00 КМ 

722521 Такса за издавање еколошке дозволе 1.229,00 КМ 

Укупно: 464.391,41  КМ 

Табела број 2: Приказ прихода Одјељења за просторно уређење за период 01.01.-

31.12.2018. године 

 

укупно 2016. година укупно 2017. година 01.01.-31.12.2018. године 

рента уређење рента уређење рента уређење 

59.663,30 КМ 84.699,66 КМ 
70.805,61 

KM 

96.856,76 

KM 

176.657,21 

КМ 

212.118,64 

КМ 

144.362,96 КМ 167.662,37 KM 388.775,85 КМ 

Табела број 3: Упоредни приказ прихода по основу накнаде за ренту и уређење градског 

грађевинског земљишта у односу на 2016. и 2017. годину 

 

Бр. 

конта 

Расходи по основу коришћења роба и услуга Износ 

412700 

412700 

Трошкови премјера и успостављања катастра 

непокретности  и остале стручне услуге 
13.924,47 КМ 

Израда регулационих и урбанистичких планова, 

пројеката, програма и студија 

412900 

412900 

Трошкови Комисије за преглед пројектне 

документације, технички пријем објеката и друге 

комисије 
37.480,37 КМ 

Трошкови репрезентације 

Укупно: 51.404,84 КМ 

Табела број 4: Извршење буџета на дан 31.12.2018. годинe 

 

Одјељење за просторно уређење је у току извјештајног периода припремило и у 

скупштинску процедуру упутило следеће одлуке: 
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1. Одлука о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 33/17); 

2. Закључак о утврђивању накнада за Комисију која обавља технички преглед 

објеката(„Службени гласник општине Прњавор“, број 1/18); 

3. Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинском земљишта („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 5/18); 

4. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине 

Прњавор(„Службени гласник општине Прњавор“, број 5/18); 

5. Одлука о приступању изради измјене и допуне дијела Регулационог плана „У зони 

утицаја магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента“ (измјена и допуна II) 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 5/18); 

6. Одлуку о приступању изради Регулационог плана „Блок између улица Стевана Немање, 

Алексе Малица и Цара Лазара“ („Службени гласник општине Прњавор“, број 5/18); 

7. Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Центар“ (измјена V) 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 5/18); 

8. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једном m
2
 корисног 

стамбеног и пословног простора у 2017. години за подручје општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 6/18); 

9. Закључак о утврђивању листе физичких и правних лица за учешће у раду Комисија за 

технички преглед објеката изграђених на подручју општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 7/18); 

10. Закључак о усвајању нацрта Одлуке о усвајању Урбанистичког пројекта „Градско 

језгро“ (измјена V) („Службени гласник општине Прњавор“, број 11/18); 

11. Одлука о усвајању Урбанистичког плана „Прњавор“ („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 11/18); 

12. Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 

1“ (измјена III) („Службени гласник општине Прњавор“, број 11/18); 

13. Одлука о основаности утврђивања општег интереса ради провођења поступка 

експропријације земљишта, у сврху провођења пројекта „Санације, чишћења и 

реконструкције ријека Вијаке и Укрине“ („Службени гласник општине Прњавор“, број 

11/18); 

14. Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „У Зони утицаја 

Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента, територија општине 

Прњавор“ (измјена III) („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/18); 

15. Одлука о сунвенцији прошкова огређеним категоријама грађана у поступку 

легализације бесправно изграђених објеката на подручју општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 22/18); 

16. Одука о усвајању измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена V) 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 22/18); 

17. Рјешење о именовању савјета за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог 

плана „Исток 2, исток 3 и југ 1"; 

18. Рјешење о именовању савјета за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог 

плана „У Зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента, 

територија општине Прњавор“ (измјена III). 

 

      



 

3. Спроведене активности службе на реализацији годишњег плана рада Одјељења за просторно уређење за 2018. Годину 

 

3.1. Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

 

Р
.б
р
. 

ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, 

мјере и 

редовни 

послови 
В
ез
а 
са

 

ст
р
ат
ег
и
јо
м

 

В
ез
а 
са

 

п
р
о
гр

ам
о
м

 

Резултати 

(01.01.-31.12.2018.) 

Планирана средства 

(текућа година) 

Остварена средства 

(текућа година) 

Планирани Остварени УКУПНО 
Буџет 

ЈЛС 

Екстерни 

извори 
УКУПНО 

Буџет 

ЈЛС 

Екстерни 

извори 

1. 

Урбанистички 

план 

„Прњавор“ 

СЦ 

3/ 

сец 

4. 

 

Припрема 

и усвајање 

документа 

од стране 

СО 

Усвојен 

приједлог 

плана 

73.100,00 

КМ 

73.100,00 

КМ 
- 

73.100,00 

КМ 

73.100,00 

КМ 
- 

2. 

Израда 

општинског 

плана 

управљања 

отпадом 

СЦ 

3/ 

сец 

4. 

 

Припрема 

и усвајање 

документа 

Документ у 

припреми 

20.000,00 

КМ 
- - - - - 

3. 

Израда 

Акционог 

плана 

енергетске 

ефикасности 

  

Припрема 

и усвајање 

документа 

Документ у 

припреми 
- - - - - - 

А. Укупно стратешко-програмски 

приоритети 

 93.100,00 

КМ 

73.100,00 

КМ 
- 

73.100,00 

КМ 

73.100,00 

КМ 
- 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Активности из редовне надлежности 

 

Р
.б
р

. 

ПЛАНИРАН

И 

Пројекти, 

мјере и 

редовни 

послови 
В
ез
а
 с
а
 

ст
р
а
т
ег
и
јо
м

 
В
ез
а
 с
а
 

п
р
о
г
р
а
м
о
м

 

Резултати 

(01.01.-31.12.2018. године) 

Планирана средства 

(текућа година) 

Остварена средства 

(текућа година) 

Планирани Остварени 
УКУПН

О 

Буџет 

ЈЛС 

Екстерн

и извори 
УКУПНО 

Буџет 

ЈЛС 

Екстерн

и извори 

1. 

Вођење 

поступака и 

издавање 

рјешења 

  

Ријешени сви 

комплетиран

и захтјеви у 

законском 

року 

Ријешено 67,37 

% захтјева 

(Табела бр. 

1.Статистика 

издатих 

рјешења) 

- - - - - - 

2. 

Израда 

Урбанистичко

г пројекта 

„Градско 

језгро“ – 

измјена V  

  

Припрема и 

усвајање 

документа од 

стране СO 

Усвојен 

11.12.2018.годин

е 

- - - 
1.147,00 

КМ 

1.147,0

0 КМ 
- 

3. 

Израда 

Регулационог 

плана 

„Радуловац“ 

  

Припрема и 

усвајање 

документа од 

стране СO 

У фази израде 

преднацрта 

21.528,0 

КМ 

21.528,0 

КМ 
- - - - 

4. 

Израда  

Регулационог 

плана Блок 

између улица 

С.Немање, 

А.Малића и 

Ц.Лазара 

  

Припрема и 

усвајање 

документа од 

стране СO 

У фази израде 

преднацрта 

2.562,30 

КМ 

2.562,30 

КМ 
- - - 

- 
 



 

5. 

Израда 

измјене дијела 

Регулационог 

плана 

„Центар“ 

измјена V 

  

Припрема и 

усвајање 

документа од 

стране СO 

У фази израде 

преднацрта 

1.986,66 

КМ 

1.986,66 

КМ 
- - - - 

 6. 

Израда 

измјене и 

допуне дијела 

Регулационог 

плана „У зони 

утицаја 

магистралног 

пута М-16.1 

дионца 

Клашнице-

Дервента 

(измјена и 

допуна II) 

  

Припрема и 

усвајање 

документа од 

стране СO 

У фази израде 

преднацрта 

2.088,45 

КМ 

2.088,45 

КМ 
- - - - 

 7. 

Израда 

измјене дијела 

Регулационог 

плана „У зони 

утицаја 

магистралног 

пута М-16.1 

дионца 

Клашнице-

Дервента 

(измјена III) 

  

Припрема и 

усвајање 

документа од 

стране СO 

У фази избора 

носиоца израде 
- - - - - - 

8. 

Израда 

измјене дијела 

Регулационог 

плана „Исток 

  

Припрема и 

усвајање 

документа од 

стране СO 

У фази избора 

носиоца израде 
- - - - - - 



 

2, исток 3 и југ 

1“ 

Б. Укупно редовни послови - 
28.165,41 

КМ 

28.165,4

1 КМ 
- 

1.147,00К

М 

1.147,0

0 КМ 
- 

 

Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у текућој години: 

 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети 93.100,00 КМ 
73.100,00 

КМ 
- 

58.968,00 

КМ 

58.968,00 

КМ 
- - 

Б. Укупно редовни послови - - - 
1.147,00 

КМ 
- - - 

УКУПНО СРЕДСТАВА  (А + Б): 93.100,00 КМ 73.100 - 
60.115,00 

КМ 

58.968,00 

КМ 
- - 



 

4. Остале акивности одјељења 

 

Остале активности одјељења огледају се кроз преглед и овјеру урбанистичко-

техничких услова, преглед и овјеру пројеката и обрачун накнада, идентификацију 

парцела, сачињавање записника о увиђају на лицу мјеста у предметима изградње и 

легализације бесправно изграђених објеката, рад на терену за потребе општинске 

управе, ажурирање података адресног регистра, припреме података за продају плацева 

у пословној зони, давање мишљења на налазе вјештака геодетске и архитектонско-

грађевинске струке и мишљења у поступку издавања грађевинских и еколошких 

дозвола у надлежности Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију РС, идентификацију и прибављање катастарских података у поступцима 

продаје, замјене земљишта и друго, спровођење активности из акционог плана Пројекта 

општинског, еколошког и економског развоја (МЕГ пројекат), пројекта BFC SEE 

Certificate, припрема дозвола као и локација за изградњу стамбених објеката у оквиру 

УНДП Програма за опоравак од поплава и учешће у реализацији пројеката кроз израду 

идејних рјешења различитих врста објеката (стамбених, пословни и инфраструктурних, 

дјечија игралишта и др.). 

