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На основу члана 59. и члана 82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 93. став 5. 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) начелник 

општине Прњавор  доноси 

 

ПЛАН  
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА 

СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР У 2019. ГОДИНИ  

 

Члан 1. 

 Овим планом утврђују се теме обука и начин 

стручног оспособљавања и усавршавања службеника 

у Општинској управи општине Прњавор у 2019. 

години. 

 

Члан 2. 

  Стручно оспособљавање и усавршавање 

службеника у Општинској управи општине Прњавор 

вршиће се у складу са Стратегијом обуке за 

службенике и изабране званичнике у јединицама 

локалне самоуправе у Републици Српској 2016-2020. 

година, коју је усвојила Влада Републике Српске и 

Програмом рада система обуке за запослене у 

јединицама локалне самоуправе за 2019. годину који 

је донијела Комисија за обуке, као координационо 

тијело.  

Члан 3. 

(1) План стручног оспособљавања и усаврша- 

вања обухвата теме обука чија је реализација плани- 

рана током 2019. године, и то: 

1) Примјена прописа из области борачко-инвали- 

дске заштите и заштите цивилних жртава рата, 

2) Социјално становање у Републици Српској, 

3) Припрема пројеката безбиједности саобраћаја ко- 

ји се финасирају из фонд 02 од идеје до реализа- 

ције, 

4) Примјена прописа из угоститељства, 
5) Едукација запослених у ЈЛС у оквиру реализа- 

ције УН-ове седмице безбиједности саобраћаја, 

6) Културно насљеђе (археологија) и његова зашти- 

та, 

7) Спровођење Стратегије за борбу против кору- 

пције у Републици Српској, 

8) Обука из области јавних набавки, 

9) Обука на тему „Процедура и начин аплицирања 

за бесповратна средства, 

10)  Безбједност дигиталних података у органима 

ЈЛС. 

(2) У случају наступања околности које могу 

довести до немогућности организовања неке од на- 

ведених обука, Министарство ће алтернативно орга- 

низовати извођење обука на друге теме за које су 

јединице локалне самоуправе исказале  интересова- 

ње. 

(3) Термини обука које се реализују у сара- 

дњи са другим институцијама (као и са извођачима 

обука) накнадно ће бити утврђени. 
 

Члан 4. 

 У 2019. години службеницима ће бити досту- 

пни електронски програми обука из следећих обла- 

сти: 

1) Увод у локалну самоуправу, 

2) Пословна комуникација, 

3) Управни поступак и 

4) Канцеларијско пословање 

5) Методологија за интегрисано планирање 

локалног развоја. 
 

Члан 5. 

 Буџетом општине Прњавор, на позицијама у 

Одјељењу за финансије и Одсјек за заједничке по- 

слове, планирана су средства за стручно усаврша- 

вање запослених, за текућу годину.  
 

Члан 6. 

(1) Службеници су дужни присуствовати и 

активно учествовати у обукама на које су позвани. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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(2) Одјељење за општу управу задужено је за 

праћење примјене и реализацију овог плана. 

(3) Службеници су дужни доставити Одје- 

љењу за општу управу извјештаје о обукама на 

којима су присуствовали, као и увјерења или потврде 

о учешћу на обуци, ради улагања у персонални 

досије. 

 

Члан 7. 

 Овај план ступа на снагу даном доношења, 

аобјавиће се у Службеном гласнику Општине 

Прњавор. 

 

Број: 01/1-152-10/19                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 12. март  2019. год.           Дарко Томаш, с.р. 
 

77 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 10. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16), члана 41. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 14/14), у вези са чланом 22. и 60. 

Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ 

број 121/12 и 46/17), а у складу са Планом одбране од 

поплава у Републици Српској у 2019. години („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“ број 09/19), 

Начелник општине д о н о с и 

 

П Л А Н 

ОПЕРАТИВНОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА У 

ОПШТИНИ ПРЊАВОР У 2019. ГОДИНИ 

 

УВОД 

 

 План оперативног спровођења Плана одбра- 

не од поплава на подручју општине Прњавор у 2019. 

години (у даљем тексту План) је План општине 

Прњавор и основни документ за координацију и 

спровођење додатних или посебних годишњих 

задатака и активности органа општинске управе, 

привредних друштава, других правних лица и 

удружења грађана која спроводе дјелатности од 

значаја за заштиту и спасавање од поплава. 

План је израђен у складу са Планом одбране 

од поплава у Републици Српској у 2019.години, 

Процјеном угрожености, достигнутим нивоом 

заштите од поплава, искуствима из претходног 

периода, анализом тренутног стања, те мишљењима 

и приједлозима субјеката од непосредног значаја за 

ову област. 

Циљ доношења и спровођења овог Плана је 

остваривање вишег нивоа приправности на заштити 

и спасавању људи и материјалних добара од поплава 

као и ангажовање свих релевантних субјеката. 

У складу са чланом 22., а у вези са чланом 

86. став 3. Закона о заштити и спасавању у ванре- 

дним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 46/17), Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту надлежан је за израду 

и координацију, усклађивање, праћење и усмјера- 

вање свих активности везаних за спровођење овог  

Плана. 

План се састоји од сљедећих цјелина: 

I – Извода из Процјене угрожености,  

II – Нормативних и општих претпоставки за 

реализацију Плана оперативног спровођења,  

III – Спровођења мјера превентивног дјело- 

вања,   

IV – Спровођења мјера одговора, 

V – Спровођења мјера опоравка, 

VI – Извјештавања о реализацији задатака из 

Плана и 

VII – Завршних одредби. 

 
I – ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 

 
Поплаве на подручју општине Прњавор 

јављају се као посљедица неповољне хидрометео- 

ролошке ситуације када у одређеном временском 

периоду (1-3 дана) усљед великих количина пада- 

вина, или наглог отапања снијега, дође до стварања 

вишка површинских вода, пуњења и излијевања вода 

из корита ријека Укрине, Вијаке, Лишње, Илове и 

осталих, те стварања бујичних токова на мањим 

водотоцима и падинским дијеловима Општине. 

Ријека Укрина, која настаје спајањем Велике и Мале 

Укрине, кроз општину Прњавор, протиче у дужини 

од 36 км и у исту се улијевају Кремница, Вијака, 

Јадовица, док се у ријеку Вијаку улијевају ријеке 

Лишња, Илова и поток Радуловац, те спадају у 

сливно подручје ријеке Укрине. На западном дијелу 

општине ријека Црквена у коју се улива поток 

Дабрак, као и ријека Турјаница улазе у сливно 

подручје ријеке Врбас. 

Поред наведених природних површинских 

водних потенцијала који обухватају површину од 

590 ха, на подручју општине Прњавор, постоје 

вјештачки изграђен акваториј језера „Дренова“ у 

површини 110 ха и вјештачки изграђен рибњак на 

Укринском лугу у површини 638 ха. Укупна повр- 

шинска хидрографска мрежа општине заузима 

површину од 1.338 ха. 

Као намјенски објекат за заштиту од попла- 

ва на ријеци Вијаци у мјесту Дренова, израђена је 

брана са акумулацијом која је у великој мјери 

ријешила проблем настанка већих поплава на подру- 

чју општине низводно од бране. 

Стање заштите од поплава, у одређеној 

мјери и околностима, зависи и од ситуације у 

воденој акумулацији „Рибњака“ . 

Према досадашњим искуствима, најугроже- 

нији рејони од поплава су подручја мјесних заје- 

дница:  

- Прњавор (низински дијелови уз водоток Лишње 

и Вијаке),  

- Ратковац (дио уз водоток Лишње и магистрални 

пут М-16),  

- Горњи Вијачани, Присоје, Поповићи и Кулаши, 

Штрпци, Палачковци и Смртићи (уз ријеку 

Укрину),  

- Доњи Вијачани, Дренова, Кремна-Лужани и 

Палачковци, (уз водоток Вијаке) 

- Доња Илова- Шибовска (уз водоток Илове и 

регионални пут Прњавор-Србац),  
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гдје су поплаве претежно изазване излијевањем вода 

из корита претходно наведених ријека, али је било 

присутно и стварање већих бујичних токова.  

Повећана опасност од поплава, као и поплаве, 

евидентиране су у зони изградње аутопута Бања 

Лука – Прњавор у мјесним заједницама Хрваћани, 

Поточани, Лишња, Насеобина Лишња, Чорле и Доњи 

Гаљиповци, првенствено као посљедица извођења 

радова, гдје је дошло до поремећаја у самом току 

ријеке Лишње и Црквене, као и одводње површи- 

нских и оборинских вода, те нарушавања постојећих 

одводних система. Међутим, завршетком радова на 

изградњи аутопута и изведеним радовима на 

регулацији и уређењу корита ријека Лишње и 

Црквене у захвату истог, заштита од поплава 

подигнута је на виши ниво. Уско грло представља 

дио водотока ријеке Лишње од ХГП-а до новог 

корита у дијелу код улице Живојина Прерадовића, 

гдје би се извођењем техничких радова на регулацији 

корита ријеке од моста у Бањалучкој улици до 

новоизграђеног корита повећала пропусна моћ и 

убрзало отицање воде, а чиме би се смањио ризик од 

поплава на том подручју.  

