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 На основу члана 59. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19), члана 11. Колективног уговора за запо- 
слене у Општинској управи општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 35/17, 2/18, 
14/18, 15/18, 15/19, 20/19, 2/20 и 3/20) члана 67. Ста- 
тута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18), Начелник општине 
Прњавор доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјени и допуни Правилника о признавању 

права запослених у Општинској управи општине 
Прњавор на накнаду трошкова превоза 

 

Члан 1. 
 У Правилнику о признавању права запо- 
слених у Општинској управи општине Прњавор на 
накнаду трошкова превоза („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 3/18), у члану 2. став (1) иза 
ријечи „превозу“ тачка се замјењује запетом и додају 
се ријечи: „за све радне дане у току мјесеца“. 
 

Члан 2. 
 Члан 3. став (1) мијења се и гласи: 
  „Право на накнаду припада запосленом само 
у дане када је долазио на посао, а износ накнаде за 
један дан доласка на посао обрачунава се дијељењем 
износа пуне цијене мјесечне карте са бројем радних 
дана у текућем мјесецу.“ 
 

Члан 3. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-57/20                       Начелник 
Дана: 12. март 2020. године          Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 13. став (14) Закона о 
социјалном становању Републике Српске (,,Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, број 54/19), чл. 
59. и 82. став (3) Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и  члaнова 67. и 88. Статута општине Прња- 
вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17 и 12/18), уз претходну сагласност Републичког 
секре- таријата за расељена лица и миграције број: 
26.05-07-1024-19/19 од 16.12.2019. године, начелник 
општине Прњавор д о н о с и 

 

ПРАВИЛНИК 
о поступку додјеле стамбених јединица 

социјалног становања 

 
Члан 1. 

 (1) Овим Правилником се прописује посту- 
пак утврђивања испуњености општих и посебних 
услова, начин утврђивања ранг-листе корисника, ра- 
ди додјеле стамбених јединица социјалног стано- 
вања на кориштење. 
 (2) Стамбене јединице су у власништву 
општине Прњавор, које су на основу Одлуке о фонду 
стамбених јединица социјалног становања на по- 
дручју општине у којој су изграђене намијењене за 
социјално становање. 
 (3) Стамбено збрињавање обезбјеђује се до- 
дјелом стамбене јединице у непрофитни закуп, на 
одређено вријеме, уз сигурност кориштења, док 
трају потребе за стамбеним збрињавањем и уз 
испуњеност општих и посебних услова прописаних 
овим пра- вилником. 
 (4) Изузетно, уколико се ради о стамбеним 
јединицама које су изграђене средствима донатора 
или кредитора поступак додјеле се може вршити у 
складу са њиховим захтјевима. 

 
Члан 2. 

Право на додјелу стамбене јединице на кори- 
шћење имају физичка лица која испуњавају опште 
услове: 

 1) да су држављани Републике Српске и Бо- 
сне и Херцеговине или страни држављани који имају 
дозволу за привремени или стални боравак у 
Републици Српској, што се доказује увјерењем о 
држављанству, 

 2) да имају пријављено пребивалиште или 
бораве у јединици локалне самоуправе у којој оства- 
рују право на стамбену јединицу, најмање три 
године непрекидно у тренутку расписивања јавног 
конкурса, што се доказује пријавом о пребивалишту, 

 3) да немају у посједу или власништву 
непокретност на територији Босне и Херцеговине 
или је она неусловна за живот у смислу непостојања 
електроинсталација, водоводних и санитарних инста- 
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лација и пријетња је по здравље или стамбена једи- 
ница није одговарајуће површине, с обзиром на број 
чланова породичног домаћинства,  

 4) да мјесечни приходи по члану домаћи- 
нства не прелазе 35% просјечне нето плате оства- 
рене у Републици Српској у претходној години. 
 

Члан 3. 
 (1) Сматра се да је лице које нема у посједу и 
власништву непокретност на територије Босне и 
Херцеговине ако: 
 1) то лице или члан његовог породичног до- 
маћинства нема у посједу и власништву непокре- 
тност, односно стамбене јединице/стана која је 
одговарајућег стандарда за њега и његово породично 
домаћинство у смислу овог правилника,  
 2) ако стан или стамбену јединицу у јавној 
својини користи по основу закупа на одређено 
вријеме без права на куповину. 
 (2) Сматра се да лице није без непо- 
кретности, односно стамбене јединице/стана ако се 
он или чланови његовог породичног домаћинства у 
периоду од 5 година прије објављивања конкурса 
својом вољом лишио својине или сусвојине на 
непокретности чија тржишна вриједност износи ви- 
ше од 50% тржишне вриједности стамбене јединице 
одговарајућег стандарда за њега и његово породично  
домаћинство у смислу овог правилника. 

 
Члан 4. 

 (1) Под стамбеном јединицом одговарајућег 
стандарда сматра се стамбена јединица која одговара 
стамбеним потребама породичног домаћинства у 
смислу да испуњава основне услове становања у 
погледу опремљености електроинсталацијама, водо- 
водним и санитарним инсталацијама и није пријетња 
по здравље, те је одговарајуће површине, с обзиром 
на број чланова породичног домаћинства. 
 (2) Члановима породичног домаћинства у 
смислу овог правилника, сматрају се лица која са 
лицем који се пријавио на јавни конкурс живе у 
заједничком домаћинству, и то: брачни и ванбрачни 
супружници, њихова дјеца брачна, ванбрачна и усво- 
јена, пасторчад, дјеца дата под старатељество и друга 
дјеца без родитеља дата на издржавање, мајка, отац, 
очух, маћеха, усвојилац, дјед и баба, браћа и сестре. 
 (3) У складу са општим условима с обзиром 
на број чланова породичног домаћинства одгова- 
рајућом површином се сматра ако је структура и 
корисна површина стамбених јединица:  
 1) за једно лице, већа од 25 m2, 
 2) за сваког сљедећег члана породичног дома- 
ћинства, већа за 7 m2. 
 (4) Укупна површина додијељене стамбене 
јединице породичном домаћинству не може бити 
већа од 81 m2. 
 

Члан 5. 
 (1) Према околностима наведених у складу 
са чланом 2. став 1. т. 1) 2) и 3) овог правилника 
испуњавање општих услова доказује се: 
 1) увјерењем о држављанству или потврдом 
о пребивалишту,  
 2) изводом из евиденције некретнина или 
овјереном изјавом да нема непокретност на тери- 
торији БиХ које је издато од стране надлежног 
органа,  

 3) број и старосна доб чланова породичног 
домаћинства доказује се кућном листом, овјереном 
код надлежног органа јединице локалне самоуправе, 
те родним листом за све малољетне чланове поро- 
дичног домаћинства који није старији од шест мје- 
сеци, односно за пунољетње чланове породичног 
домаћинства фотокопије важећих личних карата за 
сваког пунољетног члана породичног домаћинства 
наведеног на кућној листи заједничког домаћинства 
уз сагласност подносиоца пријаве за прослеђивање 
личних и осталих података у циљу тачности и 
вјеродостојности, укључујући и провјере по слу- 
жбеној дужности, као и додатном провјером оби- 
ласка терена од стране надлежне комисије која ће о 
условности стамбених услова водити службену 
забиљешку, те сачинити записник који садржи фото 
документацију о утврђеним чињеницама. 
 (2) Општи услов у складу са чланом 2. став 
1. тачка 4) овог правилника се доказује потврдом 
издатом од стране послодавца о висини примања за 
запослене чланове породичног домаћинства или 
потврде издате од стране Завода за запошљавање 
или овјерене изјаве о другим врстама прихода за све 
чланове породичног домаћинства. 
 (3) Под приходима сматрају се примања и 
приходи који се остварују у мјесечним износима и то 
приходи по основу радног односа, уговора о дјелу, 
пензија, инвалиднина и других примања по основу 
борачко инвалидске заштите, као и приход од ре- 
гистрованог пољопривредног газдинства или приход 
по основу регистроване самосталне дјелатности. 
 (4) На основу општих услова, који су ели- 
минаторни и обавезујући за све кориснике, утврђује 
се подобност потенцијалних корисника за додјелу 
стамбених јединица на коришћење, одвојено према 
структури стамбених јединица у односу на број 
чланова породичног домаћинства у складу са овим 
правилником. 
 (5) Уколико нема стамбених јединица одго- 
варајуће површине у складу са бројем чланова 
породичног домаћинства, подносилац пријаве може 
писаном изјавом овјереном код надлежног органа 
изјавити да прихвата мањи стан од стана који му 
припада. 

 

Члан 6. 
 На основу посебних услова утврђује се ранг-

листа за додјелу стамбених јединица, а породичном 
домаћинству максимално се може додијелити 280 бо- 
дова и то: 

 1) на основу броја чланова породичног до- 
маћинства утврђује се максимално 50 бодова и то: 

 1. за сваког пунољетног члана пет бодова,  
укључујући и подносиоца пријаве,  

 2. за сваког малољетног члана десет бодова, 
 2) на основу стамбеног статуса утврђује се 
максимално 70 бодова и то: 

 1. за становање у колективном, алтернати- 
вном смјештају 70 бодова,  

 2. за становање у неусловним објектима, у 
складу са условима наведеним у  члaну 2. став 1. та- 
чка 3) и члану 3. овог правилника, 25 бодова,  

 3. за становање са другим породицама и по- 
дстанарство, до 25 бодова и то за дуже од пет година 
25 бодова, а краће од пет година 10 бодова. 

 3) на основу социјалног статуса утврђује се 
максимално 40 бодова, и то: 
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 1. за кориснике права која им припадају на 
основу закона којим се прописује социјална заштита, 
као што су материјално необезбијеђена и за рад 
неспособна лица, лица са инвалидитетом са утврђе- 
ним процентом тјелесног оштећења преко 70%, ста- 
рија лица без породичног старања преко 65 година, 
жртве насиља у породици 40 бодова, 

 2. корисницима сталне новчане помоћи 30 
бодова,  

 3. ако висина мјесечних прихода по члану 
домаћинства износи до 20% просјечне нето плате 
остварене у Републици Српској у претходној години, 
20 бодова, 

 4. ако мјесечни приходи по члану домаћи- 
нства износи од 20% до 35% просјечне нето плате 
остварене у Републици Српској у претходној години 
10 бодова, 

 4) на основу припадности рањивим катего- 
ријама максимално 60 бодова, и то:  

 1. расељена лица и избјеглице 20 бодова, 
 2. демобилисани борци 20 бодова, 
 3. ратни војни инвалиди од пете до десете 

категорије 20 бодова, 
 4. повратници по споразуму о реадмисији и 

жртве ратне тортуре 20 бодова, 
 5. самохрани родитељи или породице са тро- 

је и више дјеце или млади без родитељског старања 
20 бодова, 

 5) на основу припадности посебним кате- 
горијама максимално 60 бодова и то: 

 1. млади и млади брачни парови до 35 го- 
дина 60 бодова, с тим да се младим брачним паром у 
смислу одредаба овог правилника сматрају супру- 
жници од којих један није старији од 35 година на 
дан расписивања конкурса, а брак им траје најмање 
једну годину,  

 2. лица са дефицитарним занимањима 50 бо- 
дова, стим да градоначелник, односно начелник 
општине у складу са локалном стратегијом утврђује 
број ових станова и дефицитарна занимања која се не 
могу наћи на тржишту рада на подручју јединице 
локалне самоуправе или их има недовољно, а од 
посебног су значаја за развој јединице локалне само- 
управе, те у односу на број расположивих стамбених 
јединица планираних на основу локалне стратегије 
доноси посебан правилник за бодовање дефицита- 
рних занимања јер се ради о посебној категорији која 
не мора испуњавати опште услове прописане овим 
правилником.  

 
Члан 7. 

(1) Стамбени статус се доказује: 
 1) за становање у колективном/алтернати- 
вном смјештају-потврдом/рјешењем надлежног орга- 
на о врсти смјештаја на којој су назначени сви чла- 
нови домаћинства који користе колективни/алте- 
рнативни смјештај, 
 2) за становање у неусловним стамбеним 
јединицама, доказује се додатном провјером оби- 
ласка терена о условности,  
 3) за становање са другим породицама и 
подстанарство се доказује: 
 - уговором о подстанарском односу или изја- 
вом о подстанарском односу овјереном код надле- 
жног органа у мјесту пребивалишта или нотарски 
обрађену којом изјављује да стамбена јединица не 
одговара у погледу стамбеног простора и броју члано-  

ва породичног домаћинства,  
 - комисија врши додатну провјеру на терену, 
стим да се не сматра становањем код својих ро- 
дитеља или супружникових родитеља или ванбра- 
чног партнера и сродника у правој линији у заје- 
дничком домаћинству уколико ова лица на тери- 
торији Босне и Херцеговине у својини имају једну 
или више стамбених јединица, 
 4) правоснажном одлуком којом је окончан 
оставински поступак и другим валидним докуме- 
нтма издатих од надлежних органа.  
 (2) Вреднује се само последњи стамбени 
статус на дан подношења пријаве на конкурс, оства- 
рен у континуитету. 
 

Члан 8. 
Испуњавање посебних услова на основу 

социјалног статуса и припадности рањивим кате- 
горијама корисник доказује: на основу одлуке суда 
код самохраних родитеља, одговарајућим увјере- 
њима или потврдама издатих код надлежних органа 
који води службену евиденцију, као и одговарајућом 
потврдом службе за запошљавање за све пунољетне 
чланове породичног домаћинства, те Центра за 
социјални рад, стим да се неспособност за рад због 
болести доказује потврдом здравствене установе у 
којој је постављена дијагноза са потписом три ље- 
кара одговарајуће специјалности који је издат само у 
сврху конкурисања за социјално становање и није 
старији од шест мјесеци од дана истека рока за 
пријављивање на конкурс, те других валидних доку- 
мената. 

 
Члан 9. 

 (1) Докази о испуњавању посебних услова о 
којима се не води службена евиденција подлијежу 
провјери и то увидом на терену, путем надлежних 
општинских служби, увидом у одговарајуће базе 
података, као и путем других доступних извора 
података. 
 (2) Уколико у било којој фази, буде утвр- 
ђено да су поједини потенцијални корисници намје- 
рно или, свесно дали нетачне податке у пријави 
и/или неистините наводе у изјави, таква пријава ће 
бити дисквалификована по службеној дужности, а у 
случају сумње у вјеродостојност документа провје- 
рити их увидом на лицу мјеста или на други начин и 
утврђено стање констатовати записником.  