 

Покренут је и поступак код републичког урбанистичко-грађевинског инспектора 

за инспекцијски надзор над издавањем локацијских услова које је издало Министарство 

за просторно уређење, грађевинарство и екологију на подручју општине Прњавор, за 

изградњу бензиске пумпе са пратећим садржајем инвеститора „НЕШКОВИЋ 

ОСИГУРАЊЕ“ д.о.о. Бијељина у заштитном појасу магистралног пута М-16.1, и поред 

негативног мишљења које дало Одјељењe. Овај поступак је резултирао поништењем 

издатих локацијских услова од стране Министарства. 

Спроведен је и Конкурс за чланове Комисије за технички преглед објеката на 

подручју општине Прњавор за период 2018-2020. година. 

 

У току извјештајног периода године службеници одјељења присуствовали су 

следећим обукама, семинарима и радионицама у оквиру стручног усавршавања: 

- Обука „Електронско издавање грађевинских дозвола“ у организацији Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске; 

- Обука „Унапређење безбједности саобраћаја: кључни проблеми и јефтине мјере за 

унапређење безбједности саобраћаја на нивоу ЈЛС“ у организацији Министарства 

управе и локалне самоуправе и Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске; 

- Конференција „Унапређење енергетске ефикасности у локалним заједницама“ у 

организацији Министрства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Фонда 

за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске; 

- Радионице на тему „Израда општинских Акционих планова енергетске ефикасности“ 

у организацији  Центра за развој и подршку Тузла. 

 

5. Образложење неостварених циљних вриједности индикатора реализације 

активности из Годишњег плана рада Одјељења за просторно уређење 

 

Фактори који су утицали на реализацију циљева и активности из годишњег плана 

рада одражавају се на продужење рокова неопходних за рјешавање поднесених 

захтјева. Проблеми са којима се одјељење у свом раду сусреће: 

- непотпуни захтјеви странака, 

- неријешени имовинско-правни односи, 

- сложеност израде урбанистичко-техничких услова, 
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- сложеност процедуре обрачуна ренте и накнаде за уређење грађевинског 

земљишта, 

- измјена закона везано за процедуре. 

 

И поред тога што је у току 2018. године најважнији резултат усвајање 

Урбанистичког плана „Прњавор“ и висок проценат реализације осталих активности 

одјељења, није се реализовао један важан пројекат Санације оштећених обала ријеке 

Укрине и ријеке Вијаке у оквиру Споразума о финансирању Хитног пројекта опоравка 

од поплава (ФЕРП) потписаног између БиХ и Међународне асоцијације за развој 

(ИДА), ради неријешених имовинско-правних односа. 

 

6. Закључци и препоруке 

 

Одјељењe би имало потребу за набавку службеног возила које би омогућило 

ажуран обилазак терена и долазак на сваку локацију која је предмет поступка у 

оптималном року. За ефикасније функционисање општинске управе сматрамо да би 

набавка ГИС софтвера, који представља повезивање ортофото снимка са базама 

података, омогућио олакшан рад у свим сегментима пројектовања и израде просторно-

планске документације, односно повезивање са осталим организационим јединицама, 

јавним установама и предузећима. 

 

У наредном периоду одјељење ће наставити активности за унапређење процеса у 

вези са издавањем дозвола успостављањем ефикасније и економичније сарадње са 

јавним институцијама које дају сагласности у поступку издавања грађевинских дозвола. 

У интересу грађана, одјељење је пружало стручно савјетовање и све потребне 

информације о поступцима и процедурама, припремљени су Водичи за инвеститоре и 

Водич 14 корака од локације до укњижбе у сарадњи са ГИЗ-ом. Циљ је да информације 

из надлежности одјељења буду лако доступне грађанима и инвеститорима, службеници 

приступачни и високо ефикасни у пружању услуга и издавању дозвола и рјешења. 

 

Приступиће се измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 

гдје ће се, поред осталог, на детаљнији начин дефинисати уређење објеката како 

постојећих у погледу будућих реконструкција тако и нових са посебним акцентом на 

уже градско језгро. Уређење би се односило на изглед фасада, примјену савремених 

материјала, дозвољене препусте, као и уређење зимских и љетних башта. 

 

Успостављена је база података јавних објеката за спровођење програма и мјера 

енергетске ефикасности јавних објеката и настављају се активности на реализацији 

пројеката у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасности 

Републике Српске. 

 

На основу изнесених података и поред одређених потешкоћа у раду може се 

констатовати да су редовни послови и послови дефинисани документима стратешког 

развоја у надлежности одјељења благовремено планирани, планови извршавани те да су 

програмски циљеви и задаци испуњени. 
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ИЗВЈЕШТАЈ ОРЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ОДЈЕЉЕЊАЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, фебруар 2019. године 
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1. Увод 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове обављало је послове из редовне 

надлежности  према Одлуци о оснивању општинске управе општине Прњавор, који се 

односе на: извршавање закона, других прописа и општих аката у области стамбено-

комуналних дјелатности и инвестиција. У оквиру прописане надлежности, примјењује 

прописе скупштине општине и начелника општине, прати стање у области за које је 

основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим 

областима, припрема за скупштину општине и начелника општине нацрте, односно 

приједлоге одлука,  других прописа  општих и појединачних аката, аналитичко-

информативне и друге материјале, за области из свог дјелокруга, врши управне, 

стручне, административне и друге послове за области из свог дјелокруга, врши и друге 

послове које му повјери скупштина општине и начелник општине, одговорно је за 

стање у овим областима, у границама својих права и дужности. 

Усвојене одлуке у току 2018. године: Одлука о висини накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта, Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 

2019. годину, Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора 

Планинарском друштву „Корак више“ из Прњавора, Одлука о давању на привремено 

коришћење стамбеног објекта  на парцели означеној као к.ч. 397/3 к.о. Поточани, 

Одлука о измјени Одлуке о сеоским водоводима, јавним бунаревима и чесмама, Одлука 

о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим 

корисницима на подручју општине Прњавор,  Одлука о измјени Плана капиталних 

улагања на подручју општине Прњавор за 2018. годину, План капиталних улагања на 

подручју општине Прњавор за 2019. годину, Одлука о измјени Одлуке о гробљима и 

погребној дјелатности, Одлука о утврђивању назива Улице доктора Славка Шушка, 

Одлука о допуни Одлуке о такси превозу на подручју општине Прњавор, Програм 

одржавања локалне путне мреже за 2018. годину, Програм одржавања локалне путне 

мреже за 2019. годину, Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње 

за 2018. годину, Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2019. 

годину. 

Одјељење за стамбено-комунално послове и инвестиције у скупштинску процедуру на 

разматрање и усвајање доставља следећа документа: Информација о организовању и 

наплати комуналне накнаде, Информација о заузимању јавних површина, Информација 

о јавном превозу за регистрационе периоде, Извјештај о реализацији плана капиталних 

улагања, Изјештај о реализацији одржавања локалне путне мреже и Извјештај о 

реализацији програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње.  

Извјештајем о реализацији годишњег плана рада Одјељења за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције сагледаће се активности проведене у току 2018. године у складу 

са усвојеним Програмом одржавања локане путне мреже, Програмом одржавања 

објеката заједничке комуналне потрошње и Планом капиталних улагања.  

 

2. Сажетак 

 Обзиром на временске прилике које су обиљежиле почетак 2018. године, 

односно обилне снијежне падавине, одјељење се у прва 2 мјесеца ангажовало на 

пословима спречавања штета на инфраструктурим објектима и омогућавало безбједно 

одвијање саобраћаја. 

У току 2018. године, Одјељење је реализовало послове који су усвојени 

програмима и плановима од стране Скупштине општине Прњавор. 

Прву половину 2018. године обиљежили су радови на изградњи кружног тока на 

раскрсници магистралног пута М-18 и Светосавске улице, који су у потпуности 

окончани. Започет је пројекат изградње кружног тока на Вијаци. Извршена је 
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реконструкција улице Јована Стерије Поповића и улице Душка Трифуновића. 

Реконструкцијом канализационе мреже, у оквиру МЕГ пројекта, отпочета је 

реконструкција улице Вида Њежића. У улици Вељка Миланковића реконструисана је 

јавна расвјета, са замјеном постојећих са лед свјетиљкама. Такође, монтирана је нова 

ЛЕД расвјета на новоизграђеном кружном току, а у неколико Мјесних заједница 

извршена је набавка и уградња нових бетонских стубова и расвјетних тијела. Завршени 

су радови на пројекту изградње нове музичке школе, као и борачке зграде II, 

укључујући и технички пријем. Отпочети су радови на изградњи Борачке зграде III. На 

подручју ужег центра града у Светосавској улици и Тргу српских бораца постављене су 

бетонске жардињере као украсне баријере за несметану пјешачку комуникацију. Из 

средстава Владе РС финансирана је санација Друштвених домова и реконструкција ОШ 

„Милош Црњански“ у Поточанима, и ОШ „Меша Селимовић“ у Лишњој. На подручју 

водоснабдијевања, израђен је један пројекат објекта водоснабдијевања у мјесној 

заједници. У више Мјесних заједница извршене су санације и реконструкције и 

асфалтирање локалних макадамских путева, игралишта и објеката заједничке 

комуналне потрошње. 
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3.Спроведене активности службе на реализацији годишњег плана рада Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције 

 

А) 3.1.Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

 

Р
.б
р
. ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере и 

редовни послови В
ез
а 
са

 

ст
р
ат
ег
и
јо
м

 
В
ез
а 
са

 

п
р
о
гр

ам
о
м

 

Резултати (у текућој години) 
Планиранa средства 

(текућа година) 

Остварена средства 

(текућа година) 

П
л
ан

и
р
ан

и
 

Остварени 

У
К
У
П
Н
О

 

Б
у
џ
ет

 

ЈЛ
С

 

Е
к
ст
ер

н
и

 

и
зв
о
р
и

 

УКУПНО 
Буџет 

ЈЛС 

Екстерни 

извори 

1. 