Обзиром да тренутно не располажемо 

конкретним хидролошким и хидротехничким прора- 

чунима не може се дати оцјена да ли ће планирани и 

изведени радови, поред свих позитивних ефеката, 

дати задовољавајуће резултате са аспекта одбране од 

поплава имајући у виду планирану одводњу површи- 

нских и оборинских вода, а што ће имати и додатни 

утицај и на водоток Вијаке (укупна дужина водотока 

36 км). Ово, истовремено, ставља у први план и 

рјешавање и регулацију водотока ријеке Вијаке ван 

зоне захвата аутопута. Ријека Вијака угрожава 

подручје Мјесних заједница Прњавор, Бабановци, 

Кремна - Лужани, Дренова, Доња Мравица и Околи- 

ца, као и дио зоне града гдје је смјештен највећи број 

привредних субјеката. 

Водоток ријеке Укрине угрожава подручја 

Мјесних заједница: Горњи Вијачани, Присоје, Кула- 

ши-Поповићи, дио Кремне, Штрпци, Палачковци и 

Доњи Смртићи, гдје су најугроженија инфрастру- 

ктура, пољопривредно земљиште и усјеви, а с 

обзиром на мању густину насељености угрожен је 

мањи број стамбених и пословних објеката.  

Сливови ријека Укрине и Вијаке спадају у 1. 

категорију ерозивних процеса, гдје су за рјешавање 

проблема потребне озбиљне техничке мјере.  

Извор угрожавања, са аспекта провођења 

мјера одбране од поплава, представља и водоток 

ријеке Илове ( укупна дужина водотока 22 км ) са 

својим притокама Поњавом и Плавушом, која при- 

ликом изливања угрожава одређен број стамбених и 

пословних објеката, а пресијеца и регионалну путну 

комуникацију Прњавор-Србац, као и путну комуни- 

кацију Прњавор-Шибовска-Дервента. За рјешавање 

овог проблема потребно је извршити чишћење и 

уређење корита Илове са израдом адекватних 

обалоутврда ( дио радова извршен 2015. године ), те 

од надлежних -  ЈП „Путеви РС“ захтијевати регула- 

цију и повећање пропусне моћи изграђених пропу- 

ста, а који се налазе на дијелу регионалног пута 

Прњавор-Србац у мјесту Доња Илова. 

Ријека Јадовица, која пресијеца пут Прња- 

вор-Шибовска-Дервента, својим плављењем изазива 

прекид саобраћаја и велике материјалне штете на 

пољопривредном земљишту и усјевима, а директан 

утицај има и на мањи број домаћинстава. 

На подручју општине Прњавор евидентиран 

је и већи број бујичних водотока, који у зависности 

од хидрометеоролошке ситуације могу предста- 

вљати додатни извор угрожавања од поплава. У том 

смислу потребно је вршити сталан мониторинг над 

истим, а у циљу правовременог предузимања како 

превентивних, тако и оперативних мјера заштите и 

спасавања, те смањивања евентуалних последица по 

људе и материјална добра.   

Посљедице претходних поплава биле су 

велика материјална штета на привредним, посло- 

вним и стамбеним објектима, пољопривредом 

земљишту и усјевима и инфраструктури којом 

приликом је долазило и до прекида саобраћајних 

комуникација на магистралном путу Бања Лука-

Прњавор-Дервента и регионалним путевима Прња- 

вор-Станари и Прњавор-Србац, као и на већем броју 

локалних путева, те жељезничког саобраћаја на 

прузи Бања Лука-Добој у мјесту Поповићи. 

Посебан проблем, као посљедица неповољне 

хидрометеоролошке ситуације и поплава, предста- 

вља ерозија тла уз појаву великог броја клизишта, 

која угрожавају како путну инфраструктуру, тако и 

стамбене објекте и земљиште. На цјелокупном 

подручју општине до сада је евидентирано преко 150 

клизишта. 

Подручје општине Прњавор захваћено је 

поплавама већих размјера 1976. године (након чега 

је изграђен водозаштитни објекат, брана и акуму- 

лација Дренова), јун 2010. године, мај и август 2014. 

године, јануар 2016. године и март 2017. године. У 

току 2018. године није било поплавних догађаја.  

 

У складу са напријед наведеним, а ради 

правовременог предузимања превентивних и опера- 

тивних мјера заштите и смањивања ризика од 

поплаве, побољшања организације и цјелокупног 

система заштите и спасавања, те адекватних мјера 

опоравка доноси се годишњи План одбране од 

поплава. 

Р/Б ЗАДАТАК 
ИЗВРШИОЦИ 

ЗАДАТКА 

УЧЕСНИЦИ ЗАДАТКА 

 
РОК 

1 2 3 4 5 

II  НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ 

1. 

Одржавање сједнице Општинског штаба за 

ванредне ситуације ради усвајања потребних 

аката, разматрања актуелне ситуације и 

предузимања потребних мјера.  

- Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

 

- Одјељење за борачко-инвали- 

дску и цивилну заштиту 

- Субјекти од значаја за 

реализацију оператив. мјера. 

15. март 

2019.године 
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Р/Б ЗАДАТАК 
ИЗВРШИОЦИ 

ЗАДАТКА 

УЧЕСНИЦИ ЗАДАТКА 

 
РОК 

1 2 3 4 5 

2. 

Донијети План рада Општинског штаба за 

ванредне ситуације на реализацији Плана 

оперативног спровођења Плана одбране од 

поплава у општини Прњавор у 2019. години. 

- Општински штаб за 

ванредне ситуације 

- Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

- Субјекти од значаја 
15. март 

2019.године 

3. 

Донијети План оперативног спровођења Пла- 

на одбране од поплава у општини Прњавор у 

2019. години са прегледом субјеката и снага 

заштите и спасавања од непосредног значаја 

за ову област као и субјеката и снага заду- 

жених за реализацију. 

- Општински штаб за 

ванредне ситуације 

- Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

- Субјекти од значаја 
15. март 

2019.године 

4. 

Извршити анализу стања опремљености, 

обучености и капацитета субјеката и снага од 

значаја за заштиту и спасавање од поплава, 

донијети закључке и приједлоге о истим ради 

правовремене припреме за спровођење мјера 

и активности.  

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

- Субјекти од значаја 
15. март 

2019.године 

5. 

Разматрање могућности склапања уговора – 

споразума са привредним друштвима, другим 

правним лицима и субјектима од значаја за 

спровођење оперативних задатака. 

- Општински штаб за 

ванредне ситуације 

- Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

- Субјекти од значаја 
15. март 

2019.године 

6. 

Разматрање финансијског плана, тј. располо- 

живих средстава у буџету општине за ове 

намјене (у оквиру Одјељења за стамбено-

комуналне послове и инвестиције, Одјељења 

за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

и Одсјека за цивилну заштиту) и вршење 

процјене истих за извршење планираних 

послова и радних задатака, као и провођење 

превентивних и оперативних мјера заштите и 

спасававања. 

- Општински штаб за 

ванредне ситуације 

- Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

- Одјељење за стамбено-

комуналне послове и 

инвестиције 

- Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 

15. март 

2019.године 

7. 

Провођење процедура јавних набавки и потпи- 

сивање уговора са  добављачима и извођачима 

радова, провођење процедуре добивања сагла- 

сности надлежних Министарстава за реализа- 

цију Програма, доношење одлука и закључака 

потребних за реализацију Плана. 

-Одсјек за јавне 

набавке, правна 

питања и прописе 

-Начелник општине 

-Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту, 

-Одјељење за стамбено-комуна- 

лне послове и инвестиције 

-Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарсто 

По 

завршеној 

процедури 

8. 

Достављање Плана оперативног спровођења 

Плана одбране од поплава у општини Прња- 

вор у 2019. години Републичкој управи циви- 

лне заштите путем Подручног одјељења Бања 

Лука. 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

15. март 

2019.године 

9. 

Активно праћење успостављања и провођења 

процедура заштите и спасавања на аутопуту 

Бањалука-Добој 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-Органи општинске управе-у 

складу са надлежностима 

Сталан 

задатак 

10. 
Одржати састанке са субјектима од значаја за 

реализацију Плана. 

-Начелник општине 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

- Органи општинске управе-у 

складу са надлежностима 

- Субјекти од значаја 

Април/мај 

2019.године 

11 

Наставити активности, из надлежности 

Општине, на рјешавању управљања браном 

„Дренова“ у циљу њеног одржавања и 

регулисања рада са аспекта заштите од 

поплава. 

-Начелник општине 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-Одјељење за пољо- 

привреду, водопри- 

вреду и шумарство 

-ЈУ „Воде Српске“ 

-Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде 

Сталан 

задатак 

12. 

Провести процедуру оснивања и попуне 

јединице за заштиту и спасавање на води и 

под водом. 

-Начелник општине 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Удружење грађана „Дерава“ 

-СРД „Укрински цвијет“ 

У току 

2019.године 
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Р/Б ЗАДАТАК 
ИЗВРШИОЦИ 

ЗАДАТКА 

УЧЕСНИЦИ ЗАДАТКА 

 
РОК 

1 2 3 4 5 

13. 

Упознавање становништва са могућим попла- 

вама и њиховим посљедицама и промоција 

кратког броја за хитне интервенције 121.  

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Сталан 

задатак 

14. 

Упутити захтјеве надлежним организацијама 

и институцијама ради предузимања превенти- 

вних мјера у циљу смањивања опасности од 

поплава.  

-Начелник општине 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-органи општинске 

управе по 

надлежностима 

- ЈП“Воде Српске“ 

- ЈП „Аутопутеви РС“ 

- ЈП „Путеви РС“ 

-Надлежна министарства и 

институције 

По потреби 

15. 