 
Члан 10. 

 (1) Број додијељених бодова потенцијалном 
кориснику се збраја према свим основама и поте- 
нцијални корисници се рангирају према опадајућем 
редослиједу од највишег ка најнижем укупног броја 
бодова. 
 (2) Ако два или више лица имају исти број 
додијељених бодова, предност приликом додјеле 
стамбене јединице на коришћење имају млади и 
млади брачни парови до 35 година, затим рањиве 
категорије као што су: расељена лица и избјеглице, 
демобилисани борци, ратни војни инвалиди од пете 
до десете категорије, повратници по споразуму о 
реадмисији, жртве ратне тортуре, самохрани роди- 
тељи, породице са троје и више дјеце, млади без 
родитељског старања, затим корисници права која 
им припадају на основу закона којим се прописује 
социјална заштита, као што су: материјално необе- 
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збијеђена и за рад неспособна лица, лица са инва- 
лидитетом, старија лица без породичног старања, 
жртве насиља у породици. 
 

Члан 11. 
 (1) Општина Прњавор поступак додјеле 
стамбених јединица на коришћење врши путем 
јавног конкурса који се објављује на интернет 
страници јединице локалне самоуправе, у средстви- 
ма јавног информисања, на интернет страници Репу- 
бличког секретаријата за расељена лица и миграције 
и огласној плочи општине. 
 (2) Јавни конкурс не може бити отворен кра- 
ће од 30 (тридесет) дана, а у случају потребе, трајање 
конкурса се може продужавати због недовољног 
броја пријављених уз назначавање новог рока. 
 (3) Пријаве на јавни конкурс достављају се 
на адресу општине, лично или препоручено путем 
поште, у затвореној коверти с назнаком „ЗА ЈАВНИ 
КОНКУРС,, Додјела стамбених јединица социјалног 
становања на кориштење ,,НЕ ОТВАРАЈ“. 
 (4) Пристигле пријаве ће се евидентирати на 
листу пријема са тачном назнаком подносиоца при- 
јаве, датума и времена пријема и потписом подно- 
сиоца, те ће се чувати у стању у каквом су запри- 
мљене све до оног тренутка док исте не преузме у 
року од пет дана од дана затварања јавног конкурса 
Комисија за провођење конкурне процедуре. 
 (5) Лице задужено за пријем и протокол на 
писарници општине ће предсједнику комисије сачи- 
нити записник о примопредаји са листом пријема  
поднијетих понуда са назнаком и бројем пријава, та- 
чним датумом и временом преузимања.  
 (6) Стамбене јединице изграђене из сре- 
дстава донација или кредитних средстава се дају у 
закуп односно могу се додијелити на коришћење у 
складу са поступком и условима који захтијева дона- 
тор или кредитор који обезбјеђује финансијска сре- 
дства за пројекте социјалног становања. 
 (7) Јавни конкурс садржи: 
 1) број и структуру стамбених јединица који 
ће бити додијељени у непрофитни закуп, 
 2) опште и посебне услове за утврђивање 
ранг-листе,  
 3) начин бодовања,  
 4) доказе испуњавања општих и посебних 
услова,  
 5) вријеме трајања конкурса,  
 6) висину закупнине,  
 7) податке о контакт особи и додатне инфо- 
рмације. 
 (8) Конкурсну процедуру спроводи Комисија 
коју именује начелник општине у року од 15 дана од 
дана објаве јавног конкурса. 
 (9) Комисија се именује на период од 2 го- 
дине и она броји 5 чланова заједно са предсједником 
комисије у коју се именују лица одговарајуће стру- 
чне спреме за ову врсту посла, стим да је један члан 
комисије представник Центра за социјални рад 
општине Прњавор. 

 

Члан 12. 
 (1) Комисија ради на састанцима које сазива 
предсједник Комисије на којем се отварају пристигле 
пријаве, а неблаговремене пријаве се записнички еви- 
дентирају и неотворене враћају подносиоцима у року 
од три дана од дана засиједања Комисије. 
 (2) На састанке Комисије позивају се сви име- 

новани чланови Комисије у складу са Пословником 
о раду комисије, који се усваја на првом састанку 
Комисије. 
 (3) Комисија има секретара комисије који 
обавља административне послове и води записник за 
свако од својих засједања који потписују чланови 
Комисије, и он нема право гласа и одлучивања у 
комисији. 
 (4) Права и обавезе Комисије детаљно се 
регулишу Пословником о раду Комисије за додјелу 
стамбених јединица социјалног становања на кори- 
шћење. 
 (5) Комисија врши преглед свих благовре- 
мених пристиглих пријава на јавни конкурс у односу 
на испуњеност општих услова, те може да одбаци 
пријаву уколико нису испуњени општи услови, 
затим примјеном посебних услова у складу са овим 
правилником утврђује број бодова према сваком 
појединачном услову, те укупан број бодова према 
сваком потенцијалном кориснику појединачно, одво- 
јено према расположивој структури стамбених је- 
диница. 
 (6) Потенцијални корисници се рангирају 
према опадајућем редослиједу од највишег до најни- 
жег укупног броја бодова и формира се прели- 
минарна ранг листа корисника, након које се врши 
додатна провјера садашњег стамбеног статуса поте- 
нцијалних корисника. 
 (7) На основу укупног броја бодова и до- 
датне провјере стамбеног статуса, Комисија доноси 
одлуку о утврђивању прелиминарне ранг листе која 
се објављује на огласној табли општине на чијем 
подручју се врши стамбено збрињавање и на инте- 
рнет страници, и она садржи редни број према 
редослиједу првенства, име, презиме, име родитеља 
корисника и укупан број чланова породичног дома- 
ћинства, додијељени број бодова према сваком 
услову и укупан број бодова, датум утврђивања 
листе и објаве и упутство о подношењу приговора. 
 (8) Комисија доноси одлуку већином гла- 
сова. 
 (9) Задатак комисије је да, након спроведене 
конкурсне процедуре, утврди прелиминарну ранг-
листу на коју се у року од 15 дана од дана обја- 
вљивања може поднијети приговор Комисији. 

 

Члан 13. 
 (1) Приговори се подносе Комисији која 
разматра све пристигле приговоре и може да при- 
хвати приговор као основан и измијени Прели- 
минарну ранг листу, да одбије приговор као нео- 
снован и потврди Прелиминарну ранг листу.  
 (2) Након окончања поступка по поднесеним 
приговорима на прелиминарну ранг-листу, Комисија  
утврђује коначну ранг-листу. 
 (3) Коначна листа корисника се закључује 
сходно броју изграђених стамбених јединица према 
структури стамбених јединица, а додатно се сачи- 
њава листа корисника права на стамбено збриња- 
вање према редослиједу утврђених приоритета.  
 (4) На основу коначне ранг-листе начелник 
општине доноси рјешење о додјели стамбене једи- 
нице на коришћење.  
 (5) Свим учесницима конкурса који нису на 
коначној листи шаље се обавјештење како би бла- 
говремено могли изјавити жалбу, док се рјешење о 
додјели стамбене јединица на коришћење  доставља 
лицима са коначне ранг листе. 
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 (6) Учесник конкурса има право да у року од 
15 дана од дана пријема обавјештења и рјешења о 
додјели стамбене јединице на коришћење изјави 
жалбу Секретаријату ако сматра да су се у конку- 
рсној процедури десиле такве неправилности које би 
могле утицати на објективност његовог исхода. 
 (7) На основу коначног рјешења о додјели 
стамбене јединице начелник општине, као закупо- 
давац ће са корисником као закупцем закључити 
уговор о закупу којим се дефинишу права и обавезе 
по основу коришћења стамбене јединице у складу са 
прописима којим се уређује социјално становање и 
облигациони односи. 
 (8) Уговор о закупу се закључује на период 
од 12 мјесеци уз могућност продужења уколико 
постоје услови за даље стамбено збрињавање у 
складу са овим правилником. 
 

Члан 14. 
 (1) Изузетно, лица која су остала без 
стамбене јединице усљед више силе и лицима  која 
због лијечења малољетног дјетета којем је неопходна 
здравствена њега, а имају потребу боравити у другој 
јединици локалне самоуправе дуже од десет дана, 
начелник општине може додијелити стамбену једи- 
ницу на привремено коришћење, без јавног конку- 
рса, док трају разлози за њено коришћење. 
 (2) Комисија из члана 11. став 8. овог 
правилника утврђује оправданост разлога за додјелу 
стамбених јединица на коришћење лицима из става 
1. овог члана, без спровођења јавног конкурса. 
 (3) На рјешење из става 1. овог члана може 
се изјавити жалба Секретаријату у року од 15 дана од 
дана пријема рјешења. 
 

Члан 15. 
 (1) Рјешење Секретаријата донесено по жа- 
лби из члана 13. став 6. и члана 14. став 3. коначно је 
и против њега се може покренути управни спор. 
 (2) На основу коначног рјешења закључује 
се уговор и закупу стамбене јединице социјалног 
становања на коришћење, којег потписује као заку- 
подавац начелник општине, односно лице које он 
овласти. 
 (3) Уколико лице које је добило стамбену 
јединицу социјалног становања на коришћење по 
основу коначног рјешења не закључи уговор о 
закупу без оправданог разлога у року предвиђеном у 
коначном рјешењу, стамбена јединица ће се пону- 
дити следећем лицу на листи реда првенства и 
предложити доношење акта о стављању ван снаге 
раније донијетог акта, као и доношење новог акта о 
непрофитном закупу стамбене јединице социјалног 
становања на коришћење. 

 

Члан 16. 
 Oпштина Прњавор, као закуподавац, ће у то- 
ку коришћења додијељене стамбене јединице, најма- 
ње једном годишње, вршити контролу броја чланова 
домаћинства и вршити ревизију остваривања права 
за даље коришћење, у складу са овим правилником. 
 

Члан 17. 
 Овај правилник ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.  
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 На основу члана 19. став (2) Закона о 
социјалном становању Републике Српске (,,Службе- 
ни гласник Републике Српске“, број 54/19), члaнова 
59. и 82. став (3) Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 
и 36/19) и чланова 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/17 и 12/18), уз претходну сагласност Репу- 
бличког секретаријата за расељена лица и миграције 
број: 26.05-07-1024-19/19 од 16.12.2019. године, на- 
челник општине Прњавор д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
о начину управљања и одржавања стамбених 

јединица социјалног становања 
 

Члан 1. 
 (1) Овим правилником се прописује начин 
управљања и одржавања стамбених јединица соци- 
јалног становања, начин обезбјеђивања сигурног и 
неометаног коришћења стамбених јединица, чување 
употребне и тржишне вриједности стамбене једи- 
нице, старање о инвестиционом и текућем одржа- 
вању, вођење евиденције стамбених јединица и 
уговора о закупу, предузимање и других мјера с 
циљем домаћинског управљања стамбеним једини- 
цама социјалног становања које су у власништву 
Општине Прњавор. 
 (2) Управљање и одржавање фондом ста- 
мбених јединица социјалног становања је од општег 
интереса за Општину Прњавор. 
 (3) Приликом коришћења стамбене јединице 
и закљученог уговора о закупу, прикупља се заку- 
пнина на посебном рачуну општине Прњавор, која 
се користи у сврху одрживог управљања и одржа- 
вања стамбених јединица, а ова средства ће се распо- 
ређивати по потреби у складу са Акционим планом 
који Oпштина Прњавор доноси једном годишње. 
 

Члан 2. 
 (1) Све послове у вези управљања и одр- 
жавања стамбеним фондом социјалног становања у 
име општине врши начелник, путем надлежних 
општинских служби у складу са прописима које 
прописује Закон о одржавању зграда и другим 
важећим прописима у Републици Српској. 
 (2) Управљање подразумијева активности 
усмјерене на осигурање безбиједног и неометаног 
кориштења стамбених јединица и очување њихове 
употребне и тржишне вриједности, а што обухвата 
бригу о текућем и инвенстиционом одржавању, 
администрацију и заштиту стамбених јединица од 
незаконитог и недозвољеног коришћења, те пре- 
дузимање других мјера у циљу домаћинског упра- 
вљања фондом стамбених јединица социјалног 
становања. 
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Члан 3. 
 (1) Управљање објектима социјалног ста- 
новања подразумијева координацију и усмјеравање 
појединачних и свеукупних дјеловања ради њиховог 
складног функционисања и оптималног остваривања 
утврђених задатака у циљу ефикасног коришћења и 
одржавања стамбеног објекта и задржавања његове 
вриједности, а представља низ континуираних адми- 
нистративних, финансијских и техничких акти- 
вности, као што су: 
 1) одржавање зграде као цјелине и заје- 
дничких дијелова зграде,  
 2) одлучивање о осигурању и коришћењу 
финансијских средстава,  
 3) осигурање коришћења зграде и 
 4) друга питања од значаја за управљање 
зградом, 
 5) повјеравање/преузимање послова управља- 
ња зградом, 
 6) израда записника о преузимању зграде на 
управљање, 
 7) закључивање уговора о закупу, 
 8) субвенционисање становања, 
 9) отварање рачуна за предвидиве трошкове 
управљања и одржавања, на који се уплаћује заку- 
пнина, 
 10) праћење прихода и расхода, 
 11) електронско вођење свих релевантних 
података (software), 
 12) евидентирање зграда, стамбених једи- 
ница и корисника стамбених јединица, 
 13) евидентирање свих интервенција на обје- 
кту, 
 14) формирање комисије за утврђивање гра- 
ђевинског стања објекта, 
 15) израда и реализација годишњег програма 
управљања, одржавања и побољшања зграде, као и 
предвидивих трошкова и финансијског оптерећења, 
 16) израда годишњег (кварталног) извјештаја 
о управљању и одржавању зграде, 
 17) доношење одлуке о кућном реду, 
 18) израда информација које се односе на 
планиране активности, 
 19) израда цјеновника радова-услуга, калку- 
лација и прикупљање понуда, 
 20) уговарање извођења радова и надзор, 
 21) поступање по налогу надлежних инспе- 
кцијских органа, 
 22) надзор, 
 23) мониторинг. 
 (2) Одржавања стамбене зграде социјалног 
становања је спречавање и отклањање кварова и 
спречавање штете која може настати на заједничким 
дијеловима зграде и припадајућим стамбеним је- 
диницама. 
 