П 2.7. Изградња 

приоритетне путне 

мреже и саобраћајне 

инфраструктуре 

С

Ц 

3. 

СЕ

Ц 

1. 

 

Реконструкција улице 

Јована Стерије 

Поповића:  

200.222,17 КМ 

   
200.222,17 

КМ 

200.222,17 

КМ 
 

Реконструкција улице 

Душка Трифуновића: 

49.063,74 КМ 

   49.063,74 КМ 49.063,74 КМ  

Асфалтирање локалних 

путева на подручју 

општине Прњавор: 

1.618.602,98 КМ 

   
1.618.602,98 

КМ 

118.702,64 

КМ 

Влада РС 

1.499.900,34 

КМ 

Реконструкција 

локалних путева, 

игралишта и водоводне 

мреже: 176.546,99 КМ 

   
176.546,99 

КМ 

176.546,99 

КМ 
 

Изградња кружног тока 

у граду: 30.341,21 КМ 
   30.341,21 КМ 30.341,21 КМ  
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Изградња кружног тока 

на Вијаци: 8.800,98 

КМ 

   8.800,98 КМ 8.800,98 КМ  

Финансирање премјера 

и успостављање 

катастра 

непокретности: 

4.919,97 КМ 

   4.919,97 КМ 4.919,97 КМ  

     

Реконструкција 

паркинга и Занатском 

центру 1: 31.115,21 КМ 

   31.115,21 КМ 31.115,21 КМ  

     

Пројектовање и 

стручни надзор: 

116.585,62 КМ 

   
116.585,62 

КМ 

116.585,62 

КМ 
 

2. 

Изградња објеката 

канализационе 

мреже  -МЕГ 

Пројекат 

   

Реконструкција улице 

Вида Њежића: 

331.851,88 КМ 

   
331.851,88 

КМ 

106.276,88 

КМ 

Средства 

Владе 

Швајцарске: 

225.575,00 КМ 

3. 

П 2.10. 

Реконструкција и 

одржавање јавне 

расвјете 

С

Ц 

3 

СЕ

Ц 

1. 

 

Изградња јавне 

расвјете у улицама 

Вељка Миланковиаћа и 

Цвјетка Поповића, 

Испитивање 

инсталација, набавка и 

уградња нових 

бетонских стубова и 

расвјетних тијела :   

148.176,84 КМ 

   
148.176,84 

КМ 

148.176,84 

КМ 
- 
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4. 
П 2.17. Изградња 

новог објекта ЈУ 

„Музичка школа“  

С

Ц 

3. 

СЕ

Ц 

2. 

 

Извођење радова на 

изградњи Основне 

Музичке школе: 

114.797,36 КМ 

   
117.476,38 

КМ 

117.476,38 

КМ 
- Прикључци на 

водоводну и 

канализациону мрежу: 

1.879,02 КМ 

Комисија за технички 

пријем: 800,00 КМ 

 5. 

Доградња Основне 

школе „Милош 

Црњански“ 

Поточани 

С

Ц 

3. 

СЕ

Ц 

2. 

 

Радови на доградњи –

грађевинско-занатски 

радови: 144.008,57 КМ 

   
144.008,57 

КМ 
69.525,96 КМ 

Средства 

Владе РС – 

74.483,01 КМ 

6. 
Изградња Борачке 

зграде II 
   

Хидрантски ормар: 

369,55 КМ 

   
152.431,02 

КМ 

152.431,02 

КМ 
 

Технички пријем 

објекта: 506,38 КМ 

Прибављање 

противпожарне 

сагласности: 150,00 

КМ 

Противпожарна 

апарати: 484,38 КМ 

     
Вањско уређење: 

150.920,71 КМ 
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7. 
Изградња Борачке 

зграде III 
   

Накнада за коришћење пољ. Земљишта у 

непољоприв. Сврхе, допринос за премјер и 

успостављање катастра непокретности, израда 

елабората, мјерења и снимања: 3.741,23 КМ 

3.741,23 КМ 3.741,23 КМ  

8. 

Изградња 

централног 

споменика и спомен 

обиљежја  

   Изградња споменика у МЗ Отпочиваљка 14.036,49 КМ 14.036,49 КМ  

9. 

Санација 

друштвених домова, 

школских и других 

објеката 

   

Санација друштвених домова: 41.073,47 КМ 

96.889,85 КМ 75.074,99 КМ 
Влада РС 

21.814,86 КМ 

Санација школских и других објеката 

55.816,38 КМ 

10 
Реконструкција Основне школе „Меша 

Селимовић“ у Насеобини Лишња 

Радови на 

реконструкцији –

грађевинско-занатски 

радови: 130.112,58 КМ 

   
130.112,58 

КМ 
72.543,78 КМ 

Средства 

Владе 

Републике 

Србије – 

57.568,80 КМ 
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11 Помоћ пројектима за одржив повратак 

Адаптација 

друштвеног дома у 

Мравици: 10.000,00 

КМ 

   10.000,00 КМ 10.000,00 КМ  

А. Укупно стратешко-програмски приоритети 3.384.923,71 КМ    
3.384.923,71 

КМ 

1.505.582,10 

КМ 

1.879.341,61 

КМ 

 

 

Б) 3.2. Активности из редовне надлежности 

 

 

Р
.б
р
. ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере и 

редовни  послови В
ез
а 
са

 

ст
р
ат
ег
и
јо
м

 

В
ез
а 
за

 

п
р
о
гр

ам
о
м

 

Резултати 

(у текућој години) 

Планирана средства 

(текућа година) 

Остварена средства 

(текућа година) 

Планирани Остварени УКУПНО 
Буџет 

ЈЛС 

Е
к
ст
ер

н
и
и

зв
о
р
и

 

УКУПНО 
Буџет 

ЈЛС 

Е
к
ст
ер

н
и
и

зв
о
р
и

 

1. 

Одржавање 

локалне путне 

мреже (набавка, 

превоз  и уградња 

посипног 

материјала и 

грејдер) 

  

Набавка, превоз 

и уградња 9.000 

m
3 
посипног 

материјала за 

одржавање 

макадамских 

путева и 

макадамских 

градских улица 

и 100 h рада 

грејдера на 

машинском 

профилисању-

равнању путева 

Извршена 

санација 

оштећења на 

макадамским 

путевима и 

градскиим 

,(набавка, превoз 

и уградња 12.167 

m
3 
посипног 

материјала) и 

утрошeно 22 h 

рада грејдера 

намашинском 

профилисањупут

148.300,00 

KM 

148.300,00 

KM 
- 

147.973,43 

КМ 

147.973,43 

КМ 
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ева. 

2. 
Ископ и чишћење 

канала и широки 

откопи 

  

Ископ и 

чишћење канала 

поред локалних 

путевa I, II i III 

реда на 

асфалтираним и 

макадамским 

дионицама и 

широки откопна 

проширењу пута 

 
40.000,00 

KM 

40.000,00 

KM 
- 

37.235,25 

KM 

37.235,25 

KM 
- 

3. 

Санација оштећења 

на локалним 

путевима са 

асфалтним 

застором 

  

Крпање ударних 

рупа, санацијa 

денивелисаног 

коловоза и 

других 

оштећења на 

локалним 

путевима 

 
30.000,00 

KM 

30.000,00 

KM 
- 

29.543,06 

KM 

29.543,06 

KM 
- 

4. 

Набавкa 

грађевинског 

материјала за 

реконструкцију и 

изградњу пропуста, 

санацију мостова 

  

Набавкa 

грађевинског 

материјала за 

реконструкцију 

и изградњу 

пропуста, 

санацију 

мостова 

Одобрен 

грађевински 

материјал за 

израду пропуста 

и два објекта 

3.500,00 

KM 

3.500,00 

KM 
- 3.415,29 KM 

3.415,29 

KM 
- 

5. 

Tрошкови 

вертикалне 

саобраћајне 

сигнализације 

  

Набавка и 

постављање 

нових и засмјена 

дотрајалих 

саобраћајних 

знаква  

 
2.000,00 

КМ 

2.000,00 

КМ 
 2.000,00 КМ 

2.000,00 

КМ 
 

6. Грантови    
 Капитални 

грантови 
 

8.200,00 

КМ 

8.200,00 

КМ 
- 8.192,50 KM 

8.192,50 

KM 
- 
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7. 

Чишћења 

улица,тротоара, 

зелених површина 

са одвозом 

прикупљеног 

отпада, кошење 

зелених површина 

и одржавање живих 

ограда 

  

Планирана 

средства за 

наведене 

активности 

140.000,00 КМ 

Очишћено 

16.829.303 m
2
 

градских улица 

и јавних зелених 

површина, 

покошено 

218.660 m
2
 

јавних зелених 

површина, 

ошишано 2.457 

m
2
 живих ограда 

140.000,00 

KM 

140.000,00 

KM 
- 

139.988,33 

KM 

139.988,33 

KM 
- 

8. 
Зимско одржавање 

градских улица и 

локалних путева  

  

Планирано 

чишћење снијега 

и посипање 

ризле и соли на 

220 km локалних 

путева, чишћење 

снијега и 

посипање ризле 

и соли на 35 km 

градских улица, 

чишћење снијега 

и посипање 

ризле и соли на 

22.000 m
2
 

тротоара, 

паркинга идр. 

Очишћено и 

посуто 3.840 km 

лок. Путева  

(утрошено 721 

сати), очишћено 

и посуто 1.025 

km градских 

улица (утрошено 

320 сати), 

очишћено и 

посуто 76.590 m
2
 

јавних површина 

(тротоара, 

паркинга идр. 

