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На  основу члана 18. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 101/04, 45/05 и 118/05), члана  4. и члана  

20. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 5/93, 15/96, 

110/03), чланова 19. и 30. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник Општине Прњавор“, број 

8/05), Скупштина општине Прњавор, на сједници 

одржаној дана 20.05.2009. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о проширеним  правима  социјалне заштите у 

општини Прњавор за 2009.  годину  

 
I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се уређује обим, врста и 

износ средстава, те критерији и  поступак за оства- 

ривање права из проширених видова социјалне 

заштите у току 2009. године. 

  

Члан 2. 

 Под проширеним правима социјалне 

заштите, у смислу ове одлуке, подразумијевају се 

организоване активности Центра за социјални рад 

Прњавор, усмјерене на сузбијањe и отклањањe 

узрока и посљедица стања социјалних потреба оних 

категорија грађана и њихових породица (у даљем 

тексту: корисници), који се нађу у таквом стању 

социјалних и живoтних потреба да постојећим 

нивоом права утврђених законом нису у могућно- 

сти да их ублаже.  

  

Члан 3. 

 Под корисницима проширених видова 

социјалне заштите, у смислу ове одлуке, подразуми- 

јевају се оне категорије грађана или њихових 

породица, које су код Центра за социјални рад 

Прњавор евидентирани као: 

 

 1.- Kорисници сталне новчане помоћи, 

 2.- Kорисници додатка за помоћ и његу 

друге особе, 

 3.- Дјеца без родитељског старања, 

 4.- Дјеца из породице под надзором, 

 5.- Самохрани родитељи, односно родите- 

љи који у бракоразводном поступку самостално и 

без помоћи другог родитеља, издржавају малодобну 

дјецу, 

              6.- Pодитељи са троје и више дјеце, 

 7.- Дјеца са посебним потребама, 

 8.- Дјеца која су  завршила школу, а налазе 

се под старатељством.  

 

II  ОБИМ И ВРСТА ПРОШИРЕНИХ ПРАВА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 4. 

 Проширена права социјалне заштите у 

смислу ове одлуке су: 

1. Помоћ у  лијечењу и планирању   

    породице,  

2. Помоћ у  набавци огрева, 

3. Посебан додатак за лица са тешком  

    менталном ретардацијом и умјереном       

    менталном ретардацијом са  

    комбинованим сметњама, 

4. Помоћ у плаћању станарине, 

5. Накнада за повремени топли оброк за  

    лица са друштвено неприхватљивим   

    понашањем и дјецу под старатељством, 

6. Помоћ у плаћању дјечијег вртића за  

    дјецу с посебним потребама, 

7. Помоћ у трошковима превоза корисника  

    новчане помоћи, дјеце без родитељског  

    старања и дјеце под наздором, 

8. Помоћ у набавци школских књига, одјеће  

    и обуће, 

9. Помоћ у трошковима сахране,  

10. Помоћ у набавци личних исправа и  

      одлазака на љетовање, екскурзије и  

      матурске забаве, 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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11. Помоћ у провођењу програма кућне   

      његе, 

12. Помоћ у опремању стамбеног простора, 

13. Обрада за Инвалидску комисију за  

      кориснике права из социјалне заштите, 

14. Накнада за судска вјештачења по  

      приједлогу Центра за социјални рад  

      Прњавор. 

  

Члан 5. 

   Право на помоћ у лијечењу и планирању 

породице, која подразумијева набавку лијекова,  

пелена и других санитарних и медицинских 

помагала,  прекиде трудноће и поодмакле трудноће, 

те трошкове специјалистичлких и других прегледа 

у земљи и у Београду, имају корисници утврђени у 

члану 3. ове одлуке, уколико су они већи од 

трошкова које плаћају одговарајући фондови и 

установе здравствене и социјалне заштите.  

 

Члан 6. 

  Oстала права утврђена овом одлуком, 

корисници из члана 3. ове одлуке  остварују у свим 

случајевима када постојећи нивои социјалне 

заштите та права не обезбјеђују у цјелини или у 

довољној мјери. 

 

III  СРЕДСТВА  И  ПОСТУПАК ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 

Члан 7. 

   Средства за остваривање проширених 

права из области социјалне заштите, утврђених 

овом одлуком, обезбјеђује се из Буџета Општине 

Прњавор за 2009. годину и  износе  160.000,00  КМ.    

 

Члан 8. 