Члан 4. 
 (1) Одржавање објеката социјалног стано- 
вања подразумијева одржавање станова у објектима 
и одржавање заједничких дијелова и уређаја обје- 
ката. 
 (2) Послови одржавања објеката социјалног 
становања, у зависности од њихове природе, обима и  

динамике извођења, су: 
 1) редовно/текуће одржавање које подразу- 
мијева извођење радова ради спречавања оштећења 
која настају употребом зграде или ради отклањања 
тих оштећења, редовно техничко одржавање, као 
што су редовни прегледи разних инсталација и уре- 
ђаја, те хигијенско одржавање и одржавање зеле- 
нила, ради задовољавајућег нивоа употребљивости 
зграде, 
 2) инвестиционо одржавање/велике попра- 
вке које подразумијева велике поправке или пре- 
правке и замјену уређаја, инсталација и дијелова 
зграде (као што су кров, фасада,столарија и др.), 
како би се објекти у корисном периоду трајања 
могли нормално користити за становање, с тим да се 
обим радова, рокови извођења, те финансијска сре- 
дства, планирају кроз посебан програм инвестици- 
оног одржавања, 
 3) хитне поправке што подразумијева радове 
на спречавању и отклањању узрока непосредне опа- 
сности по живот и здравље људи у објекту или 
поред њега у домету опасности, као и непосредне 
опасности за оштећење имовине, који се изводе без 
одлагања – радови хитне интервенције, 
 4) нужне поправке што подразумијева радо- 
ве на отклањању оштећења на објекту која пре- 
дстављају опасности за живот и здравље људи – 
радови нужне поправке, 
 5) поправке послије природне непогоде у 
циљу санације посљедица природне непогоде или 
више силе на заједничким дијеловима зграде и 
становима, у складу са планом санације природне 
непогоде које израђује надлежни орган власти. 
 

Члан 5. 
 (1) Корисник стамбене јединице/стана соци- 
јалног становања је обавезан одржавати стан и 
извршавати одређене послове ради очувања зате- 
чених вриједности стана, односно зграде као цјели- 
не, као и бринути се и одржавати у исправном стању 
стан који користи, на начин да другим станарима не 
узрокује штету.  
 (2) Корисник стана је дужан организовати и 
сносити трошкове текућег одржавања стана и то: 
 1) редовне прегледе и сервисирање инста- 
лација водовода и канализације од прикључка на 
заједничку водоводну и канализациону вертикалу 
зграде до прикључка на санитарни уређај у стану 
(сифон,судопере, умиваоник и сл.), 
 2) одчепљење и чишћење канализационе мре- 
же која припада само стану и одношење изливних 
остатака, 
 3) поправке или замјену дијелова електри- 
чних инсталација у стану (прекидача, сијалица и 
др.), 
 4) дезинсекцију и дезинфекцију стана, 
 5) кречење просторија у стану, 
 6) поправку или замјену окова, брава, ката- 
наца и других уређаја за затварање просторија у 
стану, 
 7) чишћење снијега и леда са прозора, ба- 
лкона, лођа и тераса свог стана, 
 8) одржавање хигијене у стану, 
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 9) друге радове којима се осигурава текуће 
одржавање стана на задовољавајућем нивоу употре- 
бљивости. 
 (3) Извођење радова текућег одржавања ста- 
на финансира корисник стана уз обавезу прилагођа- 
вања правилима кућног реда и поступања с пажњом 
доброг домаћина. 
 

Члан 6. 
 (1) Општина је дужна да из посебног фонда 
формираног из средстава закупнине врши и фина- 
нсира инвестиционо одржавање стамбених јединица 
и то уградњу, поправку или замјену: 
 1) гријања у стамбеним јединицама, 
 2) телефонских и електро инсталација, 
 3) водоводних и канализационих инстала- 
ција, 
 4) друге радове којима се обезбјеђује фу- 
нкционалност и употребљивост стамбених јединица, 
ако је иста угрожена. 
 (2) Изузетно, у случајевима када се уградња 
врши на изричит захтјев и потребу корисника стана, 
уколико је власник стана сагласан са истим, радове 
из овог може предузети и финансирати корисник 
стана уз писмену сагласност власника. 
 (3) Корисник стана није овлаштен вршити у 
стану било какве преправке и реконструкције без 
писмене сагласности власника. 
 

Члан 7. 
 (1) У заједничке дијелове зграде спадају:  
 1) носива конструкција зграде (темељи, но- 
сиви зидови, стубови, међуспратна конструкција, 
кровни покривач /коси и равни/),  
 2) кровови (изолације, цријеп, салонит и сл.), 
 3) проходне и непроходне заједничке терасе,  
 4) подрумски простор без станарске оставе,  
 5) поткровље-таван,  
 6) заједничко спремиште,  
 7) просторија за састанке, вешерај, котло- 
внице које нису у власништву јавних предузећа и сл., 
 8) фасаде зграде, улазна врата и прозори 
заједничких простора, 
 9) кровна и остала лимарија (сливне верти- 
кале, олуци, опшави и друго),  
 10) димњаци, вентилациони канали, хидра- 
нти, противпожарни апарати, цријева са млазницама 
и слично) заједничка стубишта, ограде, пожарни 
прилази и слично,  
 11) дизала за пријевоз путника и терета (ли- 
фтови) са свим инсталацијама које осигуравају 
нормално и сигурно кориштење истих,  
 12) електричне инсталације од главних оси- 
гурача до помоћне разводне плоче,  
 13) водоводне вертикалне и хоризонталне 
инсталације од првог вентила у стану и другим 
посебним дијеловима зграде до главног водомјера 
(искључујући водомјер),  
 14) санитарни уређаји, инсталације водовода 
и канализације у заједничким просторијама,  
 15) вертикалне канализационе инсталације 
од укључења водовода из стана и других посебних 
дијелова зграде до сабирних шахтова,  

 16) електричне инсталације стубишне расвје- 
те (аутомати, сијалична мјеста и арматуре, разводна 
плоча, бројила и уклопни сат),  
 17) заједнички дијелови инсталација центра- 
лног гријања до закључно са вентилом на грeјном 
тијелу, као и грeјна тијела у заједничким просто- 
рима,  
 18) телефонске инсталације до развода за 
стан, инсталације електричних брава, интерфона, 
позивних тастатура, звона, инсталације громобрана 
и слично,  
 19) инсталације кабловских и антенских си- 
стема, одраз водника на улазу у зграду, на крову или 
у приземљу, до разводника инсталација на улазу у 
стан и друге посебне дијелове зграде, 
 20) уређаји за снабдјевање водом (хидрофор 
и хидрофлекси),  
 21) просторије и инсталације за одлагање 
отпада, 
 22) заједничка септичка јама и 
 23) други дијелови и уређаји који служе 
заједничкој сврси. 
 (2) Корисници станова социјалног стано- 
вања имају право да неометано користе заједничке 
дијелове зграде без повређивања права осталих 
корисника. 
 (3) Одржавање заједничких дијелова стамбе- 
них јединица из члана 1. став 1. овог правилника 
врши се у складу са одговарајућим прописима којим 
се прописује одржавање зграда у Републици Ср- 
пској. 
 

Члан 8. 
 (1) Под редовним одржавањем заједничких 
дијелова и уређаја зграде према закону сматра се:  
 1) редовно одржавање чистоће заједничких 
просторија,  
 2) редовно плаћање утрошка електричне 
енергије у заједничким дијеловима и уређајима згра- 
де,  
 3) кречење и бојење зидова, стропова, ва- 
њске и унутрашње столарије и остали молерско – 
фарбарски радови,  
 4) бојење браварије, радијатора, других гри- 
јних тијела и других одговарајућих елемената,  
 5) замјена кровова,  
 6) керамичарски и други радови на завр- 
шним облогама подова и зидова,  
 7) замјена подних облога и премазивање 
подова,  
 8) поправак фасаде, 
 9) замјена и поправак столарије, укључујући 
и елементе заштите од вањских утицаја (капци, 
жалузине и сл.), 
 10) поправак покрова и равног крова, дјели- 
мична и потпуна санација, 
 11) одржавање расвјете и других електри- 
чних уређаја, (замјена сијалица, прекидача, утични- 
ца, звона, свјетиљки, интерфона и слично), као и 
одржавање вањске расвјете која припада згради,  
 12) замјена и поправак брава и других еле -
мената,  
 13) одржавање насада, стаза, опреме и дру- 
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гих елемената на земљишту који припадају згради 
(ограде, справе за игру дјеце, оквири за чишћење те- 
пиха, клупе и слично),  
 14) редовни сервиси лифта,  
 15) редовни сервиси противпожарне инста- 
лације и противпожарних апарата,  
 16) редовни сервиси агрегата за расвјету, хи- 
дрофорских постројења и препумпних станица за 
отпадну воду и пумпних станица за воду, 
 17) редовни сервиси на антенским уређа- 
јима, уређајима за пријем телевизијског програма, 
укључујући и уређаје за кабловску и сателитску ТВ, 
 18) редовни сервиси на инсталацијама водо- 
вода, канализације и електро инсталација и маши- 
нских инсталација,  
 19) редовни сервиси осталих апарата и уре- 
ђаја у згради према упутству произвођача,  
 20) одржавање и чишћење димњака и венти- 
лационих канала, 
 21) дезинсекција, дезинфекција и дератиза- 
ција заједничких просторија зграде и посебних 
дијелова и уређаја зграде када се обавља у цијелој 
згради у циљу трајног отклањања штеточина и га- 
мади,  
 22) чишћење одводних решетака, одвода и 
олука, 
 23) чишћење септичких јама. 
 (2) Власник објекта намијењеног за соци- 
јално становање је дужан да из посебног фонда 
формираног из средстава закупнине у складу са 
чланом 1. став 3. овог правилника врши и финансира 
одржавање заједничких дијелова зграде. 
 (3) Корисник који у стану, дијелу стана или 
на другим дијеловима зграде или уређајима, инста- 
лацијама и опреми, намјерно или непажњом, проу- 
зрокује штету или их проузрокују чланови његовог 
породичног домаћинства или лица која су у стану и 
згради уз његов пристанак, обавезан је организовати 
и сносити трошкове оправки. 
 (4) Уколико корисник стана не организује 
поправку и не плати припадајуће трошкове, власник 
зграде ће уз помоћ управника процијенити трошкове 
те поправити насталу штету, а трошкови поправке ће 
се од корисника стана наплатити кроз закупнину 
било у виду повећања сљедеће закупнине за пуни 
износ поправке било на начин да ће се трошкови 
подијелити на више мјесечних рата, а све у складу са 
договором са корисником стана. 
 

Члан 9. 
 (1) Инвестиционо одржавање подразумијева 
веће поправке или замјену заједничких дијелова/ 
уређаја зграде који су од утицаја за коришћење 
станова и заједничких дијелова зграде, а финанси- 
рање инвестиционих захвата врши се из дијела при- 
купљене закупнине за коришћење стана. 
 (2) Инвестиционо одржавање заједничких ди- 
јелова обухвата велике поправке: 
 1) кровне конструкције и других констру- 
ктивних елемената зграде, 
 2) кровног покривача и других елемената 
крова (димњаци, вентилациони канали, кровни отво- 
ри, кровни свјетларници, лимене опшивке и увале, 

сливници, одводи и други елементи крова, заје- 
дничке лође и терасе и други дијелови крова), 
 3) лифта са припадајућим дијеловима (ку- 
ћица, лифтовско окно са инсталацијама и уређајима), 
као и испитивање исправности са издавањем упо- 
требне дозволе у складу са важећим прописима о 
лифтовима, 
 4) олука, олучних цијеви и других елемената 
за одвод воде са крова и заштиту зграде од продора 
воде, 
 5) хоризонталне и вертикалне хидроизола- 
ције, 
 6) водоводне и канализационе мреже од 
прикључка на градску водоводну и канализациону 
мрежу, септичка или другог изливног мјеста до при- 
кључка на санитарни уређај (сифонсудопере, умива- 
оника и сличних елемената) у згради, 
 7) вентилационих цијеви канализационе мре- 
же и њихових глава на крову зграде, 
 8) електро инсталације зграде до струјомје- 
рног ормара, 
 9) инсталација централног гријања, грејних 
тијела у згради, дијелова топлотних постројења и 
уређаја зграде са пуњењем, пражњењем и озрачи- 
вањем топловодне мреже, као и поправка или 
замјена инсталације за гас, 
 10) пумпног постројења за избацивање воде 
(отпадне, подземне и кишне) са припадајућим ди- 
јеловима (просторија са инсталацијама и уређајима), 
 11) хидрофорског или другог пумпног по- 
стројења за снабдијевање зграде водом или за сма- 
њење притиска воде, са припадајућим дијеловима и 
инсталацијама, 
 12) дотрајалих металних, стаклених и дру- 
гих ограда на крову, степеништу, терасама, лођама и 
другим заједничким дијеловима зграде, 
 13) канала/канти за смеће у згради, 
 14) дотрајалих подова, плафона и зидова у 
заједничким дијеловима зграде, 
 15) дрвених и металних дијелова на про- 
зорима и вратима заједничких просторија зграде, 
 16) оштећених и дотрајалих фасада, фаса- 
дних облога и елемената фасаде и других спољних 
дијелова зграде са приоритетом заштите фасаде од 
продора воде и влаге, 
 17) инсталација и уређаја за узбуњивање у 
згради, 
 18) громобрана, интерфона, кабловских и 
ПТТ инсталација, антенских уређаја и њихових дије- 
лова у згради, 
 19) хидраната, хидрантских цријева и дру- 
гих хидрантских дијелова у згради, 
 20) инсталација и уређаја за централно загри- 
јавање воде за заједничке просторије које припадају 
згради, 
 21) противпожарног степеништа зграде и 
инсталација и уређаја за заштиту од пожара, 
 22) казана на чврсто гориво у заједничким 
дијеловима зграде, 
 23) санитарних уређаја у заједничким дије- 
ловима зграде и 
 24) уређаја за нужно освјетљење и уређаја за 
резервну електроенергију (агрегата). 
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Члан 10. 
 (1) Хитним поправцима сматра се предузи- 
мање радова у стану и заједничким дијеловима и 
уређајима зграде, нарочито у случају:  
 1) кварова на систему централног гријања,  
 2) пукнућа, оштећења и зачепљења водо- 
водне и канализационе инсталације, ради спречавања 
даљњих штетних посљедица,  
 3) кварова на електричној инсталацији,  
 4) знатнијих оштећења димњака, димово- 
дних и вентилационих канала,  
 5) продирања оборинских вода у зграде, са- 
нирања посљедица истог продора, те знатнијег оште- 
ћења крова,  
 6) нарушене статичке стабилности зграде 
или појединих дијелова зграде,  
 7) кварова на лифту,  
 8) отпадања дијелова фасаде,  
 9) санирања посљедица пожара, 
 10) санирања посљедица елементарне непо- 
годе. 
 (2) Поправке посљедица елементарне непо- 
годе обављају се у циљу санације посљедица при- 
родне непогоде на заједничким дијеловима зграде и 
становима, а усклађује се са планом санације по- 
сљедица природне непогоде који израђује надлежни 
орган власти. 
 (3) Корисник стана је овлаштен и дужан, без 
одгађања, пријавити штету за коју је сазнао да је 
настала на заједничким дијеловима зграде, и штету у 
стамбеним јединицама, ако од њих пријети опасност 
осталим дијеловима зграде, као и да без одлагања, 
омогући извођење ових радова у дијелу који се 
односи на његов стамбени простор или кад се ти 
радови морају извести из тог простора. 
 