Јавних 

површина) 

280.000,00 

КМ 

349.692,12 

КМ 
- 

349.692,12 

КМ 

349.692,12 

КМ 
- 

9. 
Трошкови 

саобраћајне 

сигнализације 

    
15.000,00 

КМ 

15.000,00 

КМ 
 

14.830,52 

КМ 

14.830,52 

КМ 
 

10. 
Санација ударних 

рупа на градским 

улицама 

    
16.000,00 

КМ 

16.000,00 

КМ 
 

14.554,79 

КМ 

14.554,79 

КМ 
 

11. 
Одржавања јавне 

расвјете и 

трошкови 

  

Планирани 

радови на 

функционисању 

Плаћен утрошак 

електричне 

енергије на 

225.000,00 

КМ 

225.000,00 

КМ 
- 

224.584,79 

КМ 

224.584,79 

КМ 
- 
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електричне 

енергије у граду и 

мјесним 

заједницама  

јавне расвјете у 

граду и мјесним 

заједницама и 

трошкови 

електричне 

енергије за јавну 

расвјету у граду 

и мјесним 

заједницама 

јавној расвјети у 

граду и МЗ, а  на 

одржавању јавне 

расвјете вршено 

је испитивање 

квара, замјена 

дотрајалих 

сјетиљки, 

замјена сијалица 

више врста, 

аутоматских 

осигурача, 

кабловски 

спојница, редних 

стезаљки, 

замјена 

дотрајалих 

каблова, 

упаљача и 

осталаог осталог 

материјала на 

појединачним 

кваровима 

12. 
Остали комунални 

послови по наруџби 
  

Машинско 

чишћење са 

испирањем 

сливника на 

град. Улицама, 

санација 

оштећених 

сливника и 

шахтова на гр. 

Улицама, 

прољећно 

уређење зелених 

површина и 

 Одвоз депонија 

снијега са јавних 

површина, 

уклањање и 

одвоз сувих 

живица из 

грдаских 

паркова, одвоз 

дивљих депонија 

смећа по 

записницима 

ком. Полиције, 

уклањање и 

70.000,00 

КМ 

70.000,00 

КМ 
- 

69.971,65 

КМ 

69.971,65 

КМ 
- 
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набавка садница, 

одржавање и 

хигијенско –

санитарни 

третман јавних 

водних објеката, 

услуге по 

записницима 

комуналне 

полиције и 

инспекције и 

други послови и 

набавка роба по 

указаним 

потребама 

одвоз лешина са 

јавних површина 

по записницима 

ком. Полиције, 

чишћење и одвоз 

ризле са 

градских улица, 

набавка, превоз 

и уградња 

украсних саксија 

за јавне 

површине, 

набавка, превоз 

и уградња 

хумуса и садног 

материјала за 

саксије и 

жардињере, 

набавка 

кошаркашких 

табли за 

игралиште у 

Кокорима, 

Оправка 

надстрешнице 

аутобуског 

стајалишта у 

Штрпцима, 

набавка 

материјала за 

исаобраћајне 

знакове-прпрке 

на путевима, 

набавка „лед“ 

рефлектора за 

Дјечије вртиће и 
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Атлетски клуб 

Прњавор, 

набавка 

материјала за 

оправку моста 

„Мирковац“, 

одржавање 

димњака на 

објекту МЗ 

Палачквци, 

интервентна 

сјеча стабала 

након невремена 

у МЗ Г. Мравица 

и Штрпци, 

набавка 

бетонских коцки 

на Тргу Српских 

бораца, Набавка 

и уградња 

парковских 

ивичњака и 

фракција за 

прилазе дјечијим 

вртићима, 

изградња 

бетонских 

темеља за 

јарболе на више 

локација у граду, 

поправка 

дјечијих 

игралишта и 

играоница у 

граду, 

унутрашње  
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уређење и 

чишћење 

„Борачке зграде 

2“ 

13. 
Уређење града за 

празничне дане 
    

5.000,00 

КМ 

5.000,00 

КМ 
 6.180,50 КМ 

6.180,50 

КМ 
 

Б. Укупно редовни послови  
983.000,00 

КМ 

983.000,00 

КМ 
 

1.048.162,23 

КМ 

1.048.162,23 

КМ 
 

А. Укупно стратешко програмски приоритети     
 

  

 

 Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у текућој години: 

 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети 3.384.923,71        

Б. Укупно редовни послови 1.048.162,23       

УКУПНО СРЕДСТАВА  (А + Б): 4.433.085,94       



 

 

3. Образложење неостварених циљних вриједности индикатора реализације 

активности из Годишњег плана рада Одјељења за стамбено-комунале послове и 

инвестиције 

 

Неостварени циљ из 2018. године односи се на радове на водосистему Повелич,  због 

умањених средстава у Буџету за те намјене. 

 

5.Закључци и препоруке 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције, у складу са усвојеним 

Буџетом општине Прњавор, усвојеним Програмима и Планом, извршило je улагање у 

капиталне објекте и одржавање постојећи локалних путева и објеката заједничке 

комуналне потрошње.  

У наредном периоду потребно је планирати већа финансијска средства за изградњу 

канализационе и водоводне мреже која је нарочито на подручју насељеног мјеста 

Прњавор у лошем стању. 
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ЈЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  

ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

                                ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

ЗАПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, фебруар 2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

ИЗВЈЕШТАЈ О ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ 

за период 01.01. – 31.12.2018. године
1
 

 

 

I ОПШТИ ДИО 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ 

1.1. Назив субјекта: Општинска управа општине Прњавор 

1.2. Сједиште субјекта: Карађорђева бр. 2 и Светог Саве 10 

1.3. Адреса субјекта: Карађорђева бр. 2 и Светог Саве 10 

1.4. Одговорно лице 

       - руководилац субјекта: 
Дарко Томаш, начелник општине Прњавор 

1.5. ЈИБ субјекта: 4401227610009 

1.6. ПИБ субјекта:  

Телефон:051/663-740 
Електронска адреса: 

kabinetnacelnika@opstinaprnjavor.net 

1.7. Руководилац јединице за интерну  

ревизију: 
- 

Телефон: 051/660-289 Електронска адреса: internirevizor@opstinaprnjavor.net 

 

2. ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ  

2.1. Интерна ревизија је нормативно успостављена? Да☐Не☐ 

2.2. Ако је одговор„Да“, навести назив акта и датум успостављања: 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор, број 01/1-022-191/17 од 21.12.2017. године 

2.3. Интерна ревизија је успостављена на један од сљедећих начина: 

a)☐☐☐☐успостављањем јединице за интерну ревизију 

б)☐оснивањем заједничке јединице за интерну ревизију 

2.4. Јединица за интерну ревизију је организационо и функционалнои директно 

одговорна руководиоцу субјекта? 
Да☐Не☐ 

2.5. Ако је одговор „Не“,навести коме је одговорна и разлог зашто није успостављена у складу са 

чланом 18. Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 

Српске? 

 

 

2.6. Да ли је именован руководилац јединице за интерну ревизију? Да☐Не☐ 

2.7. Да ли именовани руководилац јединице за интерну ревизију има сагласност на 

именовање од Централне јединице за хармонизацију? 
Да☐Не☐ 

2.8. Ако је одговор„Не“, навести разлог? 

Руководилац јединице за интерну ревизију није именован из разлога што нико од запослених 

Општинске управе општине Прњавор не испуњава законом прописане услове да буде 

                                                 
1 Уписати извјештајни период за који се подноси полугодишњи или годишњи извјештај. 
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руководилац јединице за интерну ревизију, стога је дато овлашћење интерном ревизору да 

потписује у име руководиоца јединице за интерну ревизију. 

2.9. Кадровска попуњеност Јединице интерне ревизије и вредновање радних мјеста? 

Назив радног мјеста 

(из Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији) 

Број 

систематизованих 

радних мјеста 

Број 

попуњених 

радних 

мјеста 

Коефицијент 

радног мјеста 

(КС) 

Висина 

основице за 

обрачун плате 

Руководилац јединице за 

интерну ревизију 
1 0 14,33 100,00 

Интерни ревизор 1 1 9,67 100,00 

     

     

     

     

УКУПНО: 2 1   

2.10. Да ли руководилац  јединице интерне ревизије и интерни ревизори  

испуњавају услове за обављање послова у складу са чланом 43. Закона? 
Да☐Не☐ 

2.11. Ако је одговор „Не“, наведите сљедеће: 

    а)  Име и презиме лица које не испуњава услов и/или услови који се не испуњавају:  

Интерни ревизор је у поступку стицања цертификата, односно пријављен је на обуку 

новоименованих интерних ревизора коју организује Централна јединица за хармонизацију 

Министарства финансија. 

2.12. Да ли је током извјештајног периода било промјена у броју запослених 

интерних ревизора у субјекту? 
Да☐Не☐ 

2.13. Ако је одговор „Да“, наведите сљедеће: 

а)  Број интерних ревизора који су у извјештајном периоду запослени у субјекту?  

Б) Број интерних ревизора који су у извјештајном периоду напустили послове 

 интерне ревизије у субјекту? 
 

2.14. Да ли интерни ревизори обављају искључиво послове интерне ревизије? Да☐Не☐ 
 

2.15. Ако је одговор„Не“, навести које послове и разлог обављања тих послова: 

 
 

2.16. Интерни ревизори имају потпуно, слободно и неограничено право приступа:        

а) цјелокупној документацији и евиденцијама Да☐Не☐  

б) подацима и информацијама на свим носиоцима података Да☐Не☐  

в) руководиоцу буџетског корисника Да☐Не☐  

г) особљу (руководиоцима и запосленима) Да☐Не☐  

д) материјалној имовини Да☐Не☐  

2.17. За сваки одговор „Не“, навести разлог:  

 

 

Кориштење средстава међународне заједнице 
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2.18. Буџетски корисник је користио средства међународне заједнице? Да ☐Не☐ 
 

2.19. Ако је одговор „Да“, навести која и износ средстава: Општина Прњавор је потписала 

Споразум о имплементацији пројекта општинског еколошког и економског управљања (МЕГ 

пројекат) који подржава и финансира Влада Швајцарске, а проводи УНДП у сарадњи са 

домаћим институцијама. У оквиру МЕГ пројекта, за пројекат „Реконструкција водоводне и 

канализационе мреже у улици Вида Њежића“ одобрено је 225.700,00 КМ. Пројекат се 

реализује током 2018. године, а до 17.12.2018. године повучена су намјенска средства у износу 

од 134.606,14 КМ.   

