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П Л А Н 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ, ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА КОЈЕ КОРИСТИ ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА 

ЈЕДИНИЦА ЗА СВОЈЕ АКТИВНОСТИ И ЧУВАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

        

                                                                 

 

                                                                         ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

                                                                         ОБРАЂИВАЧ: Територијална ватрогасна јединица                                                                                           

                                                                                 Прњавор 
 
 

 
 
 
 
 
 
Прњавор, април  2019. године  



 

 

 

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

Републике Српске“ , број 71/12) , члана  37. Статута општине Прњавор („Службени 

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

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

23/17 и 32/17) и у складу са усвојеним Буџетом  за 2019. годину, Скупштина општине 

Прњавор на сједници одржаној ____________________ 2019. године,  донијела  је  

 

 

П Л А Н 

утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, 

изградњу објеката које користи Територијална ватрогасна јединица  за своје 

активности и чување ватрогасне опреме за 2019. годину 

I 

Овај план преставља основ за кориштење прикупљених намјенских  средстава од 

пословних прихода привредних друштава и других правних лица са подручја општине 

Прњавор у висини од  530.000,00 КМ  и  средстава  Ватрогасног савеза Републике 

Српске у износу од 360.000,00 КМ и служиће за реализацију пројеката техничког 

опремања Територијалне ватрогасне јединице Прњавор и изградњу објекта 

(ватрогасног дома) који ће служити за смјештај јединице и чување ватрогасне опреме, 

и то како слиједи :  

    А) набавка новог ватрогасног возила-цистерна 8000 л ,                                                     

процијењена вриједност са ПДВ                                                                           350.000,00 КМ  

(средства ВС РС)                                                                               

   Б) набавка репетиторске радио станице,                                                                                       

процијењена вриједност са ПДВ                                                                             10.000,00 КМ  

(средства ВС РС) 

 

 

   В) набавка опреме-  процијењена укупна набавна вриједност        20.000,00 КМ 

 

назив                јед.мјере                               кол.               

1. колске радио станице                     ком          3  

 2.батеријске лампе за шлемове                    ком                    17 

 3. батеријски  комплет  за шлем        ком                                  3 



 4. батерије за термо-визијску камеру                         ком                                              3 

 5. кључ  за надземни хидрант                                       ком                                              3 

 6. напртњаче                                                                      ком                                              6 

 7.ватрогасни опасач-радни                                             ком                                            3 

  8.сет клинова и блокова за стабилизацију 

     возила                                                                          комплет                                         1                                                           

9.ватрогасно цријево –флуоропсцентно ф52             ком                                              6           

10. рукавице за техничке интервенције                       пар                                              5 

 

 

   Г) Изградња зграде Територијалне ватрогасне јединицe(ватрогасног дома) 

 Буџетом предвиђена средства у износу од                                   500.000,00 КМ     

 

                                                           

 

Д) Инвестиционо одржавање подразумијева инвестиционо одржавање ватрогасних 

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

процијењена вриједност                                                                                        10.000,00 KM

                                               

 

 

П Л А Н И Р А Н А 

 Намјенска средства буџета општине  Прњавор                                              530.000,00 КМ  

Средства Ватрогасног савеза Републике Српске                                              360.000,00 КМ 

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА                                                                           890.000,00 КМ 

II 

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

општине Прњавор“ 

 

Број :                                                                                                            Предсједник                                                              

Датум:                                                                                                   Скупштине  општине                                                                                

.                                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије   

 

 

 



 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

   ПРАВНИ ОСНОВ  

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

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

члану 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

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

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

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

Финансијска средства планирана да се прикупе  од пословног прихода привредних 

друштава и других правних лица са подручја општине за 2019. годину  са дијелом 

неутрошених средстава из предходног периода, планирана су буџетом  за 2019. годину 

у износу од 530.000,00 КМ. У складу са чланом   члана 81.  став 2. Закона о заштити од 

пожара, искључиво служе за реализацију пројеката техничког опремања ватрогасне 

јединице општине и изградњу објеката које користи  ватрогасна  јединица  за своје 

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

општине. Финансијска средства у износу од  20.000,00 КМ  служиће за набавку опреме 

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

савеза РС у износу од 360.000,00 КМ, служиће за набавку новог ватрогасног возила- 

цистерне и репетиторске радио станице .Средства у износу од 500.000,00 КМ служиће 

за изградњу  зграде ватрогасне јединице за  смјештај ватрогасаца, ватрогасне опреме  

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

одржавање ватрогасних возила, ватрогасне опреме и средстава радио везе. 

Имајући у виду наведено , предлажемо доношење овог Плана. 

МАТЕРИЈАЛНА  СРЕДСТВА 

За провођење овог Плана потребна су материјална средства у износу који је 

предвиђен Планом. 

 

 