Члан 11. 
 Нужним поправцима сматра се предузимање 
радова нарочито ради:  
 1) санације кровне конструкције, носивих 
зидова, стубова, међуспратних конструкција, темеља,  
 2) санације димњака, димоводних и венти- 
лационих канала,  
 3) санације равних и косих кровова,  
 4) замјене инсталација на заједничким дије- 
ловима и уређајима зграде (водоводне, канализаци- 
оне, електричне, машинске, централног гријања и 
сл.),  
 5) поправка фасаде зграде,  
 6) изолације зидова, подова и темеља зграде,  
 7) сви други радови који су неопходни да се 
стан, односно зграда сачува од већег оштећења или 
да се заштити живот и имовина грађана. 
 

Члан 12. 
       Општина Прњавор као власник, одржавање 
зграде намијењене за социјално становање може 
организовати на сљедеће начине: 
 1) закључивањем периодичног оквирног спо- 
разума са физичким или правним лицем за набавку 
радова на одржавању зграде намијењене за социјално 
становање у складу са прописима који су прописни 
Законом о јавним набавкама у Републици Српској; 

 2) повјеравањем одржавања професиона- 
лном стамбеном управнику, организацији која је 
регистрована за ову врсту дјелатности и која ове 
послове врши примјеном односних закона, а повје- 
равање послова одржавања се регулише уговором; 
 3) контролисаним управљањем на начин да 
се ангажује повјереник за зграду, кућепазитељ, 
домар или кућни мајстор, с тим да повјереник може 
бити корисник стана у објекту социјално-непрофи- 
тног становања, односно члан породичног домаћи- 
нства корисника и друго лице уз одговарајуће 
препоруке;  
 4) у случајевима из тачке 3), власник обје- 
кта, преузима послове планирања, финансирања и 
извјештавања, док повјереник за зграду превентивно 
обавља послове на одржавању зграде и спречава 
настанак већих оштећења, те прикупља и пружа 
корисне информације, одржава редовну комуника- 
цију са власником објекта и сл., а међусобни односи 
су регулисани уговором.  
 

Члан 13. 
 Приједлог годишњег плана управљања и 
одржавања зграде урадиће правно лице којем је 
власник зграде повјерио објекат на управљање и 
одржавање путем уговора, те исти доставити 
власнику-општини Прњавор који даје своје сугестије 
прије коначне потврде његовог садржаја или када 
власник објекта самостално организује управљање и 
одржавање.  
 

Члан 14. 
 Надлежна служба општине Прњавор ће во- 
дити евиденцију о приходима, расходима и утрошку 
средстава на име одржавања стамбених јединица, 
заједничких дијелова и уређаја зграде, те о испу- 
њавању обавеза утврђених овим правилником и 
уговором о закупу. 
 

Члан 15. 
 Општина Прњавор ће путем надлежних 
служби, у складу са важећим законима и прописима 
вршити надзор над повјереним управљањем и 
одржавањем стамбених јединица и заједничких дије- 
лова стамбених јединица из члана 1. став 1. овог 
правилника. 
 

Члан 16. 
 Овај правилник ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику оштине 
Прњавор“.     
    
Број: 01/1-022- 55/20                              Начелник 
Дана: 05. март 2020. године          Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 59. став 1. тачка 10. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“ број 97/16), члана 67. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 15/17, 12/18), у вези са чланом 22. и 
60. Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ 
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број 121/12, 46/17), а у складу са Планом активности 
у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања 
од земљотреса у Републици Српској за период 2020-
2023. година („Службени гласник Републике 
Српске“ број 14/20), Начелник општине д о н о с и 

 

П Л А Н 
ОПЕРАТИВНОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 

АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И 
СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА ОД ЗЕМЉОТРЕСА У ОПШТИНИ 
ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 2020-2023. ГОДИНА 

 

    У В О Д 
 

 План оперативног спровођења Плана акти- 
вности у припреми и спровођењу мјера заштите и 
спасавања од земљотреса у општини Прњавор за 
период 2020-2023.године (у даљем тексту План) је 
краткорочни План општине Прњавор и основни 
документ за координацију и спровођење додатних 
или посебних годишњих задатака и активности орга- 
на општинске управе, привредних друштава, других 
правних лица и удружења грађана која спроводе 
дјелатност, мјере и задатке заштите и спасавања од 
земљотреса, као дио интегралног система заштите и 
спасавања од елементарних непогода и других 
несрећа у општини Прњавор. 
 План је израђен у складу са Планом акти- 
вности у припреми и спровођењу мјера заштите и 
спасавања од земљотреса у Републици Српској за 
период 2020-2023. година, Процјеном угрожености, 
достигнутим нивоом заштите и спасавања, подацима 
из претходног периода, анализом тренутног стања, те 
мишљењима и приједлозима субјеката од непо- 
средног значаја за ову област. 
 Циљ доношења и спровођења овог Плана је 
остваривање вишег нивоа приправности и спрово- 
ђења мјера одговора на заштити и спасавању људи и 
материјалних добара као и ангажовање свих 
релевантних субјеката са мјерљивим ефектима кроз 
смањење штета и посљедица. 
 У складу са чланом 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“ број 121/12, 46/17), 
Одсјек за цивилну заштиту надлежан је за израду, 
координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање 
свих активности везаних за спровођење овог Плана, а 
реализацију Плана проводе сви субјекти у дијелу 
властите одговорности. 
 План се састоји из сљедећих цјелина: 
 

 I - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ, 
 II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПО- 
СТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНО- 
СТИ, 
 III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИ- 
ВНОГ ДЈЕЛОВАЊА, 
 IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА, 
 V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА, 
 VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА И 
 VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ. 
 

I - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 

 Општина Прњавор налази се у сјеверо-
западном дијелу Републике Српске и обухвата 
површину од 630 км2, а што чини 2,55% територије 
Републике Српске. Организована је у 35 мјесних 
заједница са 63 насељена мјеста. Према резултатима 
задњег пописа из 2013. године броји 38.399 стано- 
вника у 12.220 домаћинстава и 18.529 станова. Зе- 
мљотреси су велика природна опасност која доводи 
до губитка живота и економских губитака усљед 
оштећена на објектима. За људе који живе у подру- 
чјима погођеним јаким земљотресима управљање 
ризиком и одлуке које треба да буду донесене по 
њиховом догађању су од животног значаја. За про- 
цјену ризика од земљотреса неопходно је развијање 
корелације између интензитета земљотреса и обима 
штете за грађевине на неком простору, тј. Дефи- 
нисање подложности објеката на дејство земљотреса 
и потребних средстава за реконструкцију. Цијела 
територија Републике Српске налази се у зони ви- 
соког сеизмичког ризика, односно у зонама VII. VIII 
и IX сеизмичког интензитета. Зона максимално оче- 
киваног интензитета од IX степени по Меркалијевој 
скали јавља се, према Сеизмолошкој карти, за пери- 
од од 500 година, на ширем бањалучком подручју. 
 Општина Прњавор, са цјелокупном тери- 
торијом и становништвом, спада у зону максимално 
очекиваног интензитета од VIII степени по Мерка- 
лијевој скали. 
 Сеизмички хазард (опасност) територије 
општине Прњавор одређен је географским поло- 
жајем и геолошким карактеристикама сјеверозапа- 
дног дијела Републике Српске. На сеизмичност 
територије општине Прњавор утиче прије свега 
близина расједа који чине бањалучку жаришну зону 
која може да генерише најјаче земљотресе у 
Републици Српској, а која се налази на удаљености 
од 30 километара од Прњавора односно 15 кило- 
метара од границе општине. 
 Треба узети у обзир неколико чињеница 
везаних за анализу сценарија и процјену посљедица. 
Вјероватноћа дешавања се не може егзактно 
одредити, а посљедице земљотреса зависе од мјеста 
епицентра, дубине жаришта земљотреса, времена 
догађаја земљотреса, типа локалног тла, густине 
насељености и повредљивости објеката. А ако се 
говори о мјесту дешавања земљотреса, вјероватноћа 
да се догоди земљотрес са епицентром на истом 
мјесту или непосредној близини је минимална, 
вјероватније је да ће епицентар бити помјерен у 
зависности од распореда и историјске активности 
расједних структура у тој сеизмичкој зони. 
 Према сценарију израђеном за најјачи земљо- 
трес генерисан у бањалучком жаришту, његов ефе- 
кат би се на територији општине Прњавор мани- 
фестовао са интензитетом од VI до VIII степени Ме- 
ркалијеве скале. Ово су међутим теоретски подаци 
без класификације објеката и локалног тла што 
представља најобимнији и најкомплекснији дио 
процјене ризика. Ефекти земљотреса који одговарају 
VII-VIII степену Меркалијеве скале су, према Карти 
 стварних изосеиста, забиљежени и послије земљо- 
треса 1969. године. Да би се реално процјенили 
потенцијални ефекти новог земљотреса, треба имати 
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у виду број и стање објеката као и густину насе- 
љености, односно извршити процјену повредљи- 
вости објеката. 
 Сеизмолошка карта за повратни период од 
500 година, према важећој законској регулативи, 
представља основ за пројектовање и треба узети у 
обзир да се територија општине Прњавор налази у 
зони VIII степена. 
 У складу са резултатима пописа из 2013. 
године просјечна густина насељености, на подручју 
општине Прњавор износи 61 с/км2, међутим ако се 
узме у обзир распоред становништва добија се по- 
тпуно друга слика са аспекта процјене ризика од 
земљотреса. 
 Наиме, на површини од 6 км2 (Мјесна заје- 
дница Прњавор-градско подручје) живи 8484 стано- 
вника, а што представља густину насељености од 
1414 с/км2, а просјечна густина насељености на 
осталом дијелу територије општине опада на 46 
с/км2, али и ове резултате треба узети са резервом, 
обзиром да резултати пописа нису третирали око 
5000 становника општине Прњавор који се већ дужи 
низ година налазе на привременом раду у иностра- 
нству. Ово је видљиво и из омјера пописаних станова 
и броја домаћинстава, а гдје је укупно пописано 18 
529 станова и 12220 домаћинстава. 
 Везано за класификацију објеката-зграда, 
према MCK-64 скали и према начину градње преко  

95% објеката спада у класу „Ц“, тј. у армирано-
бетонске зграде и добро грађене дрвене куће, а на 
објекте колективног становања, од укупно попи- 
саних станова, отпада око 9%, а остало су објекти 
индивидуалне градње. По структури градње нема 
изразито високих објеката и највиша зграда има 
осам (8) спратова, док је највећи дио у нивоу П+4. 
 

 При процјени ризика угрожености људских 
живота од земљотреса потребно је посебну пажњу 
посветити мјестима и објектима масовнијег оку-
пљања и боравка становништва. У вези с тим, на 
подручју општине егзистира пет (5) објеката пре- 
дшколског образовања са укупно 220 дјеце, осам (8) 
основних школа са двадесетдва (22) подручна 
одјељења са укупно 2668 ученика и двије (2) Средње 
школе са 895 ученика, и школа за основно и средње 
музичко образовање са 208 ученика, осам (8) 
великих маркета, два (2) хотела, ЈЗУ „Дом здравља“ 
те бројни привредни субјекти, као и органи управе и 
институције. 
 

 При разматрању процјене тла потребно је 
имати у виду да општина Прњавор спада у ред 
угроженијих средина са аспекта појаве клизишта и 
тренутно има евидентирано око 150 клизишта која 
су распрострањена на скоро цијелој територији 
општине, а што представља повећан ниво ризика у 
случају земљотреса. 

Р/Б ЗАДАТАК ИЗВРШИОЦИ ЗАДАТКА УЧЕСНИЦИ ЗАДАТКА РОК  
1 2 3 4 5 

II-НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ 

1. 

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

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
 

-Одсјек за цивилну 
заштиту 
- Субјекти од значаја 

март 
текуће 
године 

2. 
Донијети План рада Штаба на спровођењу 
мјера заштите и спасавања од земљотреса за 
период 2020-2023. година.  

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-Субјекти од значаја 
март 

текуће 
године 

3. 

Донијети План оперативног спровођења 
Плана активности у припреми и спровођењу 
мјера заштите и спасавања од земљотреса у 
општини Прњавор за период 2020-2023. го- 
дина са прегледом субјеката заштите и спаса- 
вања од непосредног значаја за ову област, као 
и субјеката задужених за реализацију истог. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Субјекти од значаја 
март 

текуће 
године 

4. 

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

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Субјекти од значаја 
март 

текуће 
године 

5. 

Упознавање са финансијским планом, тј. 
расположивим средствима у буџету Општине 
за ове намјене (у оквиру Територијалне ватро- 
гасне јединице и органа општинске управе) и 
процјенити да ли иста омогућавају извршење 
планираних послова и радних задатака. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Територијална 
ватрогасна јединица 
-Општинска управа 

март 
текуће 
године 

6. 
Провођење процедура јавних набавки и 
потписивање уговора са добављачима 
опреме и средстава. 

-Служба за јавне набавке 
-Начелник општине 

 -Одсјек за цивилну заштиту 
-Територијална 
ватрогасна јединица 

По плану 
јавних 

набавки 

7. 

Достављање Плана оперативног спровођења 
плана активности у припреми и спровођењу 
мјера заштите и спасавања од земљотреса у 
општини Прњавор за период 2020-2023. 
година Републичкој управи цивилне заштите 
путем Подручног одјељења Бања Лука. 