 

 

 

3. ПОДАЦИ О АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

Примјена Упутства и Приручника за рад интерних ревизора у 

јавном сектору Републике Српске 

3.1. Интерни ревизори раде у складу са Упутством за рад интерних ревизора у 

јавном сектору Републике Српске и методологијом садржаном у Приручнику  

за интерне ревизоре у јавном сектору Републике Српске? 
Да☐   Не ☐ 

3.2. Ако је одговор „Не“, навести разлоге: 

3.3. Интерни ревизори користе и властите додатне методологије за обављање  

интерне ревизије? 
Да ☐Не☐ 

3.4. Ако је одговор „Да“,да ли је тражено мишљење за додатну методологију од 

Централне јединице за хармонизацију, у складу са чланом 55. Став 7) Закона? 
Да ☐Не ☐ 

3.5. Ако није тражено мишљење, навести разлоге: 

Повеља интерне ревизије 

3.6. Руководилац субјекта и руководилац јединице за интерну ревизију потписали  

су Повељу интерне ревизије? 
Да ☐Не☐ 

3.7. Да ли је Повеља интерне ревизије достављена Централној јединици за  

 хармонизацију за давање мишљења? 
Да☐   Не ☐ 

3.8. Да ли је јединица интерне ревизије добила позитивно мишљење Централне 

       јединице за хармонизацију? 
Да ☐Не ☐ 

3.9. Ако је одговор „Не“, за тачке 3.7. и 3.8. навести разлоге:Повељу интерне ревизије општине 

Прњавор је потписао интерни ревизор коме је дато овлашћење да потписује у име 

руководиоца јединице за интерну ревизију и таква је послата Централној јединици за 

хармонизацију, због чега нисмо добили њихово позитивно мишљење. 

Примјена Кодекса професионалне етике за интерне ревизоре 

3.10. Да ли се интерни ревизори придржавају начела и правила Кодекса  

професионалне етике? 
Да☐    Не☐ 

3.11. Ако је одговор „Не“, навести разлоге и случајеве непридржавања: 

Обављање интерне ревизије 

3.12. Стратешки план интерне ревизије урађен је на основу процјене ризика? Да☐Не☐ 

3.13. Ако је одговор „Не“,навести разлоге: 

3.14. Стратешки план интерне ревизије одобрио је руководилац субјекта у складу 

са чланом 30. Став 2. Закона о систему интерних финансијских контрола у 

јавном сектору Републике Српске? 
Да☐Не☐ 
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3.15. Ако је одговор „Не“, навести разлог: 

3.16. Годишњи план интерне ревизије урађен на основу стратешког плана интерне 

ревизије? 
Да☐Не☐ 

3.17. Ако је одговор „Не“, навести разлог: 

 

3.18. Годишњи план интерне ревизије одобрио је руководилац субјекта у складу са 

 чланом 30. став 2. Закона о систему интерних финансијских контрола у  

јавном сектору Републике Српске? 
Да☐Не☐ 

3.19. Ако је одговор „Не“,навести разлоге: 

 

Извршење годишњег плана интерних ревизија 

3.20. Укупан број планираних ревизија према усвојеном годишњем плану: 12  

3.21. Укупан број накнадно планираних ревизија по захтјеву руководиоца 

субјекта: 0 
 

3.22. Укупан број извршених ревизија за које су сачињени коначни ревизорски 

извјештаји: 12 

Од тога: 

Број извршених ревизија из годишњег плана: 12 

Број извршених ревизија по захтјеву руководиоца субјекта: 0 

 

 

 

3.23. У случају да је извршен мањи број ревизија у односу на планирани број, навести разлоге: 

а) ☐одсуство због болести 

б) ☐смањење броја интерних ревизора  

в) ☐остало: 

3.24. Руководиоцу субјекта се достављају коначни ревизорски извјештаји одмах по  

окончању обављене ревизије?     
Да☐Не☐ 

3.25. Ако је одговор „Не“, навести на који од сљедећих начина се достављају: 

а) ☐руководиоцу се достављају ревизорски извјештаји на крају извјештајног периода 

б) ☐☐☐☐руководиоцу се достављају ревизорски извјештаји повремено 

в) ☐на други начин (наведите како):  

3.26. Да ли је сачињен акциони план за реализацију датих препорука у складу са  

чланом 32. став 1. Закона о систему интерних финансијских контрола у  

јавном сектору Републике Српске? 
Да☐Не☐ 

3.27. Ако је одговор „Не“, навести разлог: 

3.28. Да ли је руководилац субјекта упознат са активностима из Акционог плана, у  

складу са чланом 32. Закона о систему интерних финансијских контрола у  

јавном сектору Републике Српске? 
Да☐Не☐ 

3.29. Ако је одговор „Не“,навести разлог: 

 

3.30. Руководилац јединице за интерну ревизију прати примјену препорука датих у 

 ревизорским извјештајима у складу са чланом 32. Закона? 
Да☐Не☐ 

3.31. Ако је одговор „Не“, навести разлог:  

 

Подаци о датим и проведеним препорукама из ревизорских извјештаја 

текућег извјештајног периода 
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3.32. Број датих препорука: 1  

3.33. Број проведених препорука: 1  

3.34. Број непроведених препорука:  

3.35. Ако постоје непроведене препоруке, навести разлоге непровођења:  

 

Број утрошених ревизорских дана за обављање интерне ревизијe 

у извјештајном периоду 

3.36. Број укупно утрошених ревизорских дана за све интерне ревизоре и за све  

извршене ревизије из годишњег плана: 224 
 

3.37. Број просјечно утрошених ревизорских дана по појединачној ревизији 

 (односи се на претходну тачку 3.36.): 15 

 

 

  

 

II ПОСЕБНИ ДИО 

 

1. ПРЕГЛЕД ОБАВЉЕНИХ РЕВИЗИЈА  

Навести све обављене ревизије у извјештајном периоду које садрже значајне налазе и препоруке. 

1.1. Назив ревизије: Одјељење за општу управу 

Налази
2
: У току 2017. године, унутар Одјељења за општу управу, исплата средстава је вршена у 

складу са важећим одлукама. Редовни послови у надлежности овог одјељења, као и рад са 

странкама, су благовремено извршавани. 

Препоруке
3
: 

 

 

 

1.2. Назив ревизије: Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности 

Налази: У току 2017. године приликом расподјеле средстава водило се рачуна да се испоштују 

донесени интерни акти којима су се дефинисала правила и критеријуми за расподјелу средстава 

гранта. Конкурсне процедуре за додјелу стипендија треба да временски трају краће како би се 

постигла правовременост и редовност исплата стипендије. 

Препоруке: Конкурси за додјелу стипендија треба да буду расписани одмах након почетка 

академске године. Препорука је да се конкурсне процедуре заврше до краја децембра у тој години у 

којој је почела академска година за коју се врши додјела стипендија, како би се са исплатом 

стипендија кренуло почетком наредне фискалне године односно након усвајања буџета. 

Потребно је идентификовати основне узроке и препреке који утичу на дуго вријеме трајања 

конкурсне процедуре и вријеме чекања на прву исплату стипендије, те да исте минимизирају и на 

тај начин осигурају правовременост и редовност исплата стипендија.   

1.3.Назив ревизије: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

Налази: Расположива средства у 2017. години су искључиво трошена на функционисање установе. 

Почев од 01.01.2018. године препорука Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске 

која се односила на усклађивање платних коефицијената установе са Посебним колективним 

уговором за запослене у области образовања и културе Републике Српске је испоштована 

доношењем новог колективног уговора. 

Препоруке: 

                                                 
2Уписати значајне налазе из  појединачне ревизије. 
3Уписати значајне препоруке које се односе на уписане значајне налазе. 
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1.4. Назив ревизије: Одјељење за финансије 

Налази: Поступак припреме и доношења буџета током 2017. године текао према прописаном 

буџетском календару, уз нека мања закашњења. Обрачун плата и накнада вршен је према важећим 

прописима. Извршено је планирано измирење буџетског дефицита у 2017. години. 

Препоруке: 

1.5. Назив ревизије: ЈУ Гимназија Прњавор 

Налази: Гимназија Прњавор је, у току 2017. године,трошила средства из буџета јединице локалне 

самоуправе у складу са чланом 123. став (4) Закона о средњем образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Српске“ број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14). 

Препоруке: 

1.6. Назив ревизије: Територијална ватрогасна јединица Прњавор 

Налази: Расположива средства у 2017. години су утрошена у сврху функционисања јединице, као и 

на набавку опреме и средстава за рад на основу донесеног плана утрошка средстава.                                                      

Препоруке: 

1.7. Назив ревизије: Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Налази: У току 2017. године, унутар Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 

исплата средстава је вршена у складу са донесеним програмима и надлежностима одјељења. 

Препоруке: 

1.8. Назив ревизије: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

Налази: У току 2017. године, унутар Одјељења за борачку и инвалидску заштиту, исплата средстава 

је вршена у складу са важећим одлукама и донесеним програмом за рјешавање питања из борачко-

инвалидске заштите.      

Препоруке: 

1.9 Назив ревизије: ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Налази: Свођењем бесплатне чланарине у 2017. години на минимум, довело је до тога да се број 

учлањених корисника библиотеке преполови у односу на 2015. годину. Ипак, остварени приход у 

2017. години у односу на број корисника биљежи благи раст у односу на претходни период.  

Препоруке:  

1.10. Назив ревизије: Служба за јавне набавке и заједничке послове 

Налази: У току 2017. године, на основу одабраног узорка, утврђено је да су испоштовани законом 

прописани кораци за реализацију јавних набавки. Сви склопљени уговори су уредно објављени на 

интернет страници општине. 

