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А) УВОДНИ ДИО 

 

Шуме и шумско земљиште су природна добра од општег интереса и уживају посебну бригу и 

заштиту Републике Српске. Шума је сложена заједница или биогеоценоза (екосистем) шумског дрвећа 

и шумског земљишта које утиче једно на друго, као и на средину у којој се налазе. 

Чланом 89. став 6. Закона о шумама (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 75/08 и 

60/13) прописано је да је корисник шума и шумског земљишта у својини Републике дужан да плаћа 

надокнаду за развој неразвијених дијелова општине са које потичу продати сортименти у износу од 

10% финансијских средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената утврђених по 

цјеновнику, по цијенама франко камионски пут. 

Чланом 89. став 8. Закона о шумама (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 75/08 и 

60/13) прописано је да се надокнада из става 6. овог члана уплаћује на рачун јавних прихода општине 

или града, а користи се за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре и других објеката 

на руралним подручјима јединице локалне самоуправе са које потичу продати сортименти, а на основу 

годишњег плана о утрошку намјенских средстава који доноси надлежни орган јединице локалне 

самоуправе, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Српске. 

Чланом 89. став 9. Закона о шумама (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 75/08 и 

60/13) прописано је да надокнаду из става 6. корисник шума и шумског земљишта у својини Републике 

плаћа квартално до 5. у мјесецу за претходни квартал. Корисник шума и шумског земљишта у својини 

Републике није дужан уплатити ова средства уколико јединица локалне самоуправе није усвојила 

годишњи план о утрошку намјенских средстава. 

Средства посебних намјена за шуме обезбјеђују се из: 

а) надокнаде за коришћење шума и шумског земљишта у својини Републике, 

б) надокнаде за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини, 

в) надокнаде за унапређивање општекорисних функција шума, 

г) надокнаде за закуп шумског земљишта у својини Републике и надокнаде за изузимање земљишта из 

шумске производње, 

д) средстава остварених одузимањем и продајом незаконито стечене користи из шуме и предмета 

којима је незаконита радња учињена, 

ђ) наплаћених средстава за искрчену шуму у поступку промјене намјене шума и шумског земљишта, 

е) буџета Републике Српске и осталих извора у складу са законом. 

 

Б) ПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ  

 

Обзиром на чињеницу да је Скупштина општине Прњавор усвојила Одлуку о усвајању буџета 

општине Прњавор за 2018. годину (“Службени гласник општине Прњавор”, број 33/17) створени су 

сви неопходни предуслови за доношење Плана утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од 

посебних намјена за шуме за 2018. годину (,,Службени гласник општине Прњавор”,број 5/18) којим су 

планиране одређене активности, а које су наведене у тачки 4. поменутог Плана, ,,План утрошка 

средстава за 2018. годину”. 

Министарство, пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, је Рјешењем, број 12.06.2-332-

156/18 од 02.03.2018. године, дало сагласност општини Прњавор на приједлог Плана утрошка 

новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2018. годину, којим је 

предвиђено да се новчана средства у укупном износу од 410.000,00 КМ утроше за: 

- Текуће одржавање путева на руралним подручјима општине са којих потичу дрвни 

сортименти у износу од 70.000,00 КМ,  

- Изградња и асфалтирање инфраструктуре и других објеката на руралним подручјима 

општине са којих потичу дрвни сортименти у износу од 340.000,00 КМ,  

што укупно чини новчани износ од 410.000,00 КМ. 
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Планирано је да се наведена новчана средства намјенски утроше за финансирање сљедећих 

активности, односно: 

 

а) За набавку, превоз и уградњу 4.200 m
3
 посипног материјала у новчаном износу од  70.000,00 

КМ за путеве на подручју насељених мјеста: Доњи Гаљиповци, Грабик Илова, Поповићи, Кулаши и 

Доњи Смртићи.  

  б)  Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Доњи Гаљиповци (раскршће Грујић-раскршће кућа 

Душанић Љубомира). 

  в) Асфалтирање локалног пута I реда I-4 (од краја улице Рајка Малешевића-Маћино Брдо-

Грабик Илова-Царевац-Срђевићи-граница са општином Србац) дионица од куће Драгише Станића-

Добрић. 

  г) Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Смртићи (путни правац Сибинчићи-Тошићи). 

  д) Асфалтирање локалног пута I реда I-9 (од Р 474 у Поповићима-Бања Кулаши-Присоје-Горњи 

Вијачани граница са општином Челинац). 

  ђ) Асфалтирање локалног пута II реда II -11 (од локалног пута I-9 Бибери-Лукићи у Горњим 

Поповићима). 