-Одсјек за цивилну 
заштиту. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације. 

15. април 
2020. 

године 
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Р/Б ЗАДАТАК ИЗВРШИОЦИ ЗАДАТКА УЧЕСНИЦИ ЗАДАТКА РОК  
1 2 3 4 5 

8. 

Успоставити континуирану размјену података 
и обавјештења са Подручним одјељењем 
цивилне заштите Бања Лука-Комуникативним 
центром о актуелној ситуацији, а у циљу 
правовременог информисања и предузимања 
адекватних мјера и активности. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Подручно одјељење 
цивилне заштите Бања 
Лука 

Трајан 
задатак 

9. 

Путем средстава јавног информисања и на 
друге погодне начине обезбиједити правовре- 
мено информисање становништва о стању на 
терену, те промоцијом броја за хитне интерве- 
нције 121 грађанима створити претпоставке за 
пријављивање опасности. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Општинска управа-
односи са јавношћу 
-Средства јавног 
информисања (радио 
„Прњавор“ и „Љубић“, 
телевизија „К3“) 

Трајан 
задатак. 

10. 

Прописати потребне мјере заштите од 
земљотреса, посебно у зони градског 
грађевинског земљишта, водећи рачуна о 
максималном очекиваном интензитету. 

-Органи општинске 
управе 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

По 
доношењу 
прописа 

11. 

Донијети нову Одлуку о оснивању јединица 
и тимова цивилне заштите, повјереника 
заштите и спасавања усклађену са исказаним 
потребама по Процјени угрожености. 

-Начелник општине 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

У току 
године 

12. 

Упознавање шире јавности са Планом, реали- 
зовати кроз објављивање у „Службеном 
гласнику“ и на интернет страници општине 
Прњавор. 

-Одсјек за цивилну 
заштиту. 

-Кабинет начелника, 
-Одјељење за општу 
управу. 

По 
доношењу 

истог 

III-СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 

13. 

Процјенити и сагледати стање свих располо- 
живих капацитета за заштиту и спасавање од 
земљотреса, материјалне и људске ресурсе и 
евидентирати додатне снаге и средства у слу- 
чају да постојећа нису довољна. 

-Одсјек за цивилну 
заштиту 
-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

 
-Субјекти од значаја 

март 
текуће 
године 

 
14. 

 

При пројектовању, грађењу и издавању дозво- 
ла за грађење, уважити максимално очекивани 
интензитет земљотреса, те предузимати мјере 
контроле на досљедном поштовању истих у 
циљу смањења ризика. 

-Надлежни органи 
општинске управе 

-Надлежни републички 
органи и институције 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

Сталан 
задатак 

 
15. 

 

Детаљнија класификација и процјена повре- 
дљивости објеката у гушће насељеним среди- 
нама и објеката критичне инфраструктуре. 

-Органи општинске управе 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Субјекти од значаја 
Сталан 
задатак 

16. 

Опремање, обука и оспособљавање Штаба за 
ванредне ситуације, састава за заштиту и 
спасавање и цивилну заштиту и других 
субјеката од значаја. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Субјекти заштите и спа- 
савања-цивилне заштите 
-Субјекти од значаја 
-Републичка управа 
цивилне заштите 

Сталан 
задатак 

17. 
Израда Плана евакуације и збрињавања у 
случају земљотреса. 

-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Органи општинске управе 
-Субјекти од значаја 

У току 
године 

 
18.  

Израдити, доградити и ажурирати дијелове 
планова који се односе на: 
 Претраживање рушевина, 
 Прву медицинску и психолошку помоћ и 
 Хуману асанацију терена. 

-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Органи општинске управе 
-Субјекти од значаја 

У току 
године 

 
19.  

Извршити опремање Територијалне 
ватрогасне јединице средствима и опремом 
неопходном за заштиту и спасавање из 
рушевина. 

-Одсјек за цивилну заштиту 
-Територијална 
ватрогасна јединица 
-Ватрогасни савез 
Републике Српске 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације  

Сталан 
задатак 

 
20.  

Потписати уговоре-споразуме о ангажовању 
грађевинске механизације и радне снаге за 
спровођење оперативних мјера и активности 
у случају земљотреса.  

-Начелник општине 
-Органи општинске управе 
-Одсјек за цивилну 
заштиту  

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Субјекти од значаја  

април 2020. 
године. 

 
21.  

Створити претпоставке за обезбеђивање 
основних прехрамбених и хигијенских 
производа које би доставили угроженом 
становништву. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Органи општинске управе 
-ОО Црвени крст 

-Министарство трговине 
и туризма 
-Републичка управа 
цивилне заштите-Подру 
чно одјељење цивилне 
заштите Бања Лука 

Сталан 
задатак 
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Р/Б ЗАДАТАК ИЗВРШИОЦИ ЗАДАТКА УЧЕСНИЦИ ЗАДАТКА РОК  
1 2 3 4 5 

 
22.  

Створити претпоставке за обезбеђивање 
довољне количине лијекова и медицинских 
средстава за достављање угроженом 
становништву. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Дом здравља 
-Апотекарске установе 
-ОО Црвени крст 

-Министарство здравља и 
социјалне заштите 
-Црвени крст Републике 
Српске 
-Републичка управа циви- 
лне заштите-Подручно 
одјељење цивилне заштите 
Бања Лука 

Сталан 
задатак 

 
23.  

Планирати режим рада и дежурстава 
субјеката заштите и спасавања у складу са 
Процјеном угрожености. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Органи општинске управе 

-Субјекти од значаја По потреби 

 
24.  

Провести активности и извршити анализу 
могућности за одабир људства и евиденти- 
рање материјално-техничких средстава који 
би се, у случају земљотреса већих размјера, 
могли упутити на подручје другог града-
општине. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-Субјекти од значаја 
јун 2020. 
године. 

 
25.  

Створити претпоставке за упућивање 
захтјева за помоћ и прихват помоћи од 
надлежних органа и институција. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Органи општинске 
управе 
-ОО Црвени крст 

-Републичка управа циви- 
лне заштите-Подручно 
одјељење цивилне заштите 
Бања Лука 
-Црвени крст Републике 
Српске. 

Сталан 
задатак 

IV-СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА 

26. 
Активирање Општинског штаба за ванредне 
ситуације. 

-Начелник општине 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

По догађају 

27. 

Организација мобилизације Штаба за 
ванредне ситуације, јединица цивилне 
заштите и материјално-техничких средстава 
неопходних за реализацију задатака заштите 
и спасавања. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Старјешинама јединица 
-Имаоцима материјално-
техничких средстава 
-Подручним одјељењем 
цивилне заштите Бања 
Лука 

У складу са 
процјеном 

28. 
Наредба о активитању Оперативно-
комуникативног центра. 

-Командант Општинског 
штаба за ванредне 
ситуације  

-Чланови Општинског шта-
ба за ванредне ситуације 
-Подручним одјељењем 
цивилне заштите Бања 
Лука 

У складу са 
процјеном 

29. 

Ускладити режим рада и дежурстава са Про- 
цјеном угрожености, односно индексом опа- 
сности, спроводити непрекидно дежурство, 
координирати рад са другим органима, 
организацијама и службама и субјектима од 
значаја у циљу правовременог обавјештавања 
и информисања. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Субјекти од значаја По догађају 

30. 

Прикупљање података-информација о 
посљедицама земљотреса-броју оштећених 
или срушених објеката, утврђивање 
активности које су се одвијале у њима прије 
земљотреса и колико је људи боравило у 
њима, посебно објеката критичне 
инфраструктуре (школских, здравствених, 
електро и водопривредних...). 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Свим субјектима од 
значаја за заштиту и 
спасавање 

По догађају 

31. Проглашавање ванредне ситуације. -Начелник општине 
-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

У складу са 
прикупљеним 
информаци-

јама и 
процјеном 
ситуације 

32. 
Прикупљање података-информација о стању 
телекомуникацијских веза, оштећењима 
путне инфраструктуре и проходности путева. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Органи општинске управе 
-„Мтел“ а.д. Бања Лука-
РЈ Прњавор 
-Полицијска станица 
-Повјереници заштите и 
спасавања 
-Савјети мјесних   
заједница 
-Грађани 

По догађају 
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33. 
Извиђање погођеног подручја и сваког 
срушеног и оштећеног објекта и 
одређеивање типа-облика рушења. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Тимови органа општи- 
нске управе 
-Јединице и тимови 
цивилне заштите 
-Повјереници заштите и 
спаса 

По догађају 

34. 

Предузимање активности на откривању посе- 
бне опасности које угрожавају или могу угро- 
зити затрпане у рушевинама као и њихове спа- 
сиоце уз спровођење свих  мјера безбедности. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Сви субјекти заштите и 
спасавања 

По догађају 

35. 

Организација информативних пунктова у 
оквиру мјесних заједница са циљем 
прикупљања информација о несталим 
особама и организовање активности на 
њиховом проналажењу и спасавању. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Канцеларије и савјети 
мјесних заједница 
-Јединице и тимови 
цивилне заштите 
-Повјереници заштите и 
спасавања 

По догађају 

36. 

Утврђивање приоритета у рашчишћавању 
рушевина почевши од објеката са већим 
бројем угрожених људи, обезбеђење 
проходности путева и приступа критичној 
инфраструктури. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Сви субјекти заштите и 
спасавања 

По догађају 

37. 
Распоређивање људских и материјално-
техничких капацитета према утврђеним 
приоритетима рашчишћавања. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Сви субјекти заштите и 
спасавања 

По догађају 

38. 
Реализација потребних задатака и 
активности претраживања рушевина, 
проналажења и спасавања затрпаних. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Јединице и тимови 
цивилне заштите 

По потреби 

39. 
Организација и пружање прве медицинске 
помоћи угроженом становништву. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-ЈЗУ „Дом здравља“ са 
тимовима породичне 
медицине 
-Приватне здравствене 
амбуланте са тимовима 
породичне медицине 
-Јединице и тимови 
цивилне заштите 

По потреби 

40. 

 
 
 
 
Организација  прихвата и смјештај 
угроженог становништва. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Повјереници заштите и 
спасавања 
-Јединице и тимови 
цивилне заштите 
-Канцеларије и савјети 
мјесних заједница 
-ОО Црвени крст 
-Одјељење за стамбено-
комуналне послове и 
ннвестиције 

По потреби 

41. 
Организовање и одвоз грађевинског и другог 
отпада на зато предвиђене локације. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Субјекти по уговору-
споразуму 
-КП „Парк“ а.д. Прњавор 
-Јединице цивилне 
заштите 

По потреби 

42. 
Прикупљање информација и анализа 
могућности функционисања објеката 
критичне инфраструктуре. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Субјекти критичне 
инфраструктуре 

По догађају 

43. 

Утврђивање приоритета и редослиједа 
активности на успостављању 
функционисања објеката критичне 
инфраструктуре. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-РЈ „Електродистрибуција“
-КП „Водовод“ а.д. 
Прњавор 
-ЈЗУ „Дом здравља“ 
-Општинска управа 
-Школске установе 
-Ветеринарске установе 
-Пошта и телекомуни-
кације 
-Територијална ватрогасна 
јединица 
-Медији 
-Остали у складу са 
Одлуком Штаба 

По потреби. 



13.03.2020.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 9                                 15 
 
Р/Б ЗАДАТАК ИЗВРШИОЦИ ЗАДАТКА УЧЕСНИЦИ ЗАДАТКА РОК  
1 2 3 4 5 

44. 
Упућивање захтјева за пружање помоћи 
Републичкој управи цивилне заштите. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Републичка управа 
цивилне заштите 

По потреби 
у складу са 
процјеном. 

45. 
Организовање и прихват помоћи од виших 
нивоа власти. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Субјекти заштите и 
спасавања 

По потреби 
у складу са 
процјеном.  

46. 

Информисање грађана о насталој ситуацији, 
мјерама које се предузимају као и давање 
упута грађанима и другим субјектима о 
поступању. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Средства јавног 
информисања 
-Општинска управа 

Сталан 
задатак. 

47. Обезбеђење функционисања веза. 
-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Мтел а.д. Бања Лука-РЈ 
Прњавор 

Сталан 
задатак. 

48. 
Обезбеђење континуираног снабдјевања 
електричном енегријом. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-РЈ“Електродистрибуција“ 
Прњавор 

Сталан 
задатак. 

49. Обезбеђење водоснабдјевања. 
-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-КП „Водовод“ а.д. 
Прњавор 
-Територијална 
ватрогасна јединица 
-Ватрогасно друштво 

Сталан 
задатак. 

50. 

Мобилизација додатних расположивих љу- 
дских и материјално-техничких капацитета 
Општине у случајевима када се адекватан 
одговор не може пружити са капацитетима 
чија је то редовна дјелатност, а у складу са 
редослиједом ангажовања. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Субјекти заштите и 
спасавања 

По потреби и 
у складу са 

планом 
мобилизације. 

51. 
Организација узбуњивања и давања упута за 
дјеловање у случају накнадног земљотреса. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Средства јавног 
информисања 

По потреби. 

52. 
Издавање Наредбе за евакуацију, 
организација евакуације и збрињавања 
угроженог становништва. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Центар за социјални рад 
-ОО Црвени крст 
-Полицијска станица 
-Јединице цивилне заштите 
-Територијална ватрогасна 
јединица 
-Повјереници заштите и 
спасавања. 

По потреби. 

53. 
Спровођење хигијенско-епидемиолошких и 
других мјера заштите здравља становништва 
на угроженом подручју. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-ЈЗУ „Дом здравља“-ХЕС 
-Општинска управа 
-Територијална 
ватрогасна јединица 
-КП „Парк“а.д.  

По потреби. 

54. 

Тражење помоћи за ангажовање људских и 
материјалних капацитета од сусједних и 
других локалних заједница и организација 
прихвата помоћи. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Сусједне и друге 
локалне заједнице 
-Републичка управа 
цивилне заштите 
-ОО Црвени крст 

По потреби 
и у складу 

са 
процјеном 
ситуације. 

55. 
Достављање лијекова угроженом 
становништву. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-ЈЗУ „Дом здравља“ 
-Тимови породичне 
медицине 
-Апотекарске установе 

По потреби. 

56. 
Достављање хране и хигијенских пакета 
угроженом становништву. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-ОО Црвени крст 
-Општинска управа 
-Републичка управа 
цивилне заштите 
-Јединице цивилне 
заштите. 