Препоруке: 

1.11. Назив ревизије: ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 

Налази: Расположива средства у 2017. години су трошена на функционисање установе у складу са 

важећим прописима. Донесени Колективни уговор код послодавца ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор је добрим дијелом усклађен са новим Посебним колективним уговором за запослене у 

области социјалне заштите Републике Српске, чиме је препорука Главне службе за ревизију, која се 

односила на усклађивање платних коефицијената установе са колективним уговором гранe којој 

припадају, великим дијелом испоштована. 

Препоруке: 

1.12. Назив ревизије: Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције  

Налази: Унутар Одјељења за стамбено-комуналне послове, у току 2017. године, расположива 

средства су трошена у складу са донесеним планом и програмима. Средства су реализована у 

складу са потписаним уговорима. 
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Препоруке: 

2. СЛУЧАЈЕВИ НЕПРИДРЖАВАЊА И/ИЛИ ПОГРЕШНЕ ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА И  

ДРУГИХ ПРОПИСА, ТЕ СУМЊЕ НА ПРЕВАРУ И СЛУЧАЈЕВИ ПРОСЛИЈЕЂЕНИ 

ТУЖИЛАШТВУ 

2.1. Навести укратко случајеве непридржавања или погрешне примјене одредаба закона и других 

 прописа који су кршени, те сумњи на превару утврђених током обављања ревизија: 

 

2.2. Навести случајеве интерних ревизија које су прослијеђене тужилаштву: 

 

 3. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДУЗЕО РУКОВОДИЛАЦ СУБЈЕКТА С ЦИЉЕМ 

 СПРОВОЂЕЊА ЗНАЧАЈНИХ ПРЕПОРУКА, ТЕ ЗНАЧАЈНЕ ПРЕПОРУКЕ КОЈЕ НИСУ  

 СПРОВЕДЕНЕ 

3.1. Укратко навести најзначајније активности које је предузео руководилац субјекта са циљем 

       спровођења значајних препорука из ревизорских извјештаја текућег извјештајног периода: 

 

- Почев од 01.01.2018. године препорука Главне службе за ревизију јавног сектора Републике 

Српске која се односила на усклађивање платних коефицијената ЈУ Дјечији вртић „Наша 

радост“ са Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и културе 

Републике Српске је испоштована доношењем новог колективног уговора. 

- Донесени Колективни уговор код послодавца ЈУ Центар за социјални рад Прњавор је 

добрим дијелом усклађен са новим Посебним колективним уговором за запослене у области 

социјалне заштите Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 47/18), 

чиме је препорука Главне службе за ревизију, која се односила на усклађивање платних 

коефицијената установе са колективним уговором гранe којој припадају, великим дијелом 

испоштована. У току су преговори са начелником општине да се колективни уговор у 

потпуности усклади са колективним уговором гране којој припадају, а у питању је 

минимално неслагање износа једног платног коефицијента. 

3.2.Укратко навести значајне активности које су планиране  у циљу провођења препорука, а које 

 нису извршене у извјештајном периоду: Правовременост исплата студентских стипендија. 

 

1.3. Укратко навести значајне препоруке из ревизорских извјештаја текућег извјештајног периода 

 које нису проведене: 

 

4. ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА РАЗВОЈ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

4.1. Навести укратко активности које су планиране или реализоване у погледу развоја интерне 

ревизије у субјекту: 

Интерни ревизор је у поступку стицања цертификата, односно пријављен је на обуку 

новоименованих интерних ревизора коју организује Централна јединица за хармонизацију 

Министарства финансија. 

4.2. Ваши приједлози за развој и унапређивање интерне ревизије (уопштено): 
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5.КОМЕНТАРИ:  
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ОПШТИНСКА УПРАВА 

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАРОГАСНА ЈЕДИНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПРЊАВОР 

                                ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

ЗАПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, фебруар 2019. године 
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1.Увод 

 

У  складу са својим надлежностима, Територијална ватрогасна јединица Прњавор у 

току 2018. године, извршавала је своје законом дефинисане обавезе кроз више различитих 

активности.У складу са чланом 73. Закона о заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“, број 71/12), вршила је  контролу спровођења превентивних  мјера 

заштите од пожара у 28 субјеката. Превентивне мјере заштите од пожара се односе на 

благовременост и повећање ефикасности ватрогасне интервенције, функционалност и 

исправност водозахвата,хидраната, апарата за почетно гашење пожара, димовода, одлагање 

запаљивих течности и гасова и других запаљивих материјала. Учествовала у гашењу 

пожаром захваћених објеката у 96 ватрогасних интервенција и пружала помоћ у 11 

саобраћајних интервенција, као и у 10 случајева водом поплављених домаћинстава. 

У поређењу са претходном  годином број ватрогасних интервенција је мањи за 95.  

Осим контроле спровођења превентивних мјера заштите од пожара све остале 

активности  су се одвијале по позиву грађана или полиције. 

У складу са чланом 30.  Закона о заштити од пожара,Територијална ватрогасна  

јединица у 2018. години, учествовала је у противпожарном обезбјеђењу 17 јавних скупова  

по позиву организатора. Вршила непрестано стручно и психофизичко припремање и 

оспособљавање ватрогасаца у складу са Планом и програмом стручног оспособљавања и 

усавршавања припадника ТВЈ Прњавор, остваривала сарадњу са Ватрогасним савезом 

Републике Српске, одржавала и сервисирала ватрогасну опрему и ватрогасна возила.  

 

 

2.  Сажетак 

 

Због специфчности дјелатности Територијалне ватрогасне јединице гдје се главне  

активности (интервенције ) одвијају по позиву грађана, оне се не планирају, али се све 

подређује спремности припадника јединице да свака интервенција буде брза и ефикасна. 

Специфичност ове дјелатности је и двосмјенски рад гдје су смјене у трајању по 12 сати. 

Посебност је и у томе што се активности припадника јединице одвијају по Правилима 

службе у ватрогасним јединицама(„Службени гласник Републике Српске“,број 74/13), које  

доноси министар унутрашњих послова. Правила службе у ватрогасним јединицама су кроз  

десет поглавља дефинисала комплетан начин рада и понашања припадника ватрогасне 

јединице. Посебно поглавље се односи на евиденције које се воде у јединици: књига са 

персоналним подацима ватрогасаца, дневник рада, књига дневне заповијести, евиденција о 

пожарима, евиденција исправности ватрогасних справа и опреме, књига позива за 

интервенције, књига дежурства, књига записника о извршеним интервенцијама, евиденција 

изласка и доласка ватрогасних возила. Контролу над  радом ватрогасне јединице у погледу 

спренмости и техничке опремљености јединице, стручног оспособљавања и усавршавања 

ватрогасаца и способности ватрогасне јединице за гашење пожара, врши надлежна 

Полицијска управа. 
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3. Спроведене активности службе на реализацији годишњег плана рада Територијалне ватрогасне јединице 

 

 3.1. Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

 

Р
.б
р
. ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, 

мјереиредовнипослови 
В
ез
ас
ас
тр

ат
ег
и
јо

м
 

В
ез
аз
ап

р
о
гр

ам
о
м

 Резултати 

(утекућојгодини) 
Планиранасредства (текућагодина) Остваренасредства (текућагодина) 

Планира

ни 

Остварен

и 
УКУПНО БуџетЈЛС 

Екстерни

извори 
УКУПНО БуџетЈЛС 

Екстерни

извори 

1. 
Набавка(изградња)зграде 

ТВЈ 
 + да 

не 
(Тендер за 

изградњу 

зграде није 

био 

успјешан, 

за 

реализацију 

овог 

пројекта 

обезбијеђен

о више 

средстава и 

реализоваће 

се у 

2019.години 

 

259.381,85 259.381,85 00,00 
00,00 00,00 00,00 

2. Набавка ватрогасне 

опреме 
 + 

да 
(Ради сео 

набавци 

детектора 

плинова,м

јешача 

пјене,изол

ационих 

апарата,ин

да 

(пројекат 

релизован у 

потпуности) 

30.000,00 30.000,00 0,00 29.566,82 29.566,82 0,00 
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тервенцијс

ки 

комбинезо

на и др.) 

3. 
Набавка уређаја за 

снимање телефонски 

позива 

 + да 

 

да 10.000,00 0,00 
10.000,00

(ВС РС) 
6.872,58 0,00 6.872,58 

     
 

      

А. Укупно стратешко програмски приоритети  299.381,85 289.381,85 10.000,00 36.439,40 29.566,82 6.872,58 

 

 3.2. Активности из редовне надлежности 

 

Р
.б
р
. ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, 

мјереиредовнипослови 

В
ез
ас
ас
тр

ат
ег
и

јо
м

 
В
ез
аз
ап

р
о
гр

ам

о
м

 

Резултати (утекућој години) Планиранасредства (текућагодина) Остваренасредства (текућагодина) 

Планирани Остварени УКУПНО БуџетЈЛС Екстерниизвори УКУПНО БуџетЈЛС Екстерниизвори 

1. 
Редовне ватрогасне 

интервенције 
 + не укпно  96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Реализација  Плана 

стручног 

оспособљавања 

ватрогасаца 

 + да 

да 
(оспособљавање 

ватрогасаца 

вршено у 

складу са 

планом, 

извршена 

оцјена њихових 

способности) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

планирање, израда 

програма, извјештаја, 

вођење књиге дневне 

 + да да 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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заповијести, 

евиденције о 

присуству радника и 

других евиденција. 

4. 
Покретање поступака 

јавних набавки  
 + да 

да (осим 

поступка 

изградње зграде 

твј) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

5. 

 

Сарадња са 

Ватрогасним савезом 

РС 

 + да да 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Б. Укупно редовни послови  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у текућој години 

 

А. Укупностратешко-програмски приоритети 

 

299.381,85 288.381,85 10.000,00 

 

36.439,40 

 

29.566,82 

 

6.872,58 

Б. Укупно редовни послови 
 

0,00 0,00 0,00 
0.00 0,00 0,00 

УКУПНОСРЕДСТАВА  (А + Б):  299.381,85 288.381,85 10.000,00 36.439,40 29.566,82 6.872,58 



 

 

4. Образложење неостварених циљних вриједности индикатора реализације 

активности из Годишњег плана рада Територијалне ватрогасне јединице Прњавор  

 

Од Програмом зацртаних пројеката у току 2018. године није дошло до реализације 

пројекта изградње зграде - ватрогасног дома ТВЈ, због неуспјелог  поступка јавне набавке. 