 Корисници проширених права социјалне 

заштите, утврђених овом одлуком, остварују иста 

путем Центра за социјални рад Прњавор, на начин 

и у поступку одређеном у Закону о социјалној 

заштити.  

 
IV КРИТЕРИЈИ  ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 

Члан 9. 

 Право на проширене видове социјалне 

заштите, корисници остварују у складу са условима 

за остваривање основних права из социјалне 

заштите,  утврђених у Закону о социјалној заштити, 

те у складу са следећим   критеријумима: 

- да се ради о корисницима без икаквих 

новчаних примања, 

- да приходи по члану домаћинства не 

прелазе 41,00 КМ мјесечно,  

- да се ради о хроничним болесницима, 

 

 

- да немају  властитих средстава, а 

одбачени су од родбине која је дужна 

да их издржава по закону,  

- да немају  стана (када се ради о 

самохраним родитељима).   

  

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 10. 

 Уколико се за нека од утврђених проши- 

рених права социјалне заштите обезбједи законска 

основа да се исплаћују из других извора, њихово 

важење по основу ове одлуке престаје даном 

установљавања тих права. 

 

Члан 11. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“, а примјењиват ће се од 01.01.2009. 

године. 
 

Број: 01-022-56-1/09                  ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 20.05.2009. год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р.     
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 8/05 и 6/08) и члана 146. 

Пословника општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06,1/07 и 18/07), Ску- 

пштина општине Прњавор, на сједници одржаној 

20.05.2009. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о формирању Форума за безбједност  

општине Прњавор 

 

Члан 1. 

 Формира се Форум за безбједност општине 

Прњавор (у даљем тексту Форум) ради заједничког 

дјеловања представника локалне заједнице, држа- 

вних институција, јавних установа, вјерских 

заједница и удружења грађана. 

Форум је савјетодавно тијело Скупштине 

општине Прњавор. 

 

Члан 2. 

 Форум из члана 1. ове одлуке чине: 

- предсједник Скупштине општине Прњавор, 

- представник Одјељења за борачко инвалидску и  

   цивилну заштиту, 

- представник Одјељења за општу управу, 
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- представник Одјељења за локални економски  

  развој и друштвене дјелатности, 

- представник Одјељења за инспекцијске послове, 

- представник Комуналне полиције, 

- представник ЈУ Центар за социјални рад, 

- представник Ватрогасног друштва, 

- представник ЈЗУ Дом здравља Прњавор, 

- представник Ветеринарске станице Прњавор, 

- представник Основног суда Прњавор, 

- представник Полицијске станице Прњавор, 

- представник Актива директора основних школа, 

- представник Актива директора средњих школа, 

- по један представник вјерских заједница. 

Према указаној потреби Форум може у свој 

рад укључити представнике и других државних 

институција, јавних установа и невладиних 

организација. 

Начелник општине Прњавор је члан 

Форума по функцији коју обавља. 

 

Члан 3. 

 Субјекти из члана 2. Одлуке имају обавезу 

да доставе имена лица које предлажу за чланове 

Форума предсједнику Скупштине општине Прњ- 

вор најкасније 15 дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 

 

Члан 4. 

 Циљеви и задаци Форума су:  

- заједничко дјеловање представника лока- 

лне заједнице, државних институција, 

јавних установа и невладиних организација 

на превенцији и сузбијању криминалитета 

и других облика асоцијалног понашања; 

- идентификација проблема у локалној 

заједници и проналажење рјешења која ће 

се проводити на координисан начин, а која 

ће побољшати безбједност, сигурност, 

квалитет живота и економски просперитет 

локалне заједнице; 

- приближавање грађана јединици полиције 

за рад у локалној заједници, кроз јачање 

повјерења, партнерски рад и комуникацију. 

 

Члан 5. 

 Форум може основати радне групе као 

радна тијела Форума. 

 

Члан 6. 

Обавезује се Форум да у року од 60 дана од 

дана усвајања ове одлуке изради Пословник о раду 

и Програм рада Форума. 

 Сагласност на Програм рада Форума даје 

Скупштина општине Прњавор. 

 

Члан 7.  

 Форум је дужан да обавјештава Скупштину  

о свом раду и да подоноси годишњи извјештај о 

раду. 

 

Члан 8.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-013-3-1/09                       ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 20.05.2009. год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р.     
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 8/05) и Одлуке о усвајању буџета опшине 

Прњавор за 2009. годину, („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 4/09), Скупштина општине 

Прњавор, на сједници одржаној 20.05.2009. 