По потреби. 

57. 
Предузимање активности на збрињавању 
стоке и пружању ветеринарске помоћи на 
угроженом подручју. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације. 

-Ветеринарска станица и 
ветеринарске амбуланте, 
-Општинска управа 
-Повјереници заштите и 
спасавања, 
-Савјети мјесних  
заједница, 
-Грађани. 

По потреби. 

58. 

Провођење хумане асанације и 
идентификација погинулих. -Општински штаб за 

ванредне ситуације. 

-ЈЗУ „Дом здравља“, 
-Полицијска станица, 
-Повјереници заштите и 
спасавања. 

По потреби. 
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59. 
Организација и провођење анималне 
асанације. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације. 

-Ветеринарска станица и 
ветеринарске амбуланте, 
-Општинска управа, 
-КП „Парк“ а.д. 

По потреби. 

60. 
Обезбеђивање јавног реда и мира и 
имовинске сигурности на угроженом 
подручју и мјестима за евакуацију. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације. 

-Полицијска станица, 
-Повјереници заштите и 
спасавања, 
-Припадници цивилне 
заштите. 

По потреби. 

61. 
Регулисање саобраћаја на угроженом 
подручју. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације. 

-Полицијска станица, 
-Општинска управа, 
-Повјереници заштите и 
спасавања, 
-Припадници цивилне 
заштите. 

По потреби. 

62. 
Ангажовање волонтера на пружању помоћи 
угроженом становништву. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације. 

-ОО Црвени крст, 
-Општинска управа, 
-Удружења грађана, 
-Грађани. 

По потреби. 

63. 

Достављање редовних и ванредних информа- 
ција о ситуацији на терену, мјерама које се 
предузимају, ангажованим снагама и другом 
Републичкој управи цивилне заштите и 
другим надлежним органима и институцијама. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације. 

-Општинска управа. 

По 
утврђеним 
роковима и 
по потреби. 

V-СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА 

64. 
Санирање и ублажавање посљедица насталих 
од земљотреса. 

-Општина, 
-Привредна друштва, 
-Органи и институције, 
друга правна лица, 
-Грађани. 

-Влада Републике Српске, 
  -Међународне организације,

-Привредни субјекти, 
-Другим органима и 
институцијама 

По 
утврђеним 
приоритети

ма и по 
потреби. 

65. 

Активирање Комисије за процјену штете од 
елементарне непогоде и друге несреће 
општине Прњавор, формирање потребног 
броја стручних комисија и вршење процјене 
настале штете од земљотреса. 

-Начелник општине, 
-Комисија за процјену 
штете. 

-Општинска управа, 
-Привредна друштва и 
друга правна лица, 
-Грађани. 

 

По потреби 
и по 

захтјеву 
странака. 

66. 
Провођење процедура за утврђивање настале 
штете. 

-Начелник општине, 
-Комисија за процјену 
штете. 

-Скупштина општине, 
-Стручне комисије за 
процјену штете, 
-Општинска управа.  

По 
завршетку 

рада 
комисија. 

67. 
Достављање Елабората-Извјештаја о 
утврђивању штете настале као посљедица 
земљотреса. 

-Начелник општине, 
-Скупштина општине. 

-Републичка управа 
цивилне заштите, 
-Републичка комисија за 
процјену штете, 
-Републички завод за 
статистику. 

По усвајању 
Елабората-
Извјештаја 
на сједници 
Скупштине 
општине. 

68. 

Предузимање мјера на санацији посљедица и 
опоравку од земљотреса и пружање помоћи 
угроженима са нивоа Општине у складу са 
могућностима и по приоритетима. 

-Начелник општине, 
-Скупштина општине. 

-Општинска управа, 
-Привредни субјекти и 
друга правна лица. 

У складу са 
исказаним 
потребама. 

69. 

Упућивање захтјева за помоћ на санацији 
посљедица и опоравку од земљотреса и 
пружању помоћи угроженима Влади 
Републике Српске и другим органима и 
институцијама и организацијама. 

-Начелник општине. 

-Влада Републике Српске, 
-Други органи и 
институције. 
-Црвени крст Републике 
Српске, 

-Међународне организације. 

По потреби. 

VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТА-  
        КА ИЗ ПЛАНА 
  
 70. По доношењу Плана оперативног спрово- 
ђења плана активности у припреми и спровођењу 
мјера заштите и спасавања од земљотреса у општини 
Прњавор за период 2020-2023. година, исти доста- 
вити Републичкој управи цивилне заштите-Подру- 
чном одјељењу цивилне заштите Бања Лука. 
 71. О реализацији задатака из овог плана, до  

ставити Извјештај Републичкој управи цивилне за- 
штите до 15. децембра текуће године са приједлогом 
мјера за унапређење. 
 
VII-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 72. Извршиоци задатака утврђеним овим 
планом дужни су, у оквиру својих надлежности, 
реализовати и друге задатке из домена заштите и 
спасавања од земљотреса кроз све фазе: превентива, 
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одговор и опоравак, а који ће за резултат имати 
ублажавање посљедица од земљотреса. 
 73. Извршиоци задатака утврђеним овим пла- 
ном дужни су, у оквиру властитог буџета и из оста- 
лих извора, обезбедити финансијска средства потре- 
бна за њихову реализацију. 
 74. Овај план објавити ће се у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 Субјекти и снаге система заштите и спаса- 
вања-цивилне заштите непосредно ангажовани и 
задужени за реализацију Плана оперативног спро- 
вођења плана активности у припреми и спровођењу 
мјера заштите и спасавања од земљотреса у општини 
Прњавор за период 2020-2023.година су: Општински 
штаб за ванредне ситуације, Одсјек за цивилну 
заштиту, органи општинске управе, Територијална 
ватрогасна јединица, јединице цивилне заштите 
специјализоване намјене за пружање прве меди- 
цинске помоћи, спасавање из рушевина, евакуацију и 
збрињавање, асанацију терена, Полицијска станица, 
Дом здравља са хигијенско-епидемиолошком слу- 
жбом, ветеринарска станица и ветеринарске амбу- 
ланте, ОО Црвени крст, Центар за социјални рад, 
комунална предузећа „Водовод“ и „Парк“, ШУ 
„Прњавор“, РЈ „Електродистрибуција“, „Телекому- 
никације РС“-РЈ Прњавор, удружења грађана, повје- 
реници заштите и спасавања и привредна друштва по 
потписаним уговорима у складу са исказаним по- 
требама и грађани. 
 Специјализоване јединице за спасавање из 
рушевина, евакуацију и збрињавање и асанацију 
терена нису адекватно опремљене личним и заје- 
дничким материјалним средствима, до сада нису 
провјераване у пракси и упитна је њихова употреба 
са аспекта извршавања намјенских задатака. Пове- 
ћање капацитета система заштите и спасавања-
цивилне заштите извршити ће се стварањем уго- 
ворних-споразумних обавеза са субјектима од зна- 
чаја за заштиту и спасавање, а чиме ће се постићи 
већа сигурност у обезбеђењу потребних материјално-
техничких средстава у односу на постојећу, која се 
највећим дијелом вршила из пописа имаоца. 
 У складу са досадашњим искуствима може 
се констатовати да је употреба професионалних и 
хитних служби најефикаснији и најрационалнији 
начин одговора на процјењене ризике и идентифи- 
коване опасности, с обзиром на њихову обученост и 
опремљеност.  
 У складу са напријед наведеним у току су 
активности на изради нове Одлуке о оснивању 
јединица и састава цивилне заштите, а у складу са 
Процјеном угрожености и исказаним потребама, а 
тежиште ће бити на успостављању ефикасне, еко- 
номичне и рационалне структуре која ће моћи да 
пружи адекватан одговор на ризике и опасности 
изазване елементарном непогодом и другом не- 
срећом. 
 Финансијски основ за реализацију Плана 
оперативног спровођења плана активности у при- 
преми и спровођењу мјера заштите и спасавања од 
земљотреса у општини Прњавор за период 2020-
2023.годину у 2020. години представљају средства 
планирана у оквиру буџета општине Прњавор по на-  

длежним организационим јединицама и то: 
 • У организационој јединици Одсјек за циви- 
лну заштиту средства на позицији за обуку стру- 
ктура заштите и спасавања у износу од 2.000,00 КМ, 
средства за оперативно спровођење мјера и акти- 
вности цивилне заштите у систему заштите и спа- 
савања у износу од 2.000,00 КМ, средства за сана- 
цију штета од елементарних непогода у износу од 
10.000,00 КМ и средства за набавку опреме цивилне 
заштите у износу од 4.000,00 КМ. Исто тако, у слу- 
чају исказане потребе, за реализацију и провођење 
мјера и активности из овог плана могу се користити 
и средства планирана у оквиру позиције буџетска 
резерва, као и средства планирана у другим орга- 
низационим јединицама, прије свега Одјељења за 
стамбено-комуналне послове и инвестиције, као и 
средства субјеката који су у Плану назначени као 
извршиоци и учесници. За наредни период реа- 
лизације Плана потребно је створити претпоставке 
за финансирање у складу са чланом 153. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 
46/17). 
 
Број: 01/1-811-2/20                                 Начелник 
Дана: 10. март 2020. године          Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. тачка 10. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републи- 
ке Српске“ број 97/16), члана 67. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), 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 акти- 
вности у припреми и спровођењу мјера заштите и 
спасавања од шумских и других пожара на отворе- 
ном простору у Републици Српској у 2020. години 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 14/20), 
Начелник општине  д о н о с и  
 

П Л А Н 
ОПЕРАТИВНОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 

АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВО- 
ЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД 
ШУМСКИХ И ДРУГИХ ПОЖАРА НА ОТВОРЕ- 
НОМ ПРОСТОРУ У ОПШТИНИ ПРЊАВОР У 

2020. ГОДИНИ 
 

УВОД 
 
 План оперативног спровођења Плана акти- 
вности у припреми и спровођењу мјера заштите и 
спасавања од шумских и других пожара на отворе- 
ном простору у општини Прњавор у 2020.години (у 
даљем тексту: План) основни је документ за коорди- 
нацију и спровођење додатних и посебних годи- 
шњих задатака и активности Општине, привредних 
друштава, других правних лица и удружења грађана 
који спроводе мјере и задатке заштите од пожара 
отвореног простора као дио система заштите и спа- 
савања од елементарних непогода и других несрећа. 
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 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 релева- 
нтних субјеката као и остваривање вишег нивоа 
приправности на заштити и спасавању људи, мате- 
ријалних добара и животне средине од шумских и 
других пожара на отвореном простору, те оствари- 
вања мјерљивих ефеката смањења штета. 
 Одсјек за цивилну заштиту надлежан је за 
координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање 
свих активности везаних за спровођење овог Плана, 
док је задатак свих осталих субјеката заштите и спа- 
савања, 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 на- 
стала изван контролисаног огњишта или ватра која је 
ово мјесто напустила и способна је да се даље ра- 
звија властитом снагом, при чему наноси мате- 
ријалну штету и опасности по  здравље и живот 
људи. 
 Наиме, свако присуство запаљивих и опа- 
сних 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 отвореног и затвореног простора. 
 Узроци и појаве које могу довести до ве- 
ликих пожара могу бити разноврсни, експлозија га- 
сова и других акцидентних ситуација с опасним 
материјама, пожари везани за грађевинске и техно- 
лошке 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 по- 
вршине, 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 тери- 
торије. Шуме у државном власништву заузимају по- 

вршину 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). Стру- 
ктура шума по категоријама у државној својини је: 
високе шуме са природном обновом износе 7864,46, 
високе деградиране шуме заузимају 113,04 ха, шу- 
мске 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 во- 
ћкарице) заузимају 12,12 ха, изданачке шуме (буква, 
храст, јоха, топола, цер, остали лишћари) заузимају 
3795,03 ха, док голетима и непродуктивним по- 
вршинама припада 273,07 ха. Укупна површина по- 
љопривредног земљишта на подручју општине изно- 
си 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 повр- 
шине под шумама у државној својини, по катастру, 
износи 9930,00 ха². 
 Највећи шумски реони протежу се на по- 
дручјима 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 Мота- 
јица, Гумјера-Царева гора, Љубић и Велика Укрина. 
Прњаворско шумскопривредно подручје са сјеверне 
стране граничи са србачким, са источне дерве- 
нтским, а са јужне стране са теслићким шумско- 
привредним 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 
пламена (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 
близини. 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 ко- 
мплекси увијек представљају потенцијалну опасност 
и у том смислу отежавајућу околност чини велика 
површина, претежно тешко приступачни терени, 
недовољно развијен систем раног откривања пожара, 
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незадвољавајући ниво поштивања „шумског реда“, 
као и недостатак адекватних средстава и опреме за 
гашење пожара на оваквим теренима. Олакшавајућу 
околност представља присуство водотока у госпо- 
дарским 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 до- 
датно оспособити и технички припремити за могу- 
ћност 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 пе- 
трол, Нестро петрол, Компанија Душанић ...), боје и 
лакови (Еуроспектар, већи број продавница,...), дрвна 
индустрија (Стандард,...) и сл. 
 Исто тако, изградњом и стављањем у фу-  

нкцију 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 на- 
стајање 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 
најбројнији су пожари на стамбеним објектима и 
везано за исте, као и пословним објектима, затим по- 
жари на ниском растињу и шумски, те интервенције 
при саобраћајним удесима. Укупно посматрајући 
квалификацију пожара, узимајући у обзир причиње- 
ну 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 пра- 
вовременог предузимања превентивних и операти- 
вних мјера заштите и спасавања, те побољшања 
орга- низације и цјелокупног система заштите и 
спасавања доноси се годишњи План оперативног 
спровођења Плана активности на припреми и спро- 
вођењу мјера заштите и спасавања од шумских и 
других пожара на отвореном простору у општини 
Прњавор у 2020. 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 
 

-Одсјек за цивилну заштиту 
- Субјекти од значаја за реа- 
лизацију оперативних мјера 

15. март 
2020. 

године 

2. 

Донијети План рада Штаба на реализацији 
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 2020. години.  

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Субјекти од значаја 
15. март 

2020. 
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 2020. 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 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Субјекти од значаја 
15. март 

2020. 
године 

4. 

Извршити анализу стања опремљености, 
обучености 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 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Субјекти од значаја 
15. март 

2020. 
године 

5. 