Упознавање шире јавности са Планом реали- 

зовати кроз објављивање у „Службеном гла- 

снику“ и на интернет страници општине 

Прњавор. 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-Кабинет начелника, 

-Стручна служба Скупштине 

општине 

По 

доношењу 

истог 

III   СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 

16. 

Извршити обилазак терена и водотока, 

утврдити критична мјеста, сагледати стање 

водозаштитних објеката и приступних путева 

и одредити приоритетне задатке за реализа- 

цију превентивних мјера и активности на 

смањењу ризика од поплава. 

-Одјељење за бора- 

чко-инвалидску и ци- 

вилну заштиту 

-Одјељење за стамбе- 

но-комуналне послове 

и инвестиције 

-Одјељење за пољо- 

привреду, водопри- 

вреду и шумарство 

-Савјети мјесних заједница 
април 

2019.године 

 

 

17. 

 

 

Побољшати систем мониторинга над водото- 

цима и браном „Дренова“, те сагледати могу- 

ћности постављања мјерних инструмената-

мјерних летви у циљу правовремене и ране 

најаве надолазеће опасности и санирати систем 

за узбуњивање на брани „Дренова“. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-КП „Водовод“ а.д. 

-Субјекти од значаја 

-Грађани 

Сталан 

задатак 

 

18. 

 

У сарадњи са еколошким и другим 

удружењима грађана организовати и провести 

чишћење обала ријека и потока. 

-Одјељење за борачко- 

инвалидску и цивилну 

заштиту 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-СРД „Укрински 

цвијет“ 

-Удружење грађана 

„Дерава“ 

-Комунална полиција 

-Инспекција 

-КП „Парк“ а.д. 

Мај 

2019.године 

и по потре-

би 

 

19. 

 

Сагледати стање канализационе мреже и по 

потреби извршити чишћењe. 
-КП „Водовод“ а.д. 

-Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 

-Комунална инспекција 

-Инспекција 

По потреби 

20. 

Створити претпоставке за набавку потребних 

количина насипног материјала, врећа за пије- 

сак и осталих материјално-техничких средста- 

ва у циљу ефикасног дјеловања за заштиту од 

поплава. 

-Органи општинске 

управе 
-Субјекти од значаја 

Сталан 

задатак 

21. 

У складу са усвојеним Програмима и доби- 

веним сагласностима извршити уређење дије- 

ла корита ријека Укрине, Лишње, Вијаке и 

Илове и регулацију бујичних токова по иска- 

заним потребама. 

-Органи општинске 

управе по 

надлежностима 

-Извођачи радова по 

потписаним уговорима 

По 

уговорима 

22. 
Спријечити незакониту експлоатацију шљу- 

нка и неконтролисано одлагање смећа. 

-Комунална полиција 

-Инспекција 

-Субјекти од значаја 

-Грађани 

Сталан 

задатак 

23. 

Створити предуслове за упућивање захтјева за 

пружање помоћи од стране сусједних 

општина и виших нивоа надлежних органа и 

институција. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-Републичка управа цивилне 

заштите, 

-ПО ЦЗ Бања Лука 

-Сусједне општине 

Сталан 

задатак 

24. 

На основу досадашњих искустава утврдити 

оптималан број потребне механизације и 

радне снаге за реализацију задатака из овог 

Плана. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

- Субјекти од значаја 
01. март 

2019.године 
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Р/Б ЗАДАТАК 
ИЗВРШИОЦИ 

ЗАДАТКА 

УЧЕСНИЦИ ЗАДАТКА 

 
РОК 

1 2 3 4 5 

25. 

Створити претпоставке за обезбјеђење осно- 

вних прехрамбених и хигијенских пакета, као 

и довољне количине потребних лијекова и 

медицинских средстава за вријеме трајања 

угрожености од поплава. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

- ОО „Црвени крст“ Прњавор 

- ЈУ „Дом Здравља“ Прњавор 

- Апотеке 

Сталан 

задатак 

26. 

За најугроженија подручја, у сарадњи са 

Центром за социјални рад, Домом здравља, 

Црвеним крстом и канцеларијама мјесних 

заједница евидентирати угрожене категорије 

становништва (старе, изнемогле, болесне) у 

циљу правовременог предузимања мјера и 

активности заштите и спасавања. 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

 

-Центар за социјални рад 

-Дом здравља 

-Црвени крст 

-Канцеларије мјесних заједница 

Сталан 

задатак 

27. 

Електродистрибуција, РЈ Прњавор доставити 

спискове потребног броја екипа – тимова за 

ефикасно отклањање кварова и омогућавање 

уредног снабдијевања електричном енергијом 

у случају елементарне непогоде-поплаве, 

Одсјеку за цивилну заштиту. 

-Електродистрибу- 

ција, РЈ Прњавор 

 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

- Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 

Април 

2019. године 

28. 

Путем средстава јавног информисања и на 

друге погодне начине обезбиједити право- 

времено информисање становништва о стању 

на терену, те промоцијом броја за хитне инте- 

рвенције 121, грађанима створити претпоста- 

вке за пријављивање могуће опасности од 

поплава. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-Општинска управа-односи са 

јавношћу 

-Средства јавног информисања 

(радио „Прњавор“ и „Љубић“, 

телевизија „К3“) 

Сталан 

задатак 

 IV  СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА 

29. 

У случају непосредне опасности од поплава и 

пријетњи настанка посљедица од истих, 

ускладити рад и дежурства субјеката заштите 

и спасавања са ситуацијом и координирати са 

органима и службама сусједних општина, 

надлежним органима и институцијама. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-Надлежни субјекти, органи и 

институције 
По потреби 

30. 

Активирање Општинског штаба за ванредне 

ситуације и оперативно-комуникативног це- 

нтра. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуаци- 

је 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

- Органи општинске управе 

У току 

елементарне 

непогоде 

31. 

Информисати грађане и друге субјекте о 

насталој ситуацији, мјерама које се преду- 

зимају и дати упутства о поступању. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

- Средства јавног информисања 

У току 

елементарне 

непогоде 

32. 
Припрема и доношење Наредбе о поступању 

по Плану приправности 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 

У току 

елементарне 

непогоде 

33. 
Проглашење ванредне ситуације на угроже- 

ном подручју 
-Начелник општине 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

-Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 

У складу са 

процјеном 

ситуације 

34. 

Доношење Наредбе о мобилизацији и мобили- 

зација потребних људских и материјално-

техничких капацитета.  
-Начелник општине 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

-Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 

У складу са 

процјеном 

ситуације 

35. 

Издавање Наредбе за евакуацију, организа- 

ција евакуације и збрињавање угроженог 

становништва. 

-Начелник општине 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

-Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 

-субјекти од значаја 

По потреби 

36. 

У складу са могућностима, а по утврђеним 

приоритетима, обезбиједити проходност и 

извршити санацију оштећених путних кому- 

никација. 

-Одјељење за  

стамбено-комуналне 

послове и инвестици-

је 

-извршиоци по 

уговорима 

-Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 

-Савјети мјесних заједница 

По 

уговорима и 

по потреби. 
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Р/Б ЗАДАТАК 
ИЗВРШИОЦИ 

ЗАДАТКА 

УЧЕСНИЦИ ЗАДАТКА 

 
РОК 

1 2 3 4 5 

37. 

Путем РЈ „Електродистрибуције“ Прњавор 

обезбиједити довољан број екипа које ће 

омогућити брзо и ефикасно отклањање 

кварова и обезбиједити уредно снабдијевање 

електричном енергијом. 

„Електродистрибуци

ја“ РЈ Прњавор 

-Одјељење за стамбено-

комуналне послове и 

инвестиције 

-Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 

По потреби 

38. 

Ангажовати довољан број екипа за отклањање 

кварова ради несметаног функционисања 

система веза и обезбједити алтернативне везе 

са Подручним одјељењем цивилне заштите 

Бања Лука и оперативно-комуникативним 

центром путем радио уређаја. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-Телекомуникације РС, РЈ 

Прњавор 
По потреби 

39. 
Ангажовати довољан број екипа за отклањање 

кварова ради несметаног водоснабдијевања 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну зашти- 

ту 

-КП „Водовод“ а.д. Прњавор По потреби 

40. 

Ангажовати довољан број патрола и полици- 

јских службеника за регулисање саобраћаја, 

евентуалну блокаду и обезбјеђење угрожених 

подручја.  

- Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Полицијска станица 

Прњавор 

-Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 
По потреби 

41. 
Спровођење хигијенско-епидемиолошких и 

здравствених мјера на угроженом подручју. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације, 

-Дом здравља 

Прњавор 

Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 
По потреби 

42. 

Путем ОО Црвеног крста обезбиједити и до- 

ставити потребан број прехрамбених и хиги- 

јенских пакета, а преко Дома здравља и ти- 

мова породичне медицине доставити неопхо- 

дне лијекове за угрожено становништво. 

-ОО Црвеног крста 

-Дом здравља 

-Апотеке 

-Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 
По потреби 

43. 

У складу са исказаним потребама упутити 

захтјев за пружање помоћи сусједним општи-

нама, Подручном одјељењу ЦЗ Бања Лука, 

Републичкој управи цивилне заштите. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 
По потреби 

44. 
Предузимање активности на збрињавању 

стоке на угроженим подручјима. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Субјекти од значаја 

-Ветеринарске станице 
По потреби 

45. 
Ангажовање волонтера на пружању помоћи 

угроженом становништву. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

- Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-Грађани По потреби 

46. 