годинегодине, д о н и ј е л а  је 

 

П Р О Г Р А М 

коришћења средстава за унапређење 

пољопривредне производње у 2009. години  

 

1. УВОД  

 

Стабилан раст и развој пољопривредне 

производње захтјева одговарајуће инструменте 

директне материјално-финансијске подршке пољо- 

привредним произвођачима. Тиме се постиже 

производно и технолошко преструктуирање, пове- 

ћање продуктивности и конкурентности, нивоа 

заштите околине и руралног развоја.  

Програм коришћења средстава за унапре- 

ђење пољопривредне производње у 2009. години 

прати Стратегију развоја пољопривреде Републике 

Српске до 2015. године, тако да ће средства за 

подстицање развоја пољопривредне производње 

бити усмјерена на измјене структуре пољопри- 

вредне проиводње у правцу развоја сточарства, 

воћарства, виноградарства и повртларства.  

 

Средства за унапређење пољопривредне 

производње планирана су буџетом за 2009. годи- 

ну у висини од 385.000,00 КМ, и то: 

 

• Средства за подстицање развоја сточарства, 

пчеларства, интегралног воћарства, вино- 

градарства, повртларства и органске прои- 

зводње, 

• Регресирање камата на пољопривредне 

кредите, 

• Средства за контролу плодности земљи- 

шта и долазак на сајам, семинар, 

 



Страна 4 – Број 6        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР         Датум 21.5.2009. год. 
 

• Средства за исплату по основу дуга из 

2008. године, 

• Средства за исплату обавеза по основу това 

(јунад, свиње) започетог  

у току 2008. године, а завршеног у 2009. 

години и 

• Новчана средства за регрес камата по 

кредитима из 2006, 2007. и 2008. годинe.   

 

Средства за подстицање развоја пољопри- 

вреде подразумијевају једнократне или двократне 

исплате. У  сточарској производњи за предвиђени 

број грла, а у повртларству, воћарству и виногра- 

дарству за подизање дугогодишњих засада, 

стимулисање биљне производње путем плаћања по 

засијаним површинама. У изради Програма су 

кориштене одговарајуће анализе стања пољопри- 

вредне производње, сугестије пољопривредних 

произвођача са одржаних састанака у 2008. години 

при чему су узети у обзир сви квантитативни 

показатељи који утичу на пољопривредну 

производњу као и искуство које је одјељење имало 

у сарадњи са Министарством пољопривреде, 

шумарства и водопривреде. 

 

 2.    ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Након усвајања Програма коришћења 

средстава за унапређење пољопривредне произво- 

дње у 2009. години (у даљем тексту Програм 

подстицаја) Одјељење за пољопривреду, водопри- 

вреду и шумарство ће путем средстава јавног 

информисања, презентација по мјесним заједница- 

ма и израдом летака обавијестити пољопривре- 

днике о подстицајним мјерама, као и о критеријима 

који морају бити испуњени да би подстицајна 

средства била одобрена. 

Право на добијање подстицајних средстава 

у складу са Програмом остварују физичка лица  

која благовремено поднесу захтјев за подстицаје и  

испуне критерије из Програма подстицаја за 

унапређење пољопривредне производње (утврђује 

се записником Комисије за подстицаје) за произво- 

дњу која је остварена на подручју општине 

Прњавор. 

Због изузетно тешког стања у пољопривре- 

дној производњи и великог раста цијена репромате- 

ријала потребних за организовање пољопривредне 

производње право на подстицајна средства у 2009. 

години поред захтјева за тов обзиром да се ради о 

недовршеној производњи чија је исплата предвиђе- 

на Програмом подстицаја за 2008. годину, из буџета 

за 2009. годину, новчана средства остварују и 

физичка лица која су благовремено поднијела  

захтјев за остале врсте подстицаја  у 2008. години, а 

испунили су улове Програма подстицаја. Исплата 

наведених подстицаја не улази у максималан износ 

исплате за 2009. годину. Новчана обавеза општине 

по основу дуга из 2008. године износи 18.240,00 

КМ. Новчана обавеза по основу това (јунад, свиње) 

започетог у току 2008. године, а завршеног у 2009. 

години износи 54.960,00 КМ. 