Упознавање са финансијским планом, тј. 
расположивим средствима у буџету 
Општине за ове намјене (у оквиру Терито- 
ријалне ватрогасне јединице, Одјељења за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство 
и Одсјека за цивилну заштиту) и процјени- 
ти да ли иста омогућавају извршење 
планираних послова и радних задатака. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

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

15. март 
2020. 

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 

-Одсјек за цивилну заштиту 
- Територијална ватрогасна 
јединица 
-Одјељење за пољопривреду, 
водопривреду и шумарсто 

По 
завршеној 
процедури 
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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 2020. 
години Републичкој управи цивилне 
заштите путем Подручног одјељења. 

-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

15. март 
2020. 

године 

8. 

Успоставити континуирану размјену пода- 
така и обавјештења са Подручним одјеље- 
њем цивилне заштите Бања Лука-Комуника-
тивним центром,  Шумском управом Прња- 
вор, Територијалном ватрогасном једини- 
цом, Полицијском станицом, Комуналном 
полицијом, инспекцијом,  повјереницима 
заштите и спасавања о актуелној ситуацији, 
а у циљу правовременог информисања и 
предузимања адекватних мјера и 
активности. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за 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 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Општинска управа-односи 
са јавношћу 
-Територијална ватрогасна 
јединица 
-Средства јавног информи- 
сања (радио „Прњавор“ и 
„Љубић“, телевизија „К3“) 

Сталан 
задатак 

10. 

Прописати потребне мјере заштите од 
пожара, посебно на шумским и 
пољопривредним комплексима у 
индивидуалном власништву. 

-Органи општинске 
управе 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

Март 
2020. 

године 

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

-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

Мај 2020. 
године 

12.  

Пратити стање противпожарне заштите и 
спровођење мјера утврђених Законом о 
заштити од пожара. 

-Одсјек за 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 2020. години. 

-Одсјек за цивилну заштиту 
-Шумска управа 
-Територијална 
ватрогасна јединица 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

Април 
2020. 

године 

14. 

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

-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Кабинет начелника 
-Стручна служба СО-е 

По 
доношењ
у истог 

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. 

-Одсјек за цивилну 
заштиту 
-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Територијална ватрогасна 
јединица 
-Шумска управа 
-Субјекти од значаја 

Март 
2020. 

године 

 
 

16. 
 

Координирати активности на организовању 
брзог откривања и дојаве избијања пожара 
путем фиксних осматрачница, покретних 
патрола и чуварске службе. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-Шумска управа Прњавор 
-Територијална ватрогасна 
јединица 

Сталан 
задатак 

 
17. 

 

Обезбиједити редовно одржавање и чишће- 
ње 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 

-Одсјек за 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 
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20. 
Координирати активности на одржавању 
постојећих, као и изради нових шумских 
комуникација и противпожарних просјека. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за 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 водо- 
ва који пролазе кроз шумске комплексе. 

-Електродистрибуција, РЈ 
Прњавор 
-Шумска управа Прњавор 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

Сталан 
задатак 

22. 

Електродистрибуција, РЈ Прњавор 
доставити спискове потребног броја екипа 
– тимова за ефикасно отклањање кварова и 
омогућавање уредног снабдијевања 
електричном енергијом у случају већих 
пожара, Одсјеку за цивилну заштиту. 

-Електродистрибуција, РЈ 
Прњавор  

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту  

Април 
2020. 

године 

23. 

Обезбиједити предуслове за достављање 
информација и извјештаја о стању 
угрожености, предузетим мјерама и 
другим релевантним подацима РУЦЗ 
путем оперативно-комуникативног центра 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

- Оперативно-
комуникативни центар 

Сталан 
задатак 

24. 

У данима високог и врловисоког ризика, 
или индекса опасности од избијања пожа- 
ра на отвореном простору, или код наста- 
нка пожара, планирати и спроводити 
непрекидна дежурства, координирати рад 
са другим органима и субјектима од 
значаја за заштиту од пожара. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-Субјекти од значаја 
По 

потреби 

25. 
Извршити опремање Територијалне 
ватрогасне јединице у складу Законом о 
заштити од пожара. 

- Територијална 
ватрогасна јединица 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

Сталан 
задатак 

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

- Територијална 
ватрогасна јединица 

-Општински штаб за ванре- 
дне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 
-Комунална полиција 
- Полицијска станица 
Прњавор 
-Одјељење за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 

Прољеће 
- јесен 

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

- Територијална 
ватрогасна јединица 

-Општински штаб за ванре- 
дне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 
-Комунална полиција 
- Полицијска станица 
Прњавор 

Сталан 
задатак 

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

- Територијална 
ватрогасна јединица, 
-Одсјек за 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 процијенити стање протупожарне 
заштите, те сагледати могућност оснивања 
властитих тимова – јединица цивилне 
заштите за заштиту од пожара. 

- Територијална 
ватрогасна јединица, 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

Привредна друштва и друга 
правна лица 

У току 
године 

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

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

- Одсјек за цивилну 
заштиту 
КП „Водовод“ ад Прњавор 

Април 
2020. 

године 

31. 

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

-Одсјек за цивилну заштиту 
-Начелник општине 

-Сусједне општине 
Сталан 
задатак 

IV   СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА 

32. 
Активирање Општинског штаба за 
ванредне ситуације. 

-Начелник општине 
-Одсјек за цивилну заштиту 
-Чланови Штаба 

По 
потреби 

33. 
У складу са процјеном ситуације донијети 
наредбу за поступање по Плану 
приправности. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Одсјек за цивилну заштиту 
-Субјекти од значаја 

По 
потреби 
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34. 

Константно информисати грађане о наста- 
лој ситуацији, мјерама које се предузимају, 
као и давати упутства грађанима и другим 
субјектима о поступању. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Одсјек за цивилну заштиту 
-Субјекти од значаја 

У току 
несреће од 

пожара 

35. 

Када се, усљед опасности од пожара, донесе 
одлука о поступању из Плана приправно- 
сти, 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 
-Одсјек за 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 

-Одсјек за цивилну заштиту 
-Ватрогасно друштво 
Прњавор 

По 
потреби 

37. 

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

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

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

По 
потреби 

38. 

Ангажовати довољан број екипа за откла- 
њање кварова ради несметаног функциони- 
сања система веза и обезбједити алтернати- 
вне везе са ПОЦЗ Бања Лука и оперативно-
комуникативним центром путем радио 
уређаја. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-Телекомуникације РС, РЈ 
Прњавор 

По 
потреби 

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

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-ЈЗУ „Дом здравља“ Прњавор 
-Приватне здравствене 
установе  

По 
потреби 

40. 

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

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за 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 

-Одсјек за 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 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Ловачко удружење Борик 
-Ветеринарска станица  
-Ветеринарске амбуланте 

По 
потреби 

43. 
Проглашење ванредне ситуације на 
угроженим дијеловима територије. 

-Начелник општине 
-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

По 
потреби 

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

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-Субјекти од значаја 
По 

потреби 

45. 
Ангажовати волонтере за пружање помоћи 
угроженом становништву. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 
-ОО Црвени крст 

-Удружења грађана  
-Грађани 

По 
потреби 

46. 
Тражити помоћ од сусједних општина за 
ангажовање људских и материјалних 
капацитета. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-Сусједне општине 
По 

потреби 

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

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-Републичка управа 
цивилне заштите 

По 
потреби 

48. 

Путем ОО Црвеног крста обезбиједити и 
доставити 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 
-Одсјек за цивилну заштиту 

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

По 
потреби 

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

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-Територијална ватрогасна 
јединица 
-Субјекти од значаја 

По 
потреби 
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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 

-Одсјек за 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 

-Одсјек за 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 
 

VI  ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТА-  
      КА ИЗ ПЛАНА 
 

 53. До 15. марта 2020. 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 2020. години. Остала извјештавања вр- 
шити по утврђеним роковима и у складу са иска- 
заним потребама.  
 54. О реализацији задатака из овог Плана, 
путем Подручног оделења цивилне заштите Бања 
Лука, Републичкој управи цивилне заштите доста- 
вити извјештај до 01.11.2020. године, са приједлогом 
мјера за унапређење. 
 
VII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 55. Извршиоци задатака утврђени овим Пла- 
ном дужни су, у оквиру својих надлежности, реали- 
зовати и друге задатке из домена заштите и спа- 
савања од пожара кроз све фазе: превентива, одговор 
и опоравак, а који ће за резултат имати спречавање 
настанка или ублажавање посљедица несреће иза- 
зване пожаром. 
 56. Извршиоци задатака утврђени овим Пла- 
ном 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 спа- 
савања-цивилне заштите непосредно ангажовани и 
задужени за реализацију Плана оперативног спро- 
вођења Плана активности у припреми и спровођењу 
мјера заштите и спасавања од шумских и других 
пожара на отвореном простору у општини Прњавор 
у 2020.години су: 
 • Општински штаб за ванредне ситуације, 
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну зашти- 
ту, органи општинске управе;  
 • Територијална ватрогасна јединица; 
 • 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 
станица и ветеринарске амбуланте; 
 • Повјереници заштите и спасавања;  
 • Привредна друштва од значаја за заштиту 
и спасавање од пожара; 
 • Шумска управа Прњавор, која поред вла- 
ститих људских и материјално-техничких ресурса, 
по Плану заштите од пожара има у 11 реона (Кремна 
-Вучијак, Царевац, Змајевац, Смртићи, Поповићи-
Рељевац, Јастребовац, Средељац, Боровица, Кулаши, 
Мрачај и Липице) распоређене 23 екипе са по 10 
припадника за спровођење мјера заштите и спаса- 
вања од шумских пожара. Поред наведеног Шумска 
управа Прњавор има могућност ангажовања снага и 
средстава Шумског газдинства Градишка и сусје- 
дних 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. 
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Дана: 10. март 2020. године          Дарко Томаш, с.р. 
 

164 
 

 На основу члана 59. став 1. тачка 10. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16), члана 67. Статута општине Пр- 
њавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17, 12/18), у вези са чланом 22. и 60. Закона о за- 
штити и спасавању у ванредним ситуацијама („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“ број 121/12, 
46/17), а у складу са Планом одбране од поплава у Ре- 
публици Српској у 2020. години („Службени гла- 
сник Републике Српске“ број 14/20), Начелник 
општине д о н о с и 
 

П Л А Н 
ОПЕРАТИВНОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА  

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА У 
ОПШТИНИ ПРЊАВОР У 2020. ГОДИНИ 

 

УВОД 
  

 План оперативног спровођења Плана одбра- 
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не од поплава на подручју општине Прњавор у 2020. 
години (у даљем тексту План) је План општине 
Прњавор и основни документ за координацију и спро- 
вођење 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 2020.години, 
Процјеном угрожености, достигнутим нивоом зашти- 
те од поплава, искуствима из претходног периода, 
анализом тренутног стања, те мишљењима и прије- 
длозима 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, 46/17), Одсјек за цивилну за- 
штиту надлежан је за израду и  координацију, 
усклађивање, праћење и усмјеравање свих акти- 
вности 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 ја- 
вљају се као посљедица неповољне хидромете- 
оролошке 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 Да- 
брак, 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 вје- 
штачки изграђен акваториј језера „Дренова“ у по- 
вршини 110 ха и вјештачки изграђен рибњак на 

 Укринском лугу у површини 638 ха. Укупна 
површинска 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 рије- 
шила проблем настанка већих поплава на подручју 
општине низводно од бране. 
 Стање заштите од поплава, у одређеној мје- 
ри 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 маги- 
стрални 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), 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 по- 
плаве, евидентиране су у зони изградње аутопута 
Бања Лука – Прњавор у мјесним заједницама Хрва- 
ћани, Поточани, Лишња, Насеобина Лишња, Чорле и 
Доњи Гаљиповци, првенствено као посљедица изво- 
ђења радова, гдје је дошло до поремећаја у самом 
току ријеке Лишње и Црквене, као и одводње повр- 
шинских и оборинских вода, те нарушавања посто- 
јећих одводних система. Међутим, завршетком радо- 
ва 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 регула- 
цији 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 ко- 
нкретним 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 рје- 
шавање и регулацију водотока ријеке Вијаке ван 
зоне захвата аутопута. Ријека Вијака угрожава подру- 
чје Мјесних заједница Прњавор, Бабановци, Кремна 
- Лужани, Дренова, Доња Мравица и Околица, као и 
дио зоне града гдје је смјештен највећи број при- 
вредних субјеката. 
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Водоток ријеке Укрине угрожава подручја Мјесних 
заједница: Горњи Вијачани, Присоје, Кулаши-Попо- 
вићи, дио Кремне, Штрпци, Палачковци и Доњи 
Смртићи, гдје су најугроженија инфраструктура, по- 
љопривредно 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 мје- 
ра одбране од поплава, представља и водоток ријеке 
Илове (укупна дужина водотока 22 км) са својим 
притокама Поњавом и Плавушом, која приликом 
изливања угрожава одређен број стамбених и посло- 
вних објеката, а пресијеца и регионалну путну кому- 
никацију Прњавор-Србац, као и путну комуникацију 
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 регулацију и повећање 
пропусне моћи изграђених пропуста, 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 представљати 
додатни извор угрожавања од поплава. У том смислу  

потребно је вршити сталан мониторинг над истим, а 
у циљу правовременог предузимања како превенти- 
вних, тако и оперативних мјера заштите и спа- 
савања, те смањивања евентуалних последица по 
људе и материјална добра.   
 Посљедице претходних поплава биле су ве- 
лика материјална штета на привредним, пословним и 
стамбеним објектима, пољопривредом земљишту и 
усјевима и инфраструктури којом приликом је до- 
лазило и до прекида саобраћајних комуникација на 
магистралном путу Бања Лука-Прњавор-Дервента и 
регионалним путевима Прњавор-Станари и Прња- 
вор-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 по- 
дручју општине до сада је евидентирано преко 150 
клизишта. 
 Подручје општине Прњавор захваћено је по- 
плавама већих размјера 1976. године (након чега је 
изграђен водозаштитни објекат, брана и акумулација 
Дренова), јун 2010. године, мај и август 2014. годи- 
не, јануар 2016. године и март 2017. године. У току 
2018. године није било поплавних догађаја.  
 У складу са напријед наведеним, а ради пра- 
вовременог предузимања превентивних и операти- 
вних мјера заштите и смањивања ризика од поплаве, 
побољшања организације и цјелокупног система за- 
штите 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 
 

-Одсјек за цивилну 
 заштиту 
- Субјекти од значаја за 
реализацију оператив. 
мјера. 