  е) Учешће у суфинансирању изградње шумског камионског пута ,,Клупе – Поповићи” у 

сарадњи са ЈПШ ,,Шуме РС” а.д. Соколац, ШГ ,,Градишка”, укупне дужине 4,254 km у П.Ј. ,,Љубић”, 

што за асфалтирање и изградњу наведених путева укупно чини новчани износ од 340.000,00 КМ. 

 

  Одлуком о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2018. годину (“Службени гласник 

општине Прњавор”, број 22/18), новчана средства за ове намјене су нешто умањена у односу на 

новчана средства планирана Одлуком о усвајању буџета општине Прњавор за 2018. годину 

(“Службени гласник општине Прњавор”, број 33/17) те су ребалансом иста планирана у укупном 

новчаном износу од 370.000,00 КМ и то за: 

- Текуће одржавање путева на руралним подручјима општине са којих потичу дрвни 

сортименти у износу од 60.000,00 КМ,  

- Изградња и асфалтирање инфраструктуре и других објеката на руралним подручјима 

општине са којих потичу дрвни сортименти у износу од 310.000,00 КМ 

 

У току 2018. године, а на основу наведеног Плана утрошка новчаних средстава која потичу од 

прихода од посебних намјена за шуме за 2018. годину утрошена су новчана средства на сљедећи 

начин: 

 

1. На основу Оквирног споразума број 01/1-346-175/17 од 24.05.2017. године, закљученим са 

,,Кусић-Путеви” д.о.о. Прњавор, извршена је услуга превоза и уградња посипног материјала-шуте, 

сипине, јаловине, за одржавање локалне путне мреже на подручју општине Прњавор. Вриједност 

извршене услуге за 2018. годину износила је 2.416,12 КМ.  

 

2. На основу Уговора број 01/1-345-41/18 од 07.03.2018. године, закљученим са  ,,МГ МИНД” 

д.о.о. Мркоњић Град, извршена је набавка  посипног материјала (шуте, сипине, јаловине) за 

одржавање локалне путне мреже на подручју општине Прњавор, са услугом утовара у возило 

наручиоца. Вриједност изведене услуге за 2018. годину износила је 22.902,75 КМ. 

 

3. На основу Оквирног споразума број 01/1-345-42/18 од 03.05.2017. године, закљученим са  

,,МГ МИНД” д.о.о. Мркоњић Град, планирана је услуга превоза и уградња посипног материјала-шуте, 

сипине, јаловине, за одржавање локалне путне мреже на подручју општине Прњавор. У току 2018. 

године реализована је горе наведена услуга у укупном новчаном износу од 22.996,11 КМ. 
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4. На основу Уговора број 01/1-345-135/18 од 03.05.2017. године, закљученим са  ,,МГ МИНД” 

д.о.о. Мркоњић Град, планирана је услуга одржавања локалних макадамских путева и макадамских 

градских улица на подручју општине Прњавор. Вриједност извршене услуге за 2018. годину износила 

је 187,20 КМ. 

 

5. На основу Уговора број 01/1-345-449/18 од 01.10.2018. године, закљученим са  ГП 

,,ГРАДИП” д.о.о. Прњавор, извршена је набавка  посипног материјала (шуте, сипине, јаловине) за 

одржавање локалне путне мреже на подручју општине Прњавор, са услугом утовара у возило 

наручиоца. Вриједност изведене услуге за 2018. годину износила је 11.497,82 КМ. 

Ових пет активности проведене су заједно са Одјељењем за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције кроз обједињене поступке јавне набавке како би избјегли дуплирање посупака у истим 

предметима, стим да су горе наведене услуге и радови који су финансирани од стране Одјељења за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство вршене за путеве на подручју насељених мјеста: Доњи 

Гаљиповци, Грабик Илова, Поповићи, Кулаши и Доњи Смртићи односно за рурална подручја општине 

са којих потичу дрвни сортименти. 

Све активности наведене од тачке 1 до тачке 5 проведене су и реализоване са буџетске позиције 

412500 ,,Текуће одржавање путева на руралним подручјима општине са којих потичу дрвни 

сортименти”, а укупна вриједност извршених услуга и радова је износила 60.000,00 КМ. 

 

6. На основу Уговора број 01/1-345-137/18 од 07.05.2018. године, закљученим са  ,,МГ МИНД” 

д.о.о. Мркоњић Град, извршени су радови на асфалтирању локалних путева на подручју општине 

Прњавор. Вриједност ове услуге је износила 275.838,33 КМ. Новчана средства у наведеном износу 

утрошена су за: 

а) Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Доњи Гаљиповци (раскршће Грујића-раскршће 

кућа Душанић Љубомира). Дужина асфалтиране дионице износи 1.005,00 метара, са ширином 

коловозне траке од 3,00 метара. Вриједност изведених радова износи 77.225,36 КМ. 