Тај пројекат ће се реализовати у току 2019. године за шта је обезбјеђено и више средстава у 

односу на прошлу годину. Овај пројекат се финансира из намјенских средстава буџета 

општине. Остали пројекти и активности ватрогасне јединице у 2018. години реализовани су 

у потпуности. 

 

 

5.Закључци и препоруке 

 

       Релизацијом пројекта набавке ватрогасне опреме у великој мјери усклађене су  

могућности интервенисања са потребама у свакој конкретној реалној ватрогасној или 

техничкој интервенцији. Набавком уређаја за снимање телефонских позива омогућен је 

непрестани увид у вријеме и садржај позива субјекта коме је неопходна помоћ ватрогасне 

јединице. Пуштањем у саобраћај аутопута Бањалука-Добој захтјеви пред ватрогасном 

јединицом су у знатној мјери повећани. Сталним радом на стручном оспособљавању и 

усавршавању ватрогасаца повећати ће се њихова спремност за брзо и ефикасно дјеловање у 

извршавању задатака. Због специфичности посла којим се бави ватрогасна јединица и чије 

се активности одвијају по  Правилима службе у ватрогасним јединицама, сам начин рада и 

планирања због ватрогасних интервенција није уобичајен, оне се не планирају али се на 

њих рачуна. Из овог разлога и обрасце за израду планова рада и извјештаја о раду требало 

би прилагодити овим специфичностима. 
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ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  

ОДСЈЕКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, фебруар 2019. године 
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1. Увод  

 

Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе је релативно нова организациона 

јединица у општинској управи која је формирана Одлуком о оснивању Општинске управе 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 31/17). 

Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе обавља следеће послове: 

- праћење прописа из области јавних набавки и покретање иницијатива за измјене и  

допуне прописа, 

- припрема План набавки на основу захтјева организационих јединица, у складу са  

одобреним буџетом, 

- припрема рјешења, одлуке, закључке и друга акта из надлежности начелника у  

поступцима јавних набавки, 

- припрема и доставља тендерску документацију и појашњења тендерске  

документације у поступцима јавних набавки, 

- стара се о законитом провођењу поступака јавних набавки, 

- припрема рјешења, закључке и изјашњења и доставља расположиву  

документацију на захтјев другостепеног органа, у поступцима по жалбама из области 

јавних набавки, 

- припрема одговоре на тужбе у управним споровима, који се односе на поступке  

јавних набавки, 

- израда извјештаја о проведеним поступцима јавних набавки на нивоу општине и  

вођење евиденције о закљученим уговорима, 

- послови у поступку заштите права и интереса општине и припремање изјашњења у  

вези са наведеним пословима, 

- непосредна сарадња са Правобранилаштвом Републике Српске, 

- обављање управно-правних послова из имовинско-правних односа и заштите  

имовине и имовинских интереса општине из надлежности општине, 

- послови заступања општине у поступцима у којима општину не заступа  

Правобранилаштво Републике Српске, 

- припрема изјашњења на тужбу у управном спору који се води против аката  

начелника, 

- припрема уговора из правне и имовинско-правне области које у име општине,  

закључује начелник, 

- предлагање покретања поступка за оцјену уставности и законитости закона и других  

прописа пред Уставним судом Републике Српске, 

- праћење прописа из различитих области права и предлагање покретања иницијативе  

за измјене и допуне закона, подзаконских аката и општих аката општине, 

- припрема нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и  

појединачних аката које доноси скупштина општине и начелник општине, уколико 

припрема тих нацрта и приједлога није у дјелокругу одјељења, 

- врши стручну контролу нацрта општих и појединачних аката које доноси начелник  

општине и аката које предлаже скупштини општине у погледу њихове  усклађености са 

Уставом РС, Статутом општине,  законима и одлукама и у погледу њихове правне обраде, 

- обавља управне послове  у другом степену по жалбама на првостепена рјешења  

општинске управе уколико за рјешавање нису надлежни републички органи, 

- обавља послове организације и унапређења рада општинске управе и надзор над  

спровођењем закона и других прописа у области општинске управе из надлежности 

начелника општине, 

- пружа стручну помоћ начелницима одјељења у области нормативно-правних  

послова као и послова управног рјешавања. 
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2. Сажетак 

 

У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године Одсјек за јавне набавке, правна питања и 

прописе је усмјерио активности и капацитете на спровођење и испуњавање циљева задатих 

Планом рада организационе јединице за 2018. годину и обављао следеће: 

- Провођење поступака јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.  

Вођене су активности око унапређења организације одсјека и процедура које ће 

резултирати још ефикаснијим системом јавних набавки у општинској управи, те вршена 

континуирана едукација запослених на пословима јавних набавки. Запослени су похађали 

четири обуке из области јавних набавки. Извршене су припреме за измјену интерних аката 

у складу са предстојећим измјенама Закона о јавним набавкама; 

- Заступања Општине Прњавор пред надлежним државним органима у сарадњи са  

Правобранилаштвом РС, у циљу остваривања позитивних резултата спорова за Општину 

Прњавор, кроз квалитетно заступање интереса Општине Прњавор пред судским и другим 

органима, умањења штета које могу настати из спорова и јачање угледа локалних 

институција; 

- Израда и усклађивање општих и појединачних правних аката које доноси скупштина  

општине и начелник општине, у циљу квалитетнијег и ефикаснијег рада општинске управе, 

те припрема нових правних аката и измјена постојећих, који ће побољшати и убрзати 

процедуре остваривања права грађана општине и повећати ефикасност рада општинске 

управе. 

 Осим наведеног, у извјештајном периоду Одсјек је обављао управно-правне послове 

из имовинско-правних односа и заштите имовине и имовинских интереса општине из 

надлежности општине, послове заступања општине у поступцима у којима општину не 

заступа Правобранилаштво Републике Српске, припремао изјашњења на тужбу у управном 

спору који се води против аката начелника, припремао уговоре из правне и имовинско-

правне области које у име општине закључује начелник, управне послове у другом степену 

по жалбама на првостепена рјешења општинске управе, благовремено припремаo материјал 

за скупштину и сл. Закључено је пет уговора о продаји земљишта у пословној зони 

„Вијака“, испод тржишне цијене, чиме су покренуте активности на јачању локалног 

економског развоја на подручју општине Прњавор. 

Од 01.01.2018. до 31.12.2018. године Одсјек је окончаo поступке набавке закључењем 

уговора, користећи разне врсте поступака у складу са Законом о јавним набавкама, и то: 

- отворени поступак - 24 набавке, 

- конкурентски захтјев за достављање понуда - 33 набавке, 

- поступак додјеле уговора о неприоритетним услугама – 12 набавки, 

- директан споразум са појединачним добављачем – 87 набавки. 

 

 Одсјек је у извјештајном периоду остварио све редовне активности из оквира својих 

надлежности и благовремено припремио сва битна акта. 

 

Људски ресурси одсјека у 2018. години: 

 

 

Структура запослених 

према  Правилнику о 

унутрашњој 

организацији и 

систематизацији 

радних мјеста 

 

 

Актуелна структура 

запослених према 

стручној спреми 

Актуелна структура 

запослених према полу 

Мушких Женских 

ВСС + 6 ВСС + 5 1 4 
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ВШ - ВШ - - - 

СС - СС - - - 

ВКВ - - ВКВ - - - - 

НК - НК - - - 

Укупно:            6 Укупно:          5 1 4 

 

3. Спроведене активности одсјека на реализацији годишњег плана рада Одсјека за 

јавне набавке, правна питања и прописе 

 

3.1) Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

 

Рад Одсјека обухвата само активности из редовне надлежности. 

 

3.2.) Активности из редовне надлежности 

 

Р
.б
р
. 

ПЛАНИРА

НИ 

Пројекти, 

мјереиредо

внипослови 

Резултати (у 

текућој 

години) 

Планирана средства 

(текућагодина) 

Остварена средства (текућа 

година) 

Пл

ан

ир

ан

и 

О

с

т

в

а

р

е

н

и 

УКУПНО Буџет ЈЛС 

Е

к

с.

и

зв

о

р

и 

УКУПНО Буџет ЈЛС 

Екст

ерни

изво

ри 

1. 

Трошкови  

непотпуне 

експроприја

ције, 

процјене 

вјештачења

,накнаде 

штета и 

слично 

  
 

2.000,00  

 

2.000,00  
 

 

408,99 

 

408,99 
 

2. 

Расходи за 

стручне 

услуге 

  

 

15.000,00  

 

15.000,00   29.430,64 29.430,64  

3. 

Трошкови 

обештећењ

а по 

судским 

пресудама 

и трошкови 

поступка 

  150.000,00  150.000,00  148.234,25 148.234,25  

4. 

Издаци за 

прибављањ

е земљишта 

(потпуна 

  110.000,00 110.000,00  118.157,27 118.157,27  
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експроприја

ција) 

5. 

Припрема 

Плана јавних 

набавки за 

2019. годину 

  

Донијети 

План 

набавки за 

2019. годину 

Донесен 

План набавки 

за 2019. 

годину 

- - - - 

6. 

Провођење 

поступака 

јавних 

набавки у 

складу са 

Законом о 

јавним 

набавкама 

  

Провођење 

поступака у 

складу са 

Планом 

набавки 

Поступци 

окончани у 

складу са 

Планом 

набавки и 

измјенама 

- - - - 

 

 

Резултати у текућој години се не могу прецизно планирати јер обавезе по свим ставкама 

настају током године, све у зависности од рјешавања текућих судских спорова и насталим 

потребама за експропријацијом и сличним услугама.  

 

4. Образложење неостварених циљних вриједности и ндикатора реализације 

активности из Годишњег плана рада Одсјека 

 

С обзиром на то да Одсјек нема стратешких циљева односно да све активности спадају у 

редовне активности, исте су реализоване у складу са Годишњим планом рада Одсјека за 

јавне набавке, правна питања и прописе. 