Под "физичким лицем" у смислу Програма 

подстицаја се сматрају, власници и корисници 

пољопривредног земљишта са мјестом пребивали- 

шта на подручју општине Прњавор, те власници и 

корисници пољопривредног земљишта који немају 

пребивалиште на подручју општине Прњавор а 

подижу воћњаке и винограде на површини минима- 

лно 0,5 ха. 

Подношење захтјева ће се вршити у Шалтер 

сали гдје ће подносиоци захтјева попунити прија- 

вни лист у коме ће бити тачно назначене врсте 

производње за које се подноси захтјев уз које ће 

прилагати и остале документе наведене у Програму 

подстицаја за сваку производњу посебно. У случаје- 

вима у којима је предвиђено достављање копије 

катастарског плана подносиоц захтјева ће Одјеље- 

њу доставити оригинал који ће му након прегледа и 

фотокопирања бити враћен.  

У случајевима у којима захтјев за добијање 

подстицајних средстава није позитивно ријешен, 

поновно поднесен захтјев за исту производњу неће 

бити разматран од стране Комисије за подстицаје. 

Рокови за подношење захтјева су назначе- 

ни за сваку врсту пољопривредне производње 

појединачно.  

Испуњеност критерија у сваком поједина- 

чном случају ће утврђивати Комисија за подстицаје 

именована од стране Начелника општине, утврђива- 

њем чињеничног стања на терену о чему ће 

састављати записнике. 

На основу сачињених записника из којих 

мора бити видљиво да  су испуњени сви потребни 

критерији сачињавају се приједлози закључака о 

исплати подстицајних средстава и достављају  

Начелнику  општине.  

У случајевима гдје је записником Комисије 

за подстицаје утврђено да подносиоц захтјева није 

испунио један или више критерија тај захтјев се 

одбија рјешењем. 

  Исплата подстицајних средстава ће се за 

физичка лица вршити на текући рачун. Контролу 

утрошка одобрених средстава  и процјену резултата 

контиунирано ће вршити  Одјељење пољопривреду, 

шумарство и водопривреду.   

     Максималан износ подстицаја који може 

добити подносиоц захтјева (пољопривредно газди- 

нство) у току  године по основу једног или више 

видова подстицаја у оквиру средстава за подстица- 

ње развоја сточарства, пчеларства, интегралног 

воћарства, виноградарства, повртарства и органске 

производње  износи  3.000,00 КМ.  

 Уз све захтјеве за остваривање права на 
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новчане подстицаје по Програму коришћења 

средстава за унапређење пољопривредне произво- 

дње у 2009. години, подносиоци захтјева дужни су 

да приложе Потврду о регистрацији пољопривредног 

газдинства издату од стране Агенције за посре- 

дничке, информатчке и финасијске услуге –АПИФ.  

 

3.   СТРУКТУРА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦА- 

ЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

По препорукама Главне службе за ревизију 

јавног сектора, предложено је да се за поједине 

врсте пољопривредне производње изврши распо- 

дјела новчаних средстава по врстама подстицаја. 

Сходно томе у 2009. годнини новчана средства ће 

бити расподијељена на следећи начин: 

 

а)  Подстицаје у сточарству; 

         - подстицаји за музна грла 112.000,00 КМ, 

 - подстицаји за расплодне свиње 20.000,00 

КМ, 

 - подстицаји за тов јунади 30.000,00 КМ 

(због дужине трајања това, ова обавеза за исплату 

ће се пренијети у 2010. годину), 

 - подстицаји за тов свиња 20.000,00 КМ 

(због дужине трајања това, један дио обавеза за 

исплату ће се пренијети у 2010. годину), 

 - подстицаји за тов пилића 30.000,00 КМ, 

 - подстицаји за овчарску производњу 

5.000,00 КМ. 

 

б)  Подстицаје у пчеларству 11.000,00 КМ; 

в)  Подстицаје за интегралну воћарску и винограда-   

      рску производњу 10.000,00 КМ; 

г)  Подстицаје за интегралну призводњу поврћа у  

     зaштићеним просторима  и на отвореном   

     20.000,00 КМ; 

д)  Подстицаји за развој органске производње  

     3.000,00 КМ; 

ђ)  Регресирање камата на пољопривредне кредите   

     10.000,00 КМ; 

е)  Средства за  контролу плодности земљишта  

     10.000,00 КМ; 

ж)  Средства за одлазак на сајам, семинар (ПСС,  

       пољопривредни произвођачи, удружења)  

      1.000,00 КМ. 