Организовати прихват помоћи у људству и 

материјално-техничким средствима и 

распоређивање истих. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

- Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-Субјекти од значаја По потреби 

47. 

Достављање редовних и ванредних информа- 

ција за вријеме елементарне непогоде о ситу- 

ацији на терену, мјерама које се предузимају и 

ангажованим снагама, Републичкој управи 

цивилне заштите и надлежним органима. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 

У току 

елементарне 

непогоде 

48. 

Оперативне мјере спроводити у складу са 

овим Планом и Планом заштите и спасавања 

од елементарне непогоде и друге несреће. 

 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за 

борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту 

-Органи општинске управе 

-Други субјекти од значаја за 

реализацију планираних мјера 

По потреби 

V СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА 

49. 

Извршити анализу и доставити Информацију 

и приједлог мјера за отклањање или 

ублажавање последица елементарне непогоде. 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 

-органи општинске управе 

По 

завршетку 

елементарне 

непогоде 

50. 

Санирање последица причињене штете у 

складу са приоритетима и могућностима, те 

упућивање захтјева за пружање помоћи при 

санацији. 

-Начелник општине 

-грађани 

-Привредна друштва 

и друга правна лица 

-Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту 

-органи општинске управе 

По 

завршетку 

елементарне 

непогоде 
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51. 
Предузимање потребних хигијенско-епиде- 

миолошких мјера на угроженом подручју. 

-хигијенско-епиде- 

миолошка служба 

Дома здравља 

-Физичка и правна лица на 

угроженом подручју 

По 

завршетку 

елементарне 

непогоде 

52. 
Извршити процјену штете насталу усљед 

елементарне непогоде. 

-Општинска комисија 

за процјену штете од 

елементарне непогоде 

и друге несреће 

-Физичка и правна лица на 

угроженом подручју 

По 

завршетку 

елементарне 

непогоде 

VI ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 

 
53. До 15. марта 2019. године Републичкој 

управи цивилне заштите доставити План 

оперативног спровођења Плана одбране од поплава у 

општини Прњавор у 2019. години. Остала 

извјештавања вршити по утврђеним роковима и у 

складу са исказаним потребама. 

54. О реализацији задатака из овог Плана, 

путем Подручног оделења цивилне заштите Бања 

Лука, Републичкој управи цивилне заштите 

доставити извјештај до 15.12.2019. године, са 

приједлогом мјера за унапређење. 

 
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
55. Извршиоци задатака утврђени овим 

Планом дужни су, у оквиру својих надлежности, 

реализовати и друге задатке из домена заштите и 

спасавања од поплава кроз све фазе: превентива, 

одговор и опоравак, а који ће за резултат имати 

спречавање настанка или ублажавање посљедица 

елементарне непогоде изазване поплавом. 

56. Извршиоци задатака утврђени овим 

Планом дужни су, у оквиру властитог буџета и из 

осталих извора, обезбиједити финансијска средства 

потребна за њихову реализацију 

57. Овај План објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 Субјекти и снаге система заштите и 

спасавања-цивилне заштите непосредно ангажовани 

и задужени за реализацију Плана оперативног 

спровођења Плана одбране од поплава у општини 

Прњавор у 2019. години су: Општински штаб за 

ванредне ситуације, Одјељење за борачко-инвали- 

дску и цивилну заштиту, органи општинске управе, 

Територијална ватрогасна јединица (задужена за 

спасавање и привремено измјештање угроженог 

становништва), Полицијска станица, Дом здравља са 

специјализованом јединицом прве медицинске 

помоћи и хигијенско-епидемиолошком службом, 

ветеринарске станице, Црвени крст, Центар за 

социјални рад, комунална предузећа Водовод и Парк, 

РЈ „Електродистрибуција“, „Телекомуникације РС“, 

удружења грађана „Укрински цвијет“ и „Дерава“, 

повјереници заштите и спасавања и привредна 

друштва по потписаним споразумима - уговорима и 

у складу са исказаним потребама и грађани. 

 Финансијски основ за реализацију Плана 

представљају средства планирана у оквиру буџета 

општине Прњавор по надлежним организационим 

јединицама за 2019. годину, и то: 

• У оквиру Одјељења за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту на позицији-набавка опреме за 

цивилну заштиту у износу од 4.000,00 КМ, на 

позицији-трошкови обуке за цивилну заштиту у 

износу од 2.000,00 КМ, на позицији-средства за 

санацију штета од елементарних непогода у 

износу од 20.000,00 КМ, средства за оперативно 

спровођење мјера и активности цивилне заштите 

у систему заштите и спасавања у износу од 

2.000,00 КМ и на позицији Капитални грантови – 

реализација УНДП Пројекта „Програм за 

опоравак од поплава – стамбено збрињавање“ у 

износу од 15.000,00 КМ. 

• У оквиру Одјељења за стамбено-комуналне по- 

слове и инвестиције на позицији-ископ и чишће- 

ње канала у износу од 50.000,00 КМ, на позицији-

остали комунални послови по наруџби (саднице, 

канали, уређење зелених површина, објекти на 

путу, чишћење сливника, одржавање јавних 

извора) у износу од 55.000,00 КМ. Поред наве- 

деног додатна средства у случају потребе могу се 

изнаћи на позицијама набавке посипног матери- 

јала, радова на изградњи и реконструкцији улица, 

путне и канализационе мреже. 

Исто тако, у случају исказане потребе, за 

реализацију и провођење мјера из овог Плана 

користиће се средства на позицији – буџетска резе- 

рва. Приликом предузимања мјера опоравка додатна 

средства, у досадашњем периоду, обезбијеђена су 

путем учешћа у пројектима међународних организа- 

ција и донацијама, а што ће се наставити и у 

наредном периоду.  
 

Број: 01/1-81- 4/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 13. март  2019. год.           Дарко Томаш, с.р. 
 

78 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 10. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16), члана 41. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 14/14),  и члана 90, а у вези са 

члановима 22. и  60. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), а у складу 

са Планом активности у припреми и спровођењу 

мјера заштите и спасавања од шумских и других 

пожара на отвореном простору у Републици Српској 

у 2019. години („Службени гласник Републике 

Српске“, број 10/19), Начелник општине  д о н о с и  
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П Л А Н 

ОПЕРАТИВНОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 

АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ 

МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД 

ШУМСКИХ И ДРУГИХ ПОЖАРА НА 

ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У ОПШТИНИ 

ПРЊАВОР У 2019. ГОДИНИ 

 

УВОД 

 

 План оперативног спровођења Плана акти- 

вности у припреми и спровођењу мјера заштите и 

спасавања од шумских и других пожара на 

отвореном простору у општини Прњавор у 2019. 

години (у даљем тексту: План) основни је документ 

за координацију и спровођење додатних и посебних 

годишњих задатака и активности Општине, при- 

вредних друштава, других правних лица и удружења 

грађана који спроводе мјере и задатке заштите од 

пожара отвореног простора као дио система заштите 

и спасавања од елементарних непогода и других 

несрећа. 

 План је израђен на основу анализе прику- 

пљених података, извјештаја о реализацији задатака 

током протеклих година, досадашњих искустава као 

и мишљења и приједлога субјеката од непосредног 

значаја за ову област. 

 Циљ доношења и спровођења овог Плана је 

унапређење и свестраније ангажовање свих реле- 

вантних субјеката као и остваривање вишег нивоа 

приправности на заштити и спасавању људи, матери- 

јалних добара и животне средине од шумских и 

других пожара на отвореном простору, те оства- 

ривања мјерљивих ефеката смањења штета. 

 Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту надлежно је за координацију, усклађивање, 

праћење и усмјеравање свих активности везаних за 

спровођење овог Плана, док је задатак свих осталих 

субјеката заштите и спасавања, у дијелу властите 

одговорности, да израде и у датом року проведу 

изведене оперативне планове, а према Плану. 

План се састоји од сљедећих цјелина: 

I – Извода из Процјене угрожености,  

II – Нормативних и општих претпоставки за 

реализацију Плана оперативног спровођења,  

III – Спровођења мјера превентивног дјело- 

вања,   

IV – Спровођења мјера одговора, 

V – Спровођења мјера опоравка, 

VI – Извјештавања о реализацији задатака из 

Плана и 

VII – Завршних одредби. 

 

I – ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 

 

Пожаром се сматра свака ватра која је наста- 

ла изван контролисаног огњишта или ватра која је 

ово мјесто напустила и способна је да се даље 

развија властитом снагом, при чему наноси 

материјалну штету и опасности по  здравље и живот 

људи. 

Наиме, свако присуство запаљивих и 

опасних материја у одређеној количини представља 

латентну опасност за настанак природне несреће, 

посебно кад се има у виду безброј узрока њиховог 

настанка не искључујући људски фактор. Степен 

опасности од настајања пожара је веома висок. 

Према просторним условима пожари се 

дијеле на пожаре у отвореном  и затвореном 

простору. 

Гашење пожара, спашавање људи угроже- 

них пожаром, уз провођење превентивних мјера, 

главни је задатак снага противпожарне заштите и 

територијалне ватрогасне јединице. 