 

5. Закључак 

 

Може се констатовати да су активности из надлежности Одсјека благовремено 

извршаване. Припремање и доношење свих аката из надлежности начелника општине,  као 

и провођење потребних процедура је извршено у складу са прописаним роковима, те по 

потреби благовремено достављено надлежним органима и институцијама. 
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ИЗВЈЕШТАЈ 

 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  

ОДСЈЕКА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, фебруар 2019. године 
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1. Уводни дио 

 

Одлуком о оснивању Општинске управе општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 31/17), као нова организациона јединица у Општинској управи 

формиран је Одсјек за заједничке послове. 

Одсјек за заједничке послове Општинске управе општине Прњавор своје надлежности 

остварује у складу са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), Статутом 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), 

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 34/17, 35/17, 1/18, 7/18, 14/18, 20/18, 

21/18 и 24/18), Колективним уговором за запослене у Општинској управи општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 35/17, 2/18, 14/18 и 15/18) и другим 

прописима. 

У складу са чланом 20. Одлуке о оснивању Oпштинске управе општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 31/17), Одсјек за заједничке послове обавља 

техничке и помоћне послове и то: 

1) противпожарну заштиту и заштиту на раду општинске управе (планови и 

програми заштите од пожара, набавка, сервисирање и одржавање опреме, 

обука радника из области заштите на раду и заштите од пожара), у складу са 

законским прописима, 

2) набавку, чување и расподјелу основних средстава, опреме за рад и 

канцеларијског материјала и вођење евиденције о истом,  

3) текуће одржавање објеката, опреме и ситног инвентара у објектима 

општинске управе, 

4) одржавање опреме и инсталација централног гријања и загријавање 

просторија општинске управе,  

5) физичко и техничко обезбјеђење објеката,  

6) планирање и организовање послова на коришћењу, одржавању и регистрацији 

моторних возила општинске управе и вођење евиденције о истом,  

7) израда норматива и контрола потрошње горива и мазива, те планирање 

набавке моторних возила, резервних дијелова, горива и мазива као и 

средстава рада за потребе возног парка, 

8) одржавање чистоће у службеним просторијама општинске управе и  

9) друге помоћне и техничке послове. 

 

2. Сажетак 

 

У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године Одсјек за заједничке послове је 

усмјерио активности и капацитете на спровођење и испуњавање циљева задатих Планом 

рада организационе јединице за 2018. годину и обављао сљедеће: 

 

1. Одржавање опреме 

2. Текуће одржавање објеката и инвентара  

3. Послове осигурања имовине и лица 

4. Одржавање возила и контролу употребе службених возила 

5. Обезбјеђење објеката општинске управе 

6. Послове заштите на раду и заштите од пожара. 
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3. Спроведене активности на реализацији годишњег плана рада Одсјека за заједничке послове 

 3.1. Активности из редовне надлежности 

 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј 

ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере 

и редовни 

послови 

В
ез
а 
са

 

ст
р
ат
ег
и
јо
м

 
В
ез
а 
са

 

п
р
о
гр

ам
о
м

 

Резултати  

(у текућој години) 

Планирана средства  

(текућа година) 

Остварена средства  

(текућа година) 

Планирани Остварени 

УКУПНО 

(РЕБАЛАН

С) 

Буџет по 

ребалансу 

ЈЛС 

Екстерни 

извори 

УКУ-

ПНО 

Буџет 

ЈЛС 

Екстерни 

извори 

1. 

Праћење трошкова 

утрошка енергије и 

горива, комуналних 

и 

телекомуникацион

их услуга 

  
Уредно 

снабдјевање 

услугама 

Уредно 

снабдјевање 

услугама 

220.000,00 

220.000,00 

(умањено за 

реалокацију 

у износу од 

250,00 КМ) 

=219.750,00 

КМ 

- 210.130,41 210.130,41 - 

2. 

Дистрибуција 

материјала за 

потребе општинске 

управе (канц. 

материјал, тонери, 

материјал за 

хигијену, стручна 

литература и сл.) 

  
Уредно 

снабдјевање 

материјалом 

Уредно 

снабдјевање 

материјалом 

55.000,00 

55.000,00 

(умањено за 

реалокацију 

у износу од 

3.850,00 

КМ) 

=51.150,00 

КМ 

- 43.641,51 43.641,51 - 

3. 
Текуће одржавање 

објеката, опреме, 

инвентара и возила 
  

Редовно 

одржавање 

ради 

обезбјеђења 

процеса рада 

Обезбјеђен 

континуиран 

процес рада 

25.000,00 25.000,00 - 23.062,02 23.062,02 - 

4. 

Вођење евиденције 

о путним налозима 

за возила и путним 

трошковима 

  
Уредно 

вођење 

евиденција 

Евидентирани 

сви подаци о 

употреби 

возила и 

путним 

трошковима 

5.000,00 5.000,00 - 3.866,30 3.866,30 - 

5. 

Услуге штампања, 

одржавање 

програма и 

рачунарске и биро 

опреме, осигурање, 

услуге заштите на 

  
Квалитено 

извршење 

услуга 

Услуге 

извршене у 

складу са 

уговорима 

55.000,00 55.000,00 - 49.137,10 49.137,10 - 
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раду и сл 

 

6. 

Праћење 

реализације 

трошкова стручног 

усавршавања по 

одобрењу 

начелника општине 

  
Континуирана 

едукација 

запослених 

Едукација 

службеника за 

јавне набавке 

и присуство 

значајним 

међународним 

конференција

ма
(1)

 

3.000,00 

3.000,00 

(увећано за 

реалокацију 

у износу од 

150,00 КМ) 

=3.150,00 

КМ 

 3.142,46 3.142,46  

 

7. 

Организација 

манифестација од 

значаја за 

Општину, 

трошкови 

репрезентације, 

уговори о дјелу и 

друге услуге. 

  
Организовање 

манифестациј

а 

Манифестациј

е успјешно 

организоване
(2

)
 

6.930,00 6.930,00  7.164,34 7.164,34  

8. 

Остали непоменути 

расходи 

Општинске управе 

– буџетска резерва 

  - - 1.434,00 

1434,00 

(увећано 

реалокациј. 

тбр 1.170,00 

КМ) 

=2.604,00 

КМ 

 
2.604,00 

КМ 

2.604,00 

КМ 
 

 

9. 
Инвестиционо 

одржавање објеката 
  

Реконструкциј

а дијела 

просторија 

општинске 

управе 

Извршена 

реконструкциј

а дијела 

просторија 

Одјељења за 

просторно 

уређење 

20.775,00 20.775,00 - 20.681,37 20.681,37 - 

10. Набавка опреме   

Набавка 

аутомобила, 

намјештаја, 

ТВ апарата, 

фрезе за 

чишћење 

снијега и 

рачунарске 

опреме 

Извршена 

набавка 

аутомобила, 

намјештаја, 

ТВ апарата, 

фрезе за 

чишћење 

снијега и 

рачунарске 

опреме 

20.980,00 

20.980,00 

(увећано за 

износ 

реалокације 

3.950,00) 

=24.930,00 

КМ 

- 24.915,32 24.915,32 - 

11. 

 
Набавка ситног 

инвентара 
  

Континуирана 

набавка ауто – 

Извршена 

набавка ауто-
7.000,00 7.000,00 - 4.883,15 4.883,15 - 
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гума и 

набавка 

прописаних 

униформи 

гума, 

униформи за 

Комуналну 

полицију и 

раднике 

паркинг 

службе 

 

12. 

Одржавање чистоће 

у објектима 

Општине 
  

Редовно 

одржавање 

Редовно 

одржавање 
- - - - - - 

 

13. 
Обезбјеђење 

објеката 
  

Физичко – 

техничко 

обезбјеђење 

Физичко – 

техничко 

обезбјеђење 

- - - - - - 

 

14. 

Припрема Плана 

јавних набавки за 

2018. годину 
  

Донијети 

План набавки 

за 2018. 

годину 

Донесен План 

набавки за 

2018. годину 

- - - - - - 

 

15. 

Провођење 

поступака јавних 

набавки у складу са 

Законом о јавним 

набавкама 

  

Провођење 

поступака у 

складу са 

Планом 

набавки 

Поступци 

окончани у 

складу са 

Планом 

набавки 

- - - - - - 

            

Б. Укупно редовни послови  420.119,00 421.289,00  393.227,98 393.227,98  

 

Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у текућој години 

 

А. Укупностратешко-програмскиприоритети  - -  - -  

Б. Укупно редовни послови  420.119,00 421.289,00  393.227,98 393.227,98  

У К У П Н О  С Р Е Д С Т А В А  (А + Б):  420.119,00 421.289,00  393.227,98 393.227,98  

 



 

 

4. Образложење неостварених циљних вриједности индикатора реализације 

активности из Годишњег плана рада Одсјека 

 

Све планиране активности реализоване су у складу са објективним могућностима. 

 

5.Закључци и препоруке 

 

Један од већих проблема у Одсјеку је возни парк. Стање возног парка је алармантно, јер 

су возила веома стара, а нека су на крају вијека употребе. Голфови су стари преко 25 година 

и прешли су велики број километара и више нису у функцији. Пежо партнер је стар преко 

15 година и често је на оправкама. Оваква ситуација у возном парку отежава рад Одсјека у 

који свакодневно стижу захтјеви за кориштење возила ради обављања службених задатака. 

Из тих разлога планирана је била набавка једног аутомобила до краја године, која није 

реализована, а у будућности треба планирати обнову возног парка у складу са 

могућностима. 

Ништа мање није критична ситуација са објектима у којима је смјештена општинска 

управа, који су стари, неки више од 100 година и захтијевају генералну реконструкцију, 

која свакако подразумијева улагање већих материјалних средстава. 

У наредном периоду одсјек ће наставити са активностима за унапређење процеса рада. 

 

 

 

Број: 

Датум: 

 

 

         Н А Ч Е Л Н И К 

            Дарко Томаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