 

   3.1.    ПОДСТИЦАЈИ  У  СТОЧАРСТВУ 

 

Сточарство је, због својих производних 

капацитета и тржишних могућности, постало 

окосница пољопривредне производње. Имајући у 

виду да за себе веже читав низ различитих грана 

пољопривредне производње које су по својој 

природи и функцији у служби сточарства или су 

усмјерени ка овој врсти производње. У области 

сточарства подстицати ће се пољопривредна 

газдинстава оријентисана на робну производњу. 

 

          3.1.1. Минималан број грла по врстама 

сточарске производње. 

  

Минимални број грла: 

• Музне краве ......................................... 5 грла  

• Расплодне    свиње    (крмаче   и   назимице)    

    ..............................................................10 грла 

• Товна јунад ...........................................8 грла 

Улазна тежина јунади за тов до 200 кг,  

излазна тежина минимум 450 кг, тов  

подлијеже двократној контроли комисије  

за подстицаје. 

• Товне свиње.........................................35 грла 

Улазна тежина товних свиња до 30 кг,  

излазна тежина минимум 90-110 кг, тов  

подлијеже двократној контроли комисије за  

подстицаје. 

• Тов пилића...........................минимум 10.000   

               комада у току године. 

• Овчарство и козарство.......................50 грла. 

Новчани износ за подстицај појединих 

врста сточарске производње утврђује се након обра-

де приспјелих захтјева у предвиђеном року за сваку 

производњу, а у складу са износом који је утврђен у 

Плану расподјеле средстава. Планиран износ 

новчаних средстава по једном грлу износи: музне 

краве 80,00 КМ, расплодне свиње 50,00 КМ, товна 

јунад 70,00 КМ, товне свиње 20,00 КМ, овце и козе 

20,00 КМ и тов пилића 500,00 КМ по фарми са 

испуњеним минимумом. 

 

АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ 

 

   Захтјев за коришћење постицаја за сточа- 

рску производњу подноси се до 01.10.2009. године.  

 Корисник подстицајних средстава за (музна 

грла, расплодне свиње, тов јунади, тов свиња, 

овчарство и козарство) уз захтјев прилажу следећу 

документацију: 

• Цертификат о регистрацији имања издат од 

стране Агенције за обиљежавање животи- 

ња, 

• План пословних активности, 

• Евиденција надлежне ветеринарске службе 

(свиње,овце и козе), 

• Пасош или матични лист грла (музне краве, 

товна јунад). 
 

Корисник подстицајних средстава за тов пили- 

ћа из захтјев прилаже: 

• Потврда о поријеклу (рачун о куповини 

једнодневних пилића или изјава одговорног 

лица да су једнодневни пилићи инкубирани  
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у властитој инкубаторској станици) или уговор 

о обављању услужног това пилића, 

• Рачун о продаји утовљених бројлера,  

• Интерна фактура (интерни излазни доку-

мент из једне у другу производњу) за су-

бјекте који имају властиту прераду, одно-

сно производњу и прераду. 

У случају да се захтјев за тов (свиње, јунад) 

преда у зато предвиђеном року у 2009. години, а 

завршетак това буде у току 2010. године 

подстицајна средства ће се исплатити на крају това 

односно из буџета за 2010. годину, након 

сачињавања другог записника о завршетку товног 

циклуса. 

 

 3.2. ПОДСТИЦАЈИ У ПЧЕЛАРСТВУ 

  

Право на подстицајна средства за произво- 

дњу и узгој пчела остварују пчелари који посједују 

најмање 50 кошница односно пчелињих друштава. 

Новчани износ за подстицај се одређује након обра-

де приспјелих захтјева у предвиђеном року, а 

максимална висина подстицаја по кошници износи 

5,00 КМ. 

Захтјев за исплату подстицаја се подноси 

до 01.10.2009. године. 

 

3.3. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ   

       ВОЋАРСКУ И ВИНОГРАДАРСКУ                            

       ПРОИЗВОДЊУ 

 

3.3.1. ЈАБУЧАСТО, КОШТИЧАВО И  

          КОШТУНИЧАВО ВОЋЕ 

 

Агроклиматски услови за производњу 

јабучастог, коштичавог и језграстог воћа су пово- 

љни, а постоји и велика потражња на локалном 

тржишту.  Интегрална производња воћа и поврћа 

представља контролисану производњу у којој је 

дозвољена примјена одређених средстава за зашти- 

ту биља на основу праћења степена напада болести 

и штеточина.  