15. март 
2020. 

године 

2. 

Донијети План рада Општинског штаба за 
ванредне ситуације на реализацији Плана 
оперативног спровођења Плана одбране од 
поплава у општини Прњавор у 2020. години. 

- Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

- Субјекти од значаја 
15. март 

2020. 
године 

3. 

Донијети План оперативног спровођења 
Плана одбране од поплава у општини 
Прњавор у 2020. години са прегледом 
субјеката и снага заштите и спасавања од 
непосредног значаја за ову област као и 
субјеката и снага задужених за реализацију. 

- Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

- Субјекти од значаја 
15. март 

2020. 
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 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

- Субјекти од значаја 
15. март 

2020. 
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 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

- Субјекти од значаја 
15. март 

2020. 
године 
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Р/Б ЗАДАТАК ИЗВРШИОЦИ ЗАДАТКА 

 

УЧЕСНИЦИ ЗАДАТКА РОК 
1 2 3 4 5 

6. 

Разматрање финансијског плана, тј. располо- 
живих средстава у буџету општине за ове 
намјене (у оквиру Одјељења за стамбено-ко- 
муналне послове и инвестиције, Одјељења за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство и 
Одсјека за цивилну заштиту) и вршење про- 
цјене истих за извршење планираних послова 
и радних задатака, као и провођење превенти- 
вних и оперативних мјера заштите и 
спасававања. 

- Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

- Одјељење за стамбено-
комуналне послове и 
инвестиције 
- Одјељење за пољопри- 
вреду, водопривреду и 
шумарство 

15. март 
2020. 

године 

7. 

Провођење процедура јавних набавки и 
потписивање уговора са  добављачима и 
извођачима радова, провођење процедуре 
добивања сагласности надлежних 
Министарстава за реализацију Програма, 
доношење одлука и закључака потребних за 
реализацију Плана. 

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

 -Одсјек за цивилну заштиту, 
-Одјељење за стамбено-
комуналне послове и 
инвестиције 
-Одјељење за пољопри- 
вреду, водопривреду и 
шумарсто 

По 
завршеној 
процедури 

8. 

Достављање Плана оперативног спровођења 
Плана одбране од поплава у општини 
Прњавор у 2020. години Републичкој управи 
цивилне заштите путем Подручног 
одјељења Бања Лука. 

-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

15. март 
2020. 

године 

9. 
Активно праћење успостављања и 
провођења процедура заштите и спасавања 
на аутопуту Бањалука-Добој 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Органи општинске 
управе-у складу са 
надлежностима 

Сталан 
задатак 

10. 
Одржати састанке са субјектима од значаја 
за реализацију Плана. 

-Начелник општине 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

- Органи општинске 
управе-у складу са 
надлежностима 
- Субјекти од значаја 

Април/ 
мај 2020. 
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 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 
-Одјељење за пољопри- 
вреду, водопривреду 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. 

-Начелник општине 
-Одсјек за цивилну заштиту 
-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Удружење грађана 
„Дерава“ 
-СРД „Укрински цвијет“ 

У току 
2020. 

године 

13. 
Упознавање становништва са могућим попла- 
вама и њиховим посљедицама и промоција 
кратког броја за хитне интервенције 121.  

-Одсјек за цивилну 
заштиту 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

Сталан 
задатак 

14. 

Упутити захтјеве надлежним 
организацијама и институцијама ради 
предузимања превентивних мјера у циљу 
смањивања опасности од поплава.  

-Начелник општине 
-Одсјек за 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 
реализовати кроз објављивање у 
„Службеном гласнику“ и на интернет 
страници општине Прњавор. 

-Одсјек за 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 
реализацију превентивних мјера и 
активности на смањењу ризика од поплава. 

-Одсјек за цивилну заштиту 
-Одјељење за стамбено-
комуналне послове и 
инвестиције 
-Одјељење за пољопривре- 
ду, водопривреду и 
шумарство 

-Савјети мјесних 
заједница 

април 
2020. 

године 

 
 

17. 
 
 

Побољшати систем мониторинга над 
водотоцима и браном „Дренова“, те 
сагледати могућности 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 
-Одсјек за цивилну заштиту 
-КП „Водовод“ а.д. 

-Субјекти од значаја 
-Грађани 

Сталан 
задатак 
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18. 

 

У сарадњи са еколошким и другим 
удружењима грађана организовати и 
провести чишћење обала ријека и потока. 

-Одсјек за цивилну заштиту 
-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-СРД „Укрински цвијет“ 
-Удружење грађана 
„Дерава“ 

-Комунална полиција 
-Инспекција 
-КП „Парк“ а.д. 

Мај 2020. 
године и по 

потреби 

 
19. 

 

Сагледати стање канализационе мреже и по 
потреби извршити чишћењe. 

-КП „Водовод“ а.д. 
-Одсјек за цивилну заштиту 
-Комунална инспекција 
-Инспекција 

По 
потреби 

20. 

Створити претпоставке за набавку 
потребних количина насипног материјала, 
врећа за пијесак и осталих материјално-
техничких средстава у циљу ефикасног 
дјеловања за заштиту од поплава. 

-Органи општинске 
управе 

-Субјекти од значаја 
Сталан 
задатак 

21. 

У складу са усвојеним Програмима и 
добивеним сагласностима извршити 
уређење дијела корита ријека Укрине, 
Лишње, Вијаке и Илове и регулацију 
бујичних токова по исказаним потребама. 

-Органи општинске 
управе по надлежностима 

-Извођачи радова по 
потписаним уговорима 

По 
уговорима 

22. 
Спријечити незакониту експлоатацију 
шљунка 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 
-Одсјек за 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 
-Одсјек за цивилну заштиту 

- Субјекти од значаја 
01. март 

2020. 
године 

25. 

Створити претпоставке за обезбјеђење 
основних прехрамбених и хигијенских 
пакета, као и довољне количине потребних 
лијекова и медицинских средстава за 
вријеме трајања угрожености од поплава. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за 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. 

-Одсјек за 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. 

-Електродистрибуција, РЈ 
Прњавор 
 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

Април 
2020. 

године 

28. 

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

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за 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 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-Надлежни субјекти, 
органи и институције 

По 
потреби 

30. 
Активирање Општинског штаба за ванредне 
ситуације и оперативно-комуникативног 
центра. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

- Органи општинске 
управе 

У току 
елементарне 
непогоде 
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31. 
Информисати грађане и друге субјекте о 
насталој ситуацији, мјерама које се 
предузимају и дати упутства о поступању. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

- Средства јавног 
информисања 

У току 
елементарне 

непогоде 

32. 
Припрема и доношење Наредбе о поступању 
по Плану приправности 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Одсјек за цивилну 
заштиту 

У току 
елементарне 

непогоде 

33. 
Проглашење ванредне ситуације на 
угроженом подручју 

-Начелник општине 
-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

У складу са 
процјеном 
ситуације 

34. 

Доношење Наредбе о мобилизацији и 
мобилизација потребних људских и 
материјално-техничких капацитета.  

-Начелник општине 
-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

У складу са 
процјеном 
ситуације 

35. 
Издавање Наредбе за евакуацију, 
организација евакуације и збрињавање 
угроженог становништва. 

-Начелник општине 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 
-субјекти од значаја 

По 
потреби 

36. 

У складу са могућностима, а по утврђеним 
приоритетима, обезбиједити проходност и 
извршити санацију оштећених путних 
комуникација. 

-Одјељење за стамбено-
комуналне послове и 
инвестиције 
-извршиоци по уговорима 

-Одсјек за цивилну 
заштиту 
-Савјети мјесних 
заједница 

По 
уговорима 

и по 
потреби. 

37. 

Путем РЈ „Електродистрибуције“ Прњавор 
обезбиједити довољан број екипа које ће 
омогућити брзо и ефикасно отклањање 
кварова и обезбиједити уредно снабдијевање 
електричном енергијом. 

„Електродистрибуција“ РЈ 
Прњавор 

-Одјељење за стамбено-
комуналне послове и 
инвестиције 
-Одсјек за цивилну 
заштиту 

По 
потреби 

38. 

Ангажовати довољан број екипа за отклања- 
ње кварова ради несметаног функционисања 
система веза и обезбједити алтернативне 
везе са Подручним одјељењем цивилне за- 
штите Бања Лука и оперативно-комуникати- 
вним центром путем радио уређаја. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-Телекомуникације РС, РЈ 
Прњавор 

По 
потреби 

39. 
Ангажовати довољан број екипа за 
отклањање кварова ради несметаног 
водоснабдијевања 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-КП „Водовод“ а.д. 
Прњавор 

По 
потреби 

40. 

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

- Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Полицијска станица 
Прњавор 

-Одсјек за цивилну 
заштиту 

По 
потреби 

41. 
Спровођење хигијенско-епидемиолошких и 
здравствених мјера на угроженом подручју. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације, 
-Дом здравља Прњавор 

-Одсјек за цивилну 
заштиту  

По 
потреби 

42. 

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

-ОО Црвеног крста 
-Дом здравља 
-Апотеке 

-Одсјек за цивилну 
заштиту 

По 
потреби 

43. 

У складу са исказаним потребама упутити 
захтјев за пружање помоћи сусједним 
општинама, Подручном одјељењу ЦЗ Бања 
Лука, Републичкој управи цивилне заштите. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Одсјек за 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 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-Грађани 
По 

потреби 

46. 
Организовати прихват помоћи у људству и 
материјално-техничким средствима и 
распоређивање истих. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 
-Одсјек за цивилну заштиту 

-Субјекти од значаја 
По 

потреби 

47. 

Достављање редовних и ванредних 
информација за вријеме елементарне 
непогоде о ситуацији на терену, мјерама 
које се предузимају и ангажованим снагама, 
Републичкој управи цивилне заштите и 
надлежним органима. 

-Општински штаб за 
ванредне ситуације 

-Одсјек за цивилну 
заштиту 

У току 
елементар

не 
непогоде 
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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 
-Одсјек за 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 

-Одсјек за 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 

-Одсјек за цивилну 
заштиту 
-органи општинске управе 

По 
завршетку 
елементарн
е непогоде 

51. 
Предузимање потребних хигијенско-
епидемиолошких мјера на угроженом 
подручју. 

-хигијенско-
епидемиолошка служба 
Дома здравља 

-Физичка и правна лица 
на угроженом подручју 

По 
завршетку 
елементарн
е 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 
елементарн
е непогоде 

 

VI ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДА-  
     ТАКА ИЗ ПЛАНА 
 

 53. До 15. марта 2020. године Републичкој 
управи цивилне заштите доставити План операти- 
вног спровођења Плана одбране од поплава у општи- 
ни Прњавор у 2020. години. Остала извјештавања 
вршити по утврђеним роковима и у складу са иска- 
заним потребама. 
 54. О реализацији задатака из овог Плана, 
путем Подручног оделења цивилне заштите Бања 
Лука, Републичкој управи цивилне заштите доста- 
вити извјештај до 15.12.2020. године, са приједлогом 
мјера за унапређење. 
 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 55. Извршиоци задатака утврђени овим Пла- 
ном дужни су, у оквиру својих надлежности, реали- 
зовати и друге задатке из домена заштите и спа- 
савања од поплава кроз све фазе: превентива, одго- 
вор и опоравак, а који ће за резултат имати спре- 
чавање настанка или ублажавање посљедица елеме- 
нтарне непогоде изазване поплавом. 
 56. Извршиоци задатака утврђени овим Пла- 
ном дужни су, у оквиру властитог буџета и из 
осталих извора, обезбиједити финансијска средства 
потребна за њихову реализацију 
 57. Овај План објавиће се у „Службеном гла- 
снику општине Прњавор“. 
 Субјекти и снаге система заштите и спа- 
савања-цивилне заштите непосредно ангажовани и 
задужени за реализацију Плана оперативног спро- 
вођења Плана одбране од поплава у општини Прња- 
вор у 2020. години су: Општински штаб за ванредне 
ситуације, Одсјек за цивилну заштиту, органи општи- 
нске управе, Територијална ватрогасна јединица 
(задужена за спасавање и привремено измјештање 
угроженог становништва), Полицијска станица, Дом 
здравља са специјализованом јединицом прве меди- 

цинске помоћи и хигијенско-епидемиолошком слу- 
жбом, ветеринарске станице, Црвени крст, Центар за 
социјални рад, комунална предузећа Водовод и 
Парк, РЈ „Електродистрибуција“, „Телекомуникаци- 
је РС“, удружења грађана „Укрински цвијет“ и „Де- 
рава“, 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 2020. годину, и то: 
 

 ● У оквиру Одсјека за 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 елеме- 
нтарних непогода у износу од 10.000,00 КМ, и 
средства за оперативно спровођење мјера и акти- 
вности цивилне заштите у систему заштите и 
спасавања у износу од 2.000,00 КМ.  
 

 ● У оквиру Одјељења за стамбено-кому- 
налне послове и инвестиције на позицији-ископ и 
чишћење канала у износу од 50.000,00 КМ, на пози- 
цији - остали комунални послови по наруџби (садни- 
це, канали, уређење зелених површина, објекти на 
путу, чишћење сливника, одржавање јавних извора) 
у износу од 55.000,00 КМ. Поред наведеног додатна 
средства у случају потребе могу се изнаћи на пози- 
цијама набавке посипног материјала, радова на 
изградњи и реконструкцији улица, путне и канализа- 
ционе мреже. 
 

 ● У оквиру Одјељења за пољопривреду, во- 
допривреду и шумарство у износу од 25.000,00 КМ 
на позицији - Уређење корита ријека и потока из 
намјенских средстава за воде износ од 25.000,00 КМ 
и у износу од 10.000,00 КМ на позицији - Уређење 
корита ријека и потока из намјенских средстава за 
воде. 
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 Исто тако, у случају исказане потребе, за 
реализацију и провођење мјера из овог Плана кори- 
стиће се средства на позицији – буџетска резерва. 
Приликом предузимања мјера опоравка додатна сре- 
дства, у досадашњем периоду, обезбијеђена су пу- 
тем учешћа у пројектима међународних организација 
и донацијама, а што ће се наставити и у наредном 
периоду.  
 
Број: 01/1-811-4/20                                Начелник 
Дана: 10. март 2020. године          Дарко Томаш, с.р. 
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