Узроци и појаве које могу довести до 

великих пожара, експлозија гасова и других акциде- 

нтних ситуација с опасним материјама, могу бити 

разноврсни и не могу се потпуно елиминисати, 

везани су за грађевинске и технолошке недостатке 

или разне инсталације, као и активност људи. 

Изразито сушно вријеме погодује настанку 

шумских пожара. Уз помоћ вјетра и због непри- 

ступачности терена, пожари могу захватити веће 

површине, а трају  више дана и у тим условима се 

отежано гасе. 

Општина Прњавор као један од најзнача- 

јнијих природних ресурса истиче шумско богаство и 

пољопривредно земљиште. Шуме заузимају укупну 

површину од 17.387,00 ха или 27,6% укупне терито- 

рије. Шуме у државном власништву заузимају 

површину од 9.913,00 ха или око 57,01% (подаци из 

нове Шумско привредне основе из 2013. године), а 

шуме у приватној својини простиру се на 7.474,00 ха 

или око 42,99% укупне шумске површине (подаци из 

Шумско привредне основе период 2017-2027). 

Структура шума по категоријама у државној својини 

је: високе шуме са природном обновом износе 

7864,46, високе деградиране шуме заузимају 113,04 

ха, шумске културе заузимају 1530,20 ха, изданачке 

шуме заузимају 359,71 ха, док површине подесне за 

пошумљавање и газдовање заузимају 661,72 ха, а 

шуме неподесне за газдовање заузимају 310,74 ха, 

док у приватној својини високе шуме са природном 

обновом заузимају 3844,40 ха ( буква, храст, јоха, 

топола, цер, остали лишћари), шумске културе 

(смрча, бијели и црни бор, остали четинари и 

воћкарице) заузимају 12,12 ха, изданачке шуме 

(буква, храст, јоха, топола, цер, остали лишћари) 

заузимају 3795,03 ха, док голетима и непродукти- 

вним површинама припада 273,07 ха. Укупна 

површина пољопривредног земљишта на подручју 

општине износи 42.963,00 ха или 68,2% укупне 

територије, а од чега је учешће обрадивих површина 

91,9%. 

Међутим, напријед наведене податке везано 

за површине под шумама потребно је посматрати са 

одређеним одступањима  обзиром да нису усагла- 

шени подаци из катастра са шумскопривредним 

основама у приватној и државној својини, и да се 

ради о промјенљивим категоријама, тако да у складу 

са новоизрађеном Шумскопривредном основом за 

шуме у приватној својини, која је важећа од 

01.01.2017. године до 31.12.2026. године,  површине 

под шумама у приватној својини износе 7470,96 ха² 

(по катастру 7457,00 ха²), а тренутни податак за 

површине под шумама у државној својини, по ката- 
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стру, износи 9930,00 ха². 

 Највећи шумски реони протежу се на подру- 

чјима планина Мотајице и Љубића, Цареве горе и 

Чавке. Шуме су претежно листопадне изузев рејона 

Љубића гдје се налазе четинарске културе. Шумама у 

државној својини газдује Шумска управа Прњавор и 

исте су подијељене у господарске јединице Мотаји- 

ца, Гумјера-Царева гора, Љубић и Велика Укрина. 

Прњаворско шумскопривредно подручје са сјеверне 

стране граничи са србачким, са источне дервентским, 

а са јужне стране са теслићким шумскопривредним 

подручјем. 

 Засебну цјелину представља шумски компле- 

кс СРЦ „Борик“ који се налази у непосредној 

близини градског језгра, користи се као излетиште са 

мјестима предвиђеним за употребу отвореног пла- 

мена (роштиљи и сл.), те је посјећен од већег броја 

грађана, па самим тим представља мјесто повећаног 

ризика од пожара на отвореном простору, са 

могућности угрожавања стамбених објеката у бли- 

зини. У складу са напријед наведеним, овај лока- 

литет представља мјесто појачаног надзора и преду- 

зимања превентивних мјера заштите од пожара.  

 Са аспекта заштите и спасавања, шумски 

комплекси увијек представљају потенцијалну опа- 

сност и у том смислу отежавајућу околност чини 

велика површина, претежно тешко приступачни 

терени, недовољно развијен систем раног откривања 

пожара, незадвољавајући ниво поштивања „шумског 

реда“, као и недостатак адекватних средстава и 

опреме за гашење пожара на оваквим теренима. 

Олакшавајућу околност представља присуство 

водотока у господарским јединицама и то: 

• Мотајица: Јадовица и Шушкова азна, 

• Љубић: ријека Укрина, Јелова, Невиђени поток, 

Кремница, Водоплав, Боровац, Дреновица, Бре- 

зна, Зеленачки поток и акумулација „Дренова“. 

• Гумјера-Царева гора: поток Дабрак и Шокачки 

поток. 

• Чавка: ријека Укрина, Велика и Мала Боровица, 

Каменица, Врлетница, Шибовача, Жижковица, 

Бијела ријека и Пејаков поток. 

Међутим, наведене водотоке потребно је 

додатно оспособити и технички припремити за мо- 

гућност ефикасног кориштења при заштити од 

пожара. 

 На подручју општине Прњавор налази се 

већи број привредних субјеката који кроз обављање 

своје дјелатности имају повећан ризик од пожара, 

као што су производња и промет нафте и нафтних 

деривата, укупно 14 бензинских пумпи (Крајина 

петрол, Нестро петрол, Компанија Душанић ...), боје 

и лакови (Еуроспектар, већи број продавница,...), 

дрвна индустрија (Стандард, Трентино пелет - 

производња пелета, дрвопрерада Рибот, ...) и сл. 

 Исто тако, изградњом и стављањем у 

функци- ју аутопута Бања Лука – Добој повећава се 

могу- ћност и ризик од пожара на отвореном 

простору кроз транспорт запаљивих и експлозивних 

материја, као и саобраћајних удеса са већим бројем 

учесника. 

 Статистички посматрано главни узрок за 

настајање пожара је људски фактор-преко 90%,  док 

5%  су атмосферска пражњења (удар муње и грома) 

и 5% други узроци. 

 На основу података о класификацији пожара 

из претходних 5 година укупно је евидентирано 450 

пожара (закључно са 2017. годином),  гдје су 

најбројнији пожари на стамбеним објектима и везано 

за исте, као и пословним објектима, затим пожари на 

ниском растињу и шумски, те интервенције при 

саобраћајним удесима. У току 2018. године укупно 

је евидентирано 67 пожара од чега 13 на отвореном 

простору (3 шумска, 10 пожара ниског растиња). 

Укупно посматрајући квалификацију пожара, 

узимајући у обзир причињену материјалну штету, 

може се констатовати да је ситуација везана за 

пожаре на отвореном простору на подручју општине 

Прњавор задовољавајућа. 
 

 У складу са напријед наведеним, а ради 

правовременог предузимања превентивних и опера- 

тивних мјера заштите и спасавања, те побољшања 

организације и цјелокупног система заштите и 

спасавања доноси се годишњи План оперативног 

спровођења Плана активности на припреми и 

спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских 

и других пожара на отвореном простору у општини 

Прњавор у 2019. години.  
 

 
 

Р/Б ЗАДАТАК 
ИЗВРШИОЦИ 

ЗАДАТКА 

УЧЕСНИЦИ 

ЗАДАТКА 
РОК 

1 2 3 4 5 

II НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ 

1. 

Одржавање сједнице Општинског штаба за 
ванредне ситуације ради доношења потребних 
аката, разматрања актуелне ситуације и 
предузимања потребних мјера.  

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
- Субјекти од значаја 
за реализацију 
оперативних мјера 

15. март 
2019.године 

2. 

Донијети План рада Штаба на реализацији Плана 
оперативног спровођења Плана активности  у при- 
преми и спровођењу мјера заштите и спасавања од 
шумских и других пожара на отвореном простору 
у општини Прњавор у 2019. години.  

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Субјекти од значаја 
15. март 

2019.године 

3. 

Донијети 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 
2019. години са прегледом субјеката заштите и 
спасавања од непосредног значаја за ову област, 
као и субјеката задужених за реализацију истог. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Субјекти од значаја 
15. март 

2019.године 
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Р/Б ЗАДАТАК 
ИЗВРШИОЦИ 

ЗАДАТКА 

УЧЕСНИЦИ 

ЗАДАТКА 
РОК 

1 2 3 4 5 

4. 

Извршити анализу стања опремљености, обуче- 
ности и капацитета субјеката и снага од значаја за 
заштиту и спасавање од пожара, донијети 
закључке и приједлоге о истим ради правовремене 
припреме за спровођење мјера и активности.  

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Субјекти од значаја 
15. март 

2019.године 

5. 

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

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Територијална 
ватрогасна јединица 
-Одјељење за 
пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарсто  

15. март 
2019.године 

6. 

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

-Одсјек за јавне 
набавке, правна 
питања и прописе 
-Начелник општине 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
- Територијална 
ватрогасна јединица 
-Одјељење за пољопри- 
вреду, водопривреду и 
шумарсто 

По 
завршеној 
процедури 

7. 

Достављање Плана оперативног спровођења Плана 
активности у припреми и спровођењу мјера 
заштите и спасавања од шумских и других пожара 
на отвореном простору у општини Прњавор у 
2019. години Републичкој управи цивилне заштите 
путем Подручног одјељења. 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

15. март 
2019.године 

8. 