Подстицањем засађивања нових интензи- 

вних засада по принципима интегралне производње 

доћи ће до боље конкуретности, што подразумијева 

увођење бољих култивара, постизање већег прино- 

са, ефикаснију производњу и могућност пласмана 

тржишних вишкова на страна тржишта. 

Критерији које морају испунити подносио- 

ци захтјева за добијање новчане накнаде на име 

подстицаја за подизање нових воћњака су следећи: 

 

• воћњак мора имати површину минимално 

    0,2 хектара по воћној врсти, 

• минималан број стабала за коштичаво воће  

   по једном ха је 800 стабала,  

• минималан број стабала за јабучасто воће 

              по једном ха је 1000 стабала,  

• минималан број садница за орах 120 

    садница/ха, 

• минималан број садница за љешник 500 

    садница/ха. 

Рок за подношење захтјева за добијање 

новчане накнаде на име подстицаја је 01.12.2009. 

године. 

Новчани износ за подстицај утврђује се на-

кон обраде приспјелих захтјева у предвиђеном ро-

ку, а максимална висина подстицаја износи 1,00  

КМ по једној садници. 

Комисија за подстицаје ће утврдити чиње- 

нично стање у смислу површине воћњака, броја 

садница као и примјењених агротехничких мјера 

које морају бити  складу са принципима интегралне 

производње. 

 Уколико дође до заснивања одређеног 

засада воћа или винограда након истека рока 

предвиђеног Програмом за 2009. годину, пољопри- 

вредни произвођач ће имати право да захтјев 

поднесе у току 2010. године те такође оствари 

право за подстицајна средства након усвајања 

Програма за текућу годину. 

 

3.3.2.    ЈАГОДИЧАСТО ВОЋЕ  

 

Подручје општине Прњавор има повољне  

агроклиматске услове за производњу јагодичастог 

воћа. Ова врста пољопривредне производње има 

потенцијал да оствари висок профит, захтијева 

много сезонске радне снаге чиме се увећава 

запосленост у руралним подручјима и тржишни 

вишак је могуће усмјерити на извоз. 

Критерији које морају испунити подноси- 

оци захтјева за добијање новчаних  средстава на 

име подстицаја за засађивање нових засада 

јагодичастог воћа су следећи: 

 

• минимална величина парцеле под новим 

    засадом је 0,1 ха; 

• минимални број садница живића је 30 000 

    /ха, односно 3 000/0,1 ха; 

• минималан број садница за купину је 

    2000/ха, односно 200/ 0,1 ха; 

• минималан број садница за малину је  

    9000/ха  ,односно 900/ 0,1 ха. 

Садња се обавља у складу са агротехни- 

чким роковима и стандардном агротехником. 

Рок за подношење захтјева за добијање 

новчане накнаде на име подстицаја је 01.12.2009. 

године. 

Новчани износ за подстицај појединих 

врста јагодичастог воћа утврђује се након обраде 

приспјелих захтјева у предвиђеном року, а макси- 

мална висина подстицаја износи 2.000,00 КМ по 

једном ха површине. 
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            3.3.3.    ВИНОВА ЛОЗА 

 

  Новчани износ за подстицај виноградарске 

производње утврђује се након обраде приспјелих 

захтјева у предвиђеном року, а максимална висина 

подстицаја износи 2.000,00 КМ по једном ха 

површине. 

Минимална површина подигнутог виногра- 

да потребна за остваривање права на новчане 

подстицаје  износи 0,1 ха. 

Рок за подношење захтјева за добијање новчане 

накнаде на име подстицаја је 01.12.2009. године.  

 

АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИНТЕГРАЛНУ 

ВОЋАРСКУ И ВИНОГРАДАРСКУ ПРОИЗВО- 

ДЊУ  

 

Уз захтјев за подстицаје подносиоц захтјева 

ће доставити: 

•  план пословних активности, 

•  копија катастарског плана, 

•  уговор о закупу земљишта уколико 

произвођач користи земљиште под закуп 

• рачун од регистрованог произвођача 

садног материјала или предузећа реги- 

строваног за промет садног материјала, 

• декларацију о квалитету садног матери- 

јала издану од стране произвођача садног 

материјала. 