б) Асфалтирањa локалног пута I реда I-4 (од краја улице Рајка Малешевића-Маћино Брдо-

Грабик Илова-Царевац-Срђевићи-граница са општином Србац) дионица од куће Драгише Станића-

Добрић). Дужина асфалтиране дионице износи 375,00 метара, са ширином коловозне траке од 5,00 

метара. Вриједност изведених радова износи 49.137,03 КМ. 

в) Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Смртићи (путни правац Сибинчићи-Тошићи). 

Дужина асфалтиране дионице износи 956,00 метара, са ширином коловозне траке од 3,00 метара. 

Вриједност изведених радова износи 74.737,29 КМ. 

г) Асфалтирањa локалног пута I реда I-9 (од Р 474 у Поповићима-Бања Кулаши-Присоје-Горњи 

Вијачани граница са општином Челинац). Дужина асфалтиране дионице износи 140,00 метара, са 

ширином коловозне траке од 4,00 метра. Вриједност изведених радова износи 14.100,45 КМ. Осим ове 

дионице истом приликом је асфалтирана и дионица у дужини од 360,00 метара исте ширине која је 

финансирана из новчаних средстава којим је располагало Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције.  

 д) Асфалтирањa локалног пута II реда II-11 (од локалног пута I-9 Бибери-Лукићи у Горњим 

Поповићима). Дужина асфалтиране дионице износи 750,00 метара, са ширином коловозне траке од 

3,00 метара. Вриједност изведених радова износи 60.638,20 КМ.  

   

7. На основу Уговора број 01/1-370-164/18 од 27.04.2018. године, закљученим са  

,,ЕУРОГРАНД” д.о.о. Прњавор, извршена је набавка бетонских цијеви, арматурних мрежа и цемента. 

Вриједност ове услуге износила је 2.370,20 КМ. Овај грађевински материјал је уграђен на локалном 

путу II реда II-11 (од локалног пута I-9 Бибери-Лукићи у Горњим Поповићима), прије асфалтирања 

овог путног правца. 
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Укупна вриједност свих изведених радова наведених у тачкама 6. и 7. износи 278.208,53 КМ и 

иста је реализована са буџетске позиције 511200 ,,Изградња и реконструкција инфраструктуре и 

других објеката на руралним подручјима општине са којих потичу дрвни сортиментиˮ. 

 

8. На основу Уговора број 01/1-434-180/18 од 19.09.2018. године, закљученим са  Јавним 

предузећем Шумарства ,,Шуме Републике Српскеˮ а.д. Соколац, Шумско газдинство Градишка, 

Градишка, проведена је активност на суфинансирању изградње шумског камионског пута ,,Клупе – 

Поповићи”, укупне дужине 4,254 km у П.Ј. ,,Љубић”,,. Вриједност уложених новчаних средстава од 

стране општине Прњавор у овај пројекат износила је 30.000,00 КМ. 

Активност наведена у тачки 8 проведена је и реализована са буџетске позиције 511200 

,,Изградња и реконструкција инфраструктуре и других објеката на руралним подручјима општине са 

којих потичу дрвни сортименти”. 

 

 

В) ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

 

У току 2018. године на основу  Плана утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од 

посебних намјена за шуме за 2018. годину (,,Службени гласник општине Прњавор”,број 5/18) су 

утрошена новчана средства у износу од 368.208,53 KM.  

 

 У сљедећој табели наводимо преглед утрошених новчаних средстава за извјештајни период од 

01.01.2018. године до 31.12.2018. године. 

  

Табела бр. 1. Утрошена новчана средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме  

2018. годину. 

 

Р.бр. 

Реализација новчаних средстава по Програму кориштења 

новчаних средстава прикупљених од посебних водних накнада 

у 2018. години, по буџетским позицијама 

Утрошена 

новчана 

средства у КМ 

1. 
,,Текуће одржавање путева на руралним подручјима општине са 

којих потичу дрвни сортименти” (буџетска позиција 412500) 
60.000,00 

2. 

,,Изградња и реконструкција инфраструктуре и других објеката на 

руралним подручјима општине са којих потичу дрвни сортименти”. 

(буџетска позиција 511200) 

308.208,53 

УКУПНО 368.208,53 

 

 

 

 

  

Број:_____________/19                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:___________/2019.                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор                                                                          Жељко Симић, мастер политикологије 

                                  

 