 
 
Успоставити континуирану размјену података и 
обавјештења са Подручним одјељењем цивилне 
заштите Бања Лука-Комуникативним центром,  
Шумском управом Прњавор, Територијалном 
ватрогасном јединицом, Полицијском станицом, 
Комуналном полицијом, инспекцијом,  повјере- 
ницима заштите и спасавања о актуелној ситу- 
ацији, а у циљу правовременог информисања и 
предузимања адекватних мјера и активности. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Подручно одјељење 
цивилне заштите Бања 
Лука 
-Шумска управа 
Прњавор 
-Територијална 
ватрогасна јединица 
-Полицијска станица 
-Комунална полиција 
-Инспекција 
-Повјереници заштите 
и спасавања 
-Канцеларије мјесних 
заједница 

Сталан 
задатак 

9. 

Путем средстава јавног информисања и на друге 
погодне начине обезбиједити правовремено 
информисање становништва о стању на терену, те 
промоцијом броја за хитне интервенције 121 и 123, 
грађанима створити претпоставке за пријављивање 
опасности од пожара. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Општинска управа-
односи са јавношћу 
-Територијална 
ватрогасна јединица 
-Средства јавног 
информисања (радио 
„Прњавор“ и „Љу- 
бић“, телевизија „К3“) 

Сталан 
задатак 

10. 
Прописати потребне мјере заштите од пожара, 
посебно на шумским и пољопривредним компле- 
ксима у индивидуалном власништву. 

-Органи општинске 
управе 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

Март 2019. 
године 

11. 
Ажурирати и извршити допуну специјализоване 
јединице за заштиту од пожара. 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

Мај 2019. 
године 

12. 
 

Пратити стање противпожарне заштите и 
спровођење мјера утврђених Законом о заштити од 
пожара („Службени гласник Републике Српске“, 
број 71/12). 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
-Територијална 
ватрогасна јединица 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Субјекти од значаја 

Сталан 
задатак 

13. 
 

Усагласити План заштите шуме од пожара-
Шумске управе Прњавор са Планом оперативног 
спровођења Плана активности у општини Прњавор 
у 2019. години. 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
-Шумска управа 
-Територијална 
ватрогасна јединица 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

Април 2019. 
године 

14. 

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

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Кабинет начелника 
-Стручна служба СО-е 

По 
доношењу 
истог 
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III   СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 

15. 

Процјенити и сагледати стање свих расположивих 
капацитета противпожарне заштите, материјалне и 
људске ресурсе и евидентирати додатне снаге и 
средства у случају да постојећа нису довољна. 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Територијална 
ватрогасна јединица 
-Шумска управа 
-Субјекти од значаја 

Март 2019. 
године 

 
 

16. 
 
 

Координирати активности на организовању брзог 
откривања и дојаве избијања пожара путем фи- 
ксних осматрачница, покретних патрола и чува- 
рске службе. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Шумска управа 
Прњавор 
-Територијална 
ватрогасна јединица 

Сталан 
задатак 

 
17. 

 

Обезбиједити редовно одржавање и чишћење од 
лако запаљивих материја, односно материја које 
могу изазвати пожар уз путне комуникације које 
пролазе кроз угрожена шумска и пољопривредна 
газдинства. 

-Органи општинске 
управе 

-Субјекти од значаја 
-грађани 

Сталан 
задатак 

18. 

Евидентирати и сагледати стање водоопскрбних 
капацитета на подручјима високог ризика од 
пожара и у складу са могућностима извршити 
њихово уређење са аспекта употребе при гашењу 
пожара. 

- Територијална 
ватрогасна јединица 
-Шумска управа 
Прњавор 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
-Удружења грађана 

Сталан 
задатак 

 
19. 

 

Онемогућити стварање нових и извршити санацију 
постојећих „дивљих депонија смећа“. 

-Органи општинске 
управе 

-КП „Парк“а.д. 
Прњавор 
-Субјекти од значаја 

Сталан 
задатак 

20. 
Координирати активности на одржавању посто- 
јећих, као и изради нових шумских комуникација 
и противпожарних просјека. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Шумска управа 
Прњавор 
-Одјељење за 
стамбено-комуналне 
послове и инвест.   
-Субјекти од значаја 
-Власници шума у 
приватној својини 

Сталан 
задатак 

21. 

Планирати и организовати чишћење и одржавање 
траса испод енергетских водова који пролазе кроз 
шумске комплексе. 

-Електродистрибуција, 
РЈ Прњавор 
-Шумска управа 
Прњавор 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
- Одјељење за 
борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту 

Сталан 
задатак 

22. 

Електродистрибуција, РЈ Прњавор доставити спи- 
скове потребног броја екипа – тимова за ефикасно 
отклањање кварова и омогућавање уредног сна- 
бдијевања електричном енергијом у случају већих 
пожара, Одсјеку за цивилну заштиту. 

-Електродистрибуција, 
РЈ Прњавор 
 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
- Одјељење за 
борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту 

Април 
2019. године 

23. 

Обезбиједити предуслове за достављање инфо- 
рмација и извјештаја о стању угрожености, преду- 
зетим мјерама и другим релевантним подацима 
РУЦЗ путем оперативно-комуникативног центра 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

- Оперативно-
комуникативни центар 

Сталан 
задатак 

24. 

У данима високог и врловисоког ризика, или 
индекса опасности од избијања пожара на отво- 
реном простору, или код настанка пожара, пла- 
нирати и спроводити непрекидна дежурства, 
координирати рад са другим органима и субје- 
ктима од значаја за заштиту од пожара. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Субјекти од значаја По потреби 

25. 

Извршити опремање Територијалне ватрогасне 
јединице у складу са чланом 81. Закона о заштити 
од пожара („Службени гласник Републике Српске“ 
71/12). 

- Територијална 
ватрогасна јединица 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

Сталан 
задатак 

26. 
Размотрити могућности и начин реализације 
акције „Контролисано паљење пољопривредног и 
другог отпада“. 

- Територијална 
ватрогасна јединица 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
-Комунална полиција 
- Полицијска станица 
Прњавор 
-Одјељење за пољопри- 
вреду, водопривреду и 
шумарство 

Прољеће - 
јесен 
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27. 
Континуиран обилазак и надзор над СРЦ „Борик“, 
као мјеста са повећаним ризиком од пожара на 
отвореном простору. 

- Територијална 
ватрогасна јединица 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
-Комунална полиција 
- Полицијска станица 
Прњавор 

Сталан 
задатак 

28. 
Утврдити и усагласити поступак и начин дјело- 
вања приликом инцидентних ситуација на ауто-
путу Бања Лука – Добој.  

- Територијална 
ватрогасна јединица, 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

- „Аутоптеви РС“ 
-Надлежна 
министарства и 
институције 

До 
завршетка 
изградње 
ауто-пута 

29. 

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

- Територијална 
ватрогасна јединица, 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

Привредна друштва и 
друга правна лица 

У току 
године 

30. 
Извршити преглед и установити функционалност 
хидрантске мреже (сачинити мапу територијалне 
покривености – распореда). 

- Територијална 
ватрогасна јединица, 
- КП „Водовод“ ад 
Прњавор 

- Одјељење за 
борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту  
КП „Водовод“ ад 
Прњавор 

Април 
2019. године 

31. 

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

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
-Начелник општине 

-Сусједне општине 
Сталан 
задатак 

IV   СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА 

32. 
Активирање Општинског штаба за ванредне 
ситуације. 

-Начелник општине 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
-Чланови Штаба 

По потреби 

33. 

У складу са процјеном ситуације донијети наредбу 
за поступање по Плану приправности. -Општински штаб за 

ванредне ситуације 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
-Субјекти од значаја 

По потреби 

34. 

Константно информисати грађане о насталој ситу- 
ацији, мјерама које се предузимају, као и давати 
упутства грађанима и другим субјектима о посту- 
пању. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
-Субјекти од значаја 

У току 
несреће од 
пожара 

35. 

Када се, усљед опасности од пожара, донесе 
одлука о поступању из Плана приправности, или 
нареди предузимање оперативних мјера заштите и 
спасавања, Републичкој управи цивилне заштите 
свакодневно и по потреби достављати извјештаје о 
степену угрожености од пожара, предузетим 
мјерама и другим релевантним подацима. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Субјекти од значаја По потреби 

36. 
Ангажовати довољан број додатних тимова и 
екипа за гашење пожара. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Шумска управа 
Прњавор 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
-Ватрогасно друштво 
Прњавор 

По потреби 

37. 

Путем РЈ „Електродистрибуција“ Прњавор обезби- 
једити провођење мјера одговора из дјелокруга 
рада, као и  довољан број екипа које ће омугућити 
брзо и ефикасно отклањање кварова и обезби- 
једити уредно снабдјевање електричном енерги- 
јом. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Одјељење за 
стамбено-комуналне 
послове и инвестиције 
-„Електродистри-
буција“ РЈ Прњавор 

По потреби 

38. 

Ангажовати довољан број екипа за отклањање 
кварова ради несметаног функционисања система 
веза и обезбједити алтернативне везе са ПОЦЗ 
Бања Лука и оперативно-комуникативним центром 
путем радио уређаја. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Телекомуникације 
РС, РЈ Прњавор 

По потреби 

39. 
Ангажовати довољан број екипа за пружање прве 
медицинске помоћи. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

- ЈЗУ „Дом здравља“ 
Прњавор 
-Приватне здравствене 
установе 
 

По потреби 
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40. 
Ангажовати довољан број екипа за отклањање 
кварова ради несметаног водоснабдијевања и 
провођења мјера одговора. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

- КП „Водовод“ а.д. 
Прњавор 

По потреби 

41. 