Ако се садни материјал увози из иностра- 

нства потребно је обезбиједити: рачун од предузећа 

регистрованог за промет садног материјала, 

царинску исправу о увезеном садном материјалу, 

рјешење или цертификат граничне инспекције за 

заштиту биља и декларацију о квалитету садног 

материјала у мјесту производње;  

Садња се обавља у складу са агротехни- 

чким роковима и стандардном агротехником. 

Новчана средства која ће се исплаћивати на 

име подстицаја у воћарству и виноградарству 

планирана су за прољетну и јесењу садњу 2009. 

године. 

  

3.4. ПОДСТИЦАЈИ ЗА  ИНТЕГРАЛНУ ПРОИ- 

ЗВОДЊУ ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНИМ  

         ПРОСТОРИМА  И  НА ОТВОРЕНОМ 

 

Производња  поврћа омогућава релативно 

брз поврат средстава кроз продају на локалном 

тржишту и уговорену производњу при чему су 

потребе за пољопривредном механизацијом мале, а 

плодно брежуљкасто земљиште погодује овој врсти 

производње.  

Под “Пластеником" (у смислу Програма 

подстицаја за унапређење пољопривредне произво- 

дње) се подразумјева објекат вишегодишње намјене 

од пластичне фолије (не високе топле леје) 

димензија не мањих од 4м x 20м x 1,8м, саграђен од 

пластичне или металне конструкције са отворима за 

прозрачивање који служи за узгој паприке, 

парадајза, краставца  и другог поврћа, те цвијећа, 

минималне површине 200 м². 

"Стакленик" (у смислу Програма подстицаја 

за унапређење пољопривредне производње) као 

објекат вишегодишње намјене направљен од стакла 

или чврсте пластике минималне дебљине 4 мм  

димензија не мањих од 4м x 20м x 1,8м, саграђен од 

пластичне или металне конструкције са отворима за 

прозрачивање који служи за узгој паприке, 

парадајза, краставца, и другог поврћа, те  цвијећа, 

минималне површине 300 м². 

   "Објекти за производњу гљива", са 

пратећом опремом, минималне површине 100 м
2
. 

Сјетву и садњу треба обавити у складу са 

агротехничким роковима и стандардном агроте- 

хником.  

 Критерији које морају испунити подноси- 

оци захтјева за добијање новчаних средстава на име 

подстицаја за производњу повртларских култура на 

отвореном су: 

• минимална површина парцеле засијане 

(засађене) једном културом је за диње, 

лубенице и кромпир 1 ха, а остале 

повртларске културе 0,1 ха. 

• сјетва се обавља у складу са агротехни- 

чким роковима и стандардном агротехни- 

ком.  

Новчани износ за подстицај повртларке 

производње утврђује се након обраде приспјелих 

захтјева у предвиђеном року, а максимална висина 

подстицаја износи:  

 

• пластеничка производња............1,00 КМ/м², 

• стакленичка производња........... 1,50 КМ/м
2
,  

• објекти за производњу гљива...1,50  КМ/м
2
. 

Висина подстицаја за производњу за диња, 

лубеница износи 500,00 КМ/ха, а остале повртла- 

рске културе 1000,00 КМ/ха. 

Рок за подношење захтјева за добијање 

новчаних средстава на име подстицаја за повртла- 

рску производњу је 01.10.2009. године. 

 

АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОСТВАРИВА- 

ЊЕ ПОДСТИЦАЈА ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА У 

ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА (СТАКЛЕНИЦИ, 

ПЛАСТЕНИЦИ, ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ГЉИВА)  И  НА ОТВОРЕНОМ 

 

Уз захтјев за подстицаје подносиоц захтјева 

ће доставити: 

• план пословних активности, 

•  копија катастарског плана,  

• уговор о закупу земљишта уколико 

произвођач користи земљиште под закуп, 
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• рачун од регистрованог произвођача 

садног материјала или предузећа реги- 

строваног за промет садног материјала, 

• декларацију о квалитету садног матери- 

јала издану од стране произвођача садног 

материјала. 

 

Ако се садни материјал увози из 

иностранства потребно је обезбиједити: рачун од 

предузећа регистрованог за промет садног 

материјала, царинску исправу о увезеном садном 

материјалу, рјешење или цертификат граничне 

инспекције за заштиту биља и декларацију о 

квалитету садног материјала у мјесту производње.  