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

- Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Полицијска станица 
Прњавор 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

По потреби 

42. 
Ангажовати довољан број чланова ловачких 
удружења за пружање помоћи, евакуацију и 
склањање животиња са угрожених подручја. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Ловачко удружење 
Борик 
-Ветеринарска 
станице 
-Ветеринарске 
амбуланте 

По потреби 

43. 
Проглашење ванредне ситуације на угроженим 
дијеловима територије. 

-Начелник општине 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

По потреби 

44. 
Издавање наредбе за евакуацију, евакуација и 
збрињавање угроженог становништва. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Субјекти од значаја По потреби 

45. 
Ангажовати волонтере за пружање помоћи угро- 
женом становништву. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
-ОО Црвени крст 

-Удружења грађана  
-Грађани 

По потреби 

46. 
Тражити помоћ од сусједних општина за анга- 
жовање људских и материјалних капацитета. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Сусједне општине По потреби 

47. 
У случају потребе поднијети захтјев за пружање 
помоћи Републичкој управи цивилне заштите. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Републичка управа 
цивилне заштите 

По потреби 

48. 

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

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

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

По потреби 

49. 
Организовати прихват помоћи у људству и 
материјално-техничким средствима и распоређи- 
вање истих. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 

-Територијална 
ватрогасна јединица 
-Субјекти од значаја 

По потреби 

V СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА 

50. 

 
 
Извршити анализу и доставити Информацију и 
приједлог мјера за отклањање или ублажавање 
последица несреће од пожара. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
-Територијална 
ватрогасна јединица 
-Органи општинске 
управе 

По 
завршетку 
несреће од 
пожара 

51. 
Санирање последица причињене штете у складу са 
приоритетима и могућностима, те упућивање 
захтјева за пружање помоћи при санацији.  

-Начелник општине 
-Грађани 
-Привредна друштва и 
друга правна лица 

-Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну 
заштиту 
-Органи општинске 
управе 

По 
завршетку 
несреће од 
пожара 

52. 
Извршити процјену штете насталу усљед несреће 
од пожара. 

-Општинска комисија 
за процјену штете  

-Физичка и правна 
лица на угроженом 
подручју 

По 
завршетку 
несреће од 
пожара 
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VI  ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 
 

53. До 15. марта 2019. године Републичкој 

управи цивилне заштите доставити План операти- 

вног спровођења Плана  активности у припреми и 

спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и 

других пожара на отвореном простору у општини 

Прњавор у 2019. години. Остала извјештавања 

вршити по утврђеним роковима и у складу са 

исказаним потребама.  

54. О реализацији задатака из овог Плана, 

путем Подручног оделења цивилне заштите Бања 

Лука, Републичкој управи цивилне заштите доста- 

вити извјештај до 01.11.2019. године, са приједлогом 

мјера за унапређење. 

 

VII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

55. Извршиоци задатака утврђени овим 

Планом дужни су, у оквиру својих надлежности, 

реализовати и друге задатке из домена заштите и 

спасавања од пожара кроз све фазе: превентива, 

одговор и опоравак, а који ће за резултат имати 

спречавање настанка или ублажавање посљедица 

несреће изазване пожаром. 

56. Извршиоци задатака утврђени овим 

Планом дужни су, у оквиру властитог буџета и из 

осталих извора, обезбиједити финансијска средства 

потребна за њихову реализацију. 

57. Овај План објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 Субјекти и снаге система заштите и спаса- 

вања-цивилне заштите непосредно ангажовани и 

задужени за реализацију Плана оперативног спрово- 

ђења Плана активности у припреми и спровођењу 

мјера заштите и спасавања од шумских и других 

пожара на отвореном простору у општини Прњавор 

у 2019. години су: 

• Општински штаб за ванредне ситуације, Одјеље- 

ње за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, 

органи општинске управе;  

• Територијална ватрогасна јединица, у функцији 

специјализоване јединице за заштиту и спасавање 

од пожара; 

• Ватрогасно друштво Прњавор; 

• Полицијска станица, Дом здравља, Црвени крст, 

Центар за социјални рад, приватне здравствене 

установе, апотеке; 

• Комунална предузећа „Водовод“ и „Парк“, РЈ 

„Електродистрибуција“, РЈ „Телекомуникације“; 

• Ловачко удружење „Борик“, ветеринарска ста- 

нице и ветеринарске амбуланте; 

• Повјереници заштите и спасавања;  

• Привредна друштва од значаја за заштиту и 

спасавање од пожара; 

• Шумска управа Прњавор, која поред властитих 

људских и материјално-техничких ресурса, по 

Плану заштите од пожара има у 11 реона (Кре- 

мна-Вучијак, Царевац, Змајевац, Смртићи, Попо- 

вићи-Рељевац, Јастребовац, Средељац, Боровица, 

Кулаши, Мрачај и Липице) распоређене 23 екипе 

са по 10 припадника за спровођење мјера заштите 

и спасавања од шумских пожара. Поред наве- 

деног Шумска управа Прњавор има могућност 

ангажовања снага и средстава Шумског газди- 

нства Градишка и сусједних Шумских управа. 

 Финансијски основ за реализацију Плана 

представљају средства планирана у оквиру буџета 

општине Прњавор по надлежним организационим 

јединицама, (Територијална ватрогасна јединица, 

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну зашти- 

ту, Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције, Одјељење за пољопривреду, водопри- 

вреду и шумарство, Кабинет Начелника - буџетска 

резерва) и властита средства субјеката од значаја за 

заштиту и спасавање од пожара. 

 

Број: 01/1-81-5/19                              НАЧЕЛНИК 

Датум: 13. март  2019. год.          Дарко Томаш, с.р. 
 

79 
 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 97/16), члана 67. и 88. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) Начелник 

општине Прњавор  д о н о с и  

 

ПРАВИЛНИК  

о додјели средстава за суфинансирање трошкова 

учешћа привредних субјеката са подручја општине 

Прњавор на IX Регионалном сајму привреде, 

пољопривреде и туризма „ПРЊАВОР 2019“ 
 

   Члан 1. 

 Овим правилником утврђује се висина и 

начин додјеле средстава за суфинансирање трошкова 

учешћа привредних субјеката са подручја општине 

Прњавор на IX Регионалном сајму привреде, 

пољопривреде и туризма „ПРЊАВОР 2019“ (у 

даљем тексту: Сајам), а у циљу подршке привредним 

субјектима за учешће на Сајму. 
 

Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Правилника додје- 

љују се на основу Јавног позива за додјелу средстава 

за суфинансирање трошкова учешћа привредних 

субјеката са подручја општине Прњавор на IX 

Регионалном сајму привреде, пољопривреде и тури- 

зма „ПРЊАВОР 2019“ (у даљем тексту: Јавни 

позив), који расписује начелник општине. 
 

 Члан 3. 

Средствима из члана 1. овог Правилника ће 

се суфинансирати 50% износа трошкова закупа 

излагачког простора. 
 

Члан 4. 

 Право на пријаву за додјелу средстава 

имају привредни субјекти: 

а) који су регистровани, односно имају 

сједиште на подручју општине Прњавор, 

б) који немају доспјелих а неизмирених 

дуговања по основу пореза и доприноса,  

в) који су поднијели пријаву за учешће на 

Сајму. 
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   Члан 5. 

(1) Пријава на Јавни позив треба да садржи: 

назив и сједиште подносиоца, квадратуру укупно 

закупљене површине излагачког простора, име и 

презиме и број телефона контакт особе. 

 (2) Уз пријаву на јавни позив привредни 

субјекти су дужни приложити: 

  а) овјерену копију рјешења о регистрацији, 

  б) увјерење Пореске управе о измиреним 

порезима и доприносима, 

  в) копију пријаве о учешћу на Сајму, 

 г) копију жиро-рачуна. 

 

Члан 6. 

(1) Јавни позив за додјелу средстава распи- 

сује начелник општине и остаје отворен 8 дана од 

дана објављивања, а биће објављен на интернет 

страници општине Прњавор и на огласним таблама 

општине. 

(2) Пријаве са потребном документацијом 

предају се у Шалтер сали општине Прњавор, у затво- 

реној коверти са назнаком „За Јавни позив за додјелу 

средстава за суфинансирање учешћа на IX Региона- 

лном сајму привреде, пољопривреде и туризма 

„ПРЊАВОР 2019“. 

 

Члан 7. 

           Комисија именована од стране начелника 

општине извршиће преглед пристиглих пријава, те 

сачинити извјештај који ће доставити начелнику 

општине. 

 

Члан 8. 

   На основу достављеног извјештаја начелник 

општине доноси Одлуку о додјели средстава. 

 

Члан 9. 

Одлука о додјели средстава објавиће се на 

интернет станици општине Прњавор. 

 

   Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-27/19                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 11. март  2019. год.           Дарко Томаш, с.р. 
 

80 
 

На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члан 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број: 15/17 и 12/18) и члана 4. Правилника о 

критеријумима, начину и поступку расподјеле 

средстава удружењима из области културе и осталим 

удружењима („Службени гласник општине Прња- 

вор“ број 2/18), начелник општине доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ  

о измјени рјешења о именовању Комисије за одабир 

пројеката/програма удружења из области културе и  

осталих удружења 

 

1. У рјешењу о именовању Комисије за 

одабир пројеката/програма удружења из области 

културе и осталих удружења, број 01/1-014-46/18 од 

08.02.2018. године у члану 1. под тачком 2) ријечи 

„Ана Војводић“ замјењују се ријечима „Бранка 

Козаревић“. 

2. У осталом дијелу рјешење остаје неизми- 

јењено. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 

 Број: 01/1-014-64/19                           НАЧЕЛНИК 

Датум: 27. фебруар  2019. год.      Дарко Томаш, с.р. 
 

81 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 2.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ вјерским заједни- 

цама (Заштита културно-историјског наслијеђа) са 

које ће се одобрити новчана средства Српској 

Православној Црквеној општини Прњавор, за органи- 

зацију дочека Православне Нове Године. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно-  
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шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-10/19                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 11. јануар 2019. год.         Дарко Томаш, с.р. 
 

82 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 1.500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења 

средстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Тодоровић (Недељко) Маринку, из Прњавора, на име 

суфинансирања научно-истраживачког боравка на 

Универзитету медицине у Гронингену у Холандији.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-2/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 15. јануар 2019. год.        Дарко Томаш, с.р. 
 

83 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  

 

II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 400,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се у рјешавању предмета који јe 

општини Прњавор уступио Генерални секретаријат 

Владе РС, одобрити новчана помоћ Малешевић 

(Ненад) Сањи, из Околице, на име трошкова лије- 

чења шестогодишње ћерке, рођене са тешким 

оштећењем слуха.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-12/19                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 15. јанар 2019. год.          Дарко Томаш, с.р. 
 

84 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог  
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закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Панчић 

(Миланко) Бранки, из Поповића, на име трошкова 

школовања.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-16/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 21. јанубар 2019. год.        Дарко Томаш, с.р. 
 

85 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  

 

II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 400,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Маринковић 

(Радивоје) Бојану, из Скакаваца, на име трошкова 

школовања.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

  

Број: 01/1-532-29/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 21. јанар 2019. год.            Дарко Томаш, с.р. 
 

86 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 300,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Петровић 

(Петар) Рајку, из Насеобине Лишње, на име тешке 

материјалне ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-532-18/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 22. јанар 2019. год.            Дарко Томаш, с.р. 
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87 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 1.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Шестић 

(Љубиша) Тијани, из Прњавора, на име трошкова 

студирања. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-532-11/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 23. јанар 2019. год.            Дарко Томаш, с.р. 
 

88 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 

ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 

штвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта у износу од 1.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Фудбалском Савезу РС, за организацију избора 

најбољих појединаца у фудбалу Српске за 2018. 

годину под називом „Дан фудбала“. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-22/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 29. јанар 2019. год.            Дарко Томаш, с.р. 
 

89 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Службе- 

ни гласник општине Прњавор», број 24/18), Наче- 

лник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 500,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални економски  
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развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) са које ће 

се одобрити новчана средства Српској Православној 

Црквеној општини Прњавор, за организовање Свето- 

савског дружења у Грабик Илови.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-19/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 30. јанар 2019. год.            Дарко Томаш, с.р. 
 

90 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 600,00 КМ.  

 

II 

Износ од 600,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

600,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 600,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Смиљанић (Миливоје) Љубиши, из Доњих Штрбаца, 

на име тешке материјалне ситуације.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.                       

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  
 

Број: 01/1-434-45/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 31. јанар 2019. год.            Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима нацио- 

налних мањиња  у износу од 500,00 КМ (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима националних 

мањиња са које ће се одобрити новчана средства 

Удружењу рома општине Прњавор, на име трошкова 

обиљежавања 15 година рада. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-24/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 5. фебруар 2019. год.        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 
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жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 
                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта у износу од 1.500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, са које ће се одобрити новчана 

средства Кошаркашком клубу „MLADOST BULLDO- 

GS“ Прњавор, за набавку монтажне конструкције 

коша за турнир „Vivia 3x3 Streetballa“.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-23/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 6. фебруар 2019. год.        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Јавна установа Гимназија Прњавор у 

износу од 2.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог  

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и тра- 

нспортних услуга у износу од 2.000,00 КМ 

(организациона јединица број 08150026 – Јавна 

установа Гимназија Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава 

Јавној установи Гимназија Прњавор на позицији 

412200 – Расходи по основу утрошка енергије, кому- 

налних, комуникационих и транспортних услуга, за 

реализацију посјете ученика ове школе Гимназији из 

чешког града Босковице.  

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-431-1/19                              НАЧЕЛНИК 

Датум: 6. фебруар 2019. год.        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи,  
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са које ће се одобрити новчана помоћ Халилић 

(Рефик) Реџи, из Коњуховаца, на име школовања 

дјеце. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  
 

Број: 01/1-532-57/19                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 7. фебруар 2019. год.        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 
                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења 

средстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Јусуповић Андреју, студенту Факултета техничких 

наука у Новом Саду, за финансирање пројекта - 

израда аутоматизованог робота за национално и 

европско такмичење EUROBOT 2019.  
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-67/19                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 11. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске  

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима у износу од 

500,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима, са које ће 

се одобрити новчана средства Планинарском 

друштву „Корак Више“ Прњавор, за организовање 

планинарске акције „Љубић 2019“ поводом прославе 

треће годишњице оснивања. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-28/19                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 13. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
 

97 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
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I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 

ћи у износу од 500,00 КМ (организациона једини- 

ца број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Калаба (Драган) Кристини, из Велике Илове, на име 

трошкова студирања. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-68/19                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 13. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Љубојевић 

(Живојин) Његославу, из Прњавора, на име тешке 

материјалне ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.                     

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-532-71/19                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 13. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  

 
II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 400,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Ромањски (Васиљ) Соњи, из Лужана, на име тешке 

материјалне ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
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IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-532-56/19                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 14. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи        

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  

 

II 

Износ од 400,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 400,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења 

средстава на позицији 416100 – Средства за једно- 

кратне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Стојановић (Добрица) Јелени, из Кулаша, на име 

тешке материјалне ситуације. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-532-369/18                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 14. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  
 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Дерајић 

(Младен) Александру, из Шаринаца, на име трошко- 

ва студирања. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-532-75/19                           НАЧЕЛНИК 

Датум: 14. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 700,00 КМ.  

 

II 

Износ од 700,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 
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• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 700,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Мешић 

(Бесим) Елди, из Прњавора, на име  подршке за 

учешће у финалном избору љепоте „Mis new face 

BiH 2019“. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се  
Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-532-74/19                           НАЧЕЛНИК 

Датум: 18. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
 

103 
 

На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 1.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини-

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Драгић 

(Живко) Желимиру, из Бања Луке, на име подршке 

за учешће на међународној научно-стручној конфере- 

нцији у Истанбулу. 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 

Број: 01/1-532-76/19                          НАЧЕЛНИК 

Датум: 18. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 

II 

Износ од 300,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 300,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 

помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ Хали- 

ловић (Мујо) Јасмини, из Долина, на име трошкова 

лијечења дјетета. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  
 

Број: 01/1-532-77/19                           НАЧЕЛНИК 

Датум: 18. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
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број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Тривалић 

(Драгиша) Бранки, из Горње Илове, на име трошкова 

студирања. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  

 
Број: 01/1-532-79/19                           НАЧЕЛНИК 

Датум: 18. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 

рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 

са које ће се одобрити новчана помоћ Зукић (Горан) 

Наташи, из Прњавора, на име тешке материјалне 

ситуације. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор».  
  

Број: 01/1-532-83/19                           НАЧЕЛНИК 

Датум: 19. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 1.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 

износу од 1.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини-  
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старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 

(Заштита културно-историјског наслијеђа) са које ће 

се одобрити новчана средства Српској Православној 

Црквеној општини Градишка, за обнову храма 

Покрова Пресвете Богородице у Градишци. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику општи- 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-30/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 21. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – ЈП „Радио Прњавор“ у износу 

од 500,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски ра- 

звој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – ЈП „Радио Прњавор“, која ће се 

дозначити ЈП „Радио Прњавор“, на име трошкова 

обиљежавања годишњице рада. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику  
 

пштине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-31/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 21. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта у износу од 2.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта, са које ће се одобрити новчана средства 

Боксерском клубу „РИНГ“, из Прњавора, на име 

помоћи у раду и опстанку овог клуба. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-35/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 25. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67 и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17 и 12/18) и члана 9. Одлуке o извршењу 

буџета општине Прњавор за 2019. годину («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 24/18), 

Начелник општине доноси сљедећи 
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ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Јавна установа Центар средњих школа 

„Иво Андрић“ Прњавор у износу од 2.676,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.676,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.676,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 511300 – Набавка опреме у износу од 

2.676,00 КМ (организациона јединица број 

08150027 – Јавна установа Центар средњих школа 

„Иво Андрић“  Прњавор). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити  

 

на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, а ради обезбјеђења средстава 

Јавној установи Центар средњих школа „Иво 

Андрић“  Прњавор на позицији 511300 – Набавка 

опреме, а на име набавке 2 телевизора и 2 пројектора 

у сврху реализације пројекта „ЈА ГРАЂАНИН“ који 

проводе ученици III-1 одјељења економске струке.  
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-401-49/19                            НАЧЕЛНИК 

Датум: 25. фебруар 2019. год.       Дарко Томаш, с.р.
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