 

3.4. ПОСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ОРГАНСКЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ 

 

Органска производња је недовољно засту- 

пљена на подручју наше општине обзиром да се у 

овој производњи остварују мањи приноси, а због 

неразвијеног тржишта органским производима ти 

производи се продају по знатно нижим цијенама 

тако да је мали број произвођача који се жели 

бавити овом производњом. Обзиром на еколошки 

значај ове производње потребно је уз сталну 

подршку подстицајних средства повећавати 

површине у систему органске производње. 

 За подстицање органске пољопривреде ће 

бити издвојено 3000,00 КМ, а максимално по једној 

фарми 1.000,00 КМ. 

Као доказ физичка лица подносе овјерену 

копију цертификата или уговор о цертификацији 

органске производње склопљен са оваштеним 

цертификацијским тијелом од стране Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Репу- 

блике Српске. 

Рок за предају захтјева је 01.12.2009. 

године. 

 

3.5. РЕГРЕСИРАЊЕ КАМАТА НА ПОЉО- 

ПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ 

 

 За регресирање камата на пољопривредне 

кредите који ће се реализовати у 2009. години 

издваја се 10.000,00 КМ. Кредитна средства ће бити 

намијењена за набавку механизације и прикључних 

оруђа са роком отплате од једне до три године. 

По усвајању програма објавити ће се  јавни 

оглас за избор најповољнијег кредитора, након чега 

ће са истим склопити уговор о кредитирању. 

За камате по кредитима из 2006, 2007. и 

2008. у 2009. години ће бити издвојено 59.390,42 

КМ. 

 

 3.7. ЕДУКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ  

        ПРОИЗВОЂАЧА И КОНТРОЛА  

       ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА 
 

У сврху унапређења пољопривредне 

производње Програмом коришћења средстава за 

унапређење пољопривредне производње су предви- 

ђене следеће активности: 

1. Испитивање хемијског састава земљишта          

(контрола плодности )...........................10.000,00 КМ, 

2. Семинари, сајмови (ПСС, пољопривре- 

дни произвођачи, удружења) ................1.000,00 КМ. 
 

3.8.    РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА KОРИ-   

          ШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
 

1. Новчана обавеза општине по основу дуга 

из 2008. године износи..........................18.240,00 КМ, 

2. Новчана обавеза по основу това (јунад, 

свиње) започетог у току 2008. године, а завршеног у 

2009. години износи..............................54.960,00 КМ, 

3. Новчана средства за камате по 

кредитима из 2006, 2007. и 2008. у 2009. години  ће 

бити издвојено.......................................59.390,42 КМ, 

4. Новчана средства за подстицаје развоја 

пољопривредне производње наведена у тачци 3. 

овог  програма износе........................282.000,00 КМ. 

_____________________________________ 

УКУПНО:...............................414.590,42 КМ 
 

 НАПОМЕНА: Укупан Новчани износ од 

414.590,42 КМ, треба умањити за износ од 

30.000,00 КМ. Разлог за ово лежи у чињеници да су 

тачком 3. подтачка а). алинеја 3. овог програма 

предвиђена новчана средства за тов јунади за 

захтјеве који ће бити поднесени у току 2009. 

године. Тачком 3.1.1. овог програма дефинисано је 

да је улазна тежина јунади за тов до 200 кг, а 

излазна тежина минимум 450 кг и тов подлијеже 

двократној контроли Комисије за подстицаје. 

Сходно наведеном тов јунади који буде започет по 

овом програму у току 2009. године, завршит ће се у 

току 2010. године и исплатит ће се по Програму 

подстицаја за 2010. годину.  

Уколико се предвиђена средства не искори- 

сте за неку од наведених ставки иста ће се 

користити за исплату новчаних подстицаја за ставке 

на којима ће недостајати највише средстава од 

испуњења максималног износа по грлу, фарми, 

садници или јединици сјетвене површине.  

На укупну реализацију новчаних подсти- 

цаја утицаће и остварење буџета општине Прњавор, 

односно подсицајна средства ће се исплатити у 

проценту остварења буџета за 2009. годину. 

 

3.9. КОНТРОЛА НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА                              

ДОДИЈЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 

 Контролу намјенског утрошка додијељених 

средстава врши надлежно Одјељење Админи- 
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стративне службе општине Прњавор по прописа- 

ним правилима и процедурама. 

За купљену механизацију за коју се врши 

субвенција камате успоставиће се јединствени 

регистар унутар надлежног одјељења. 

 
Број: 01-022-105/09         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 20.05.2009. год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р.     
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), а након 

разматрања нацрта Одлуке о измјенама и допунама 

Одлуке о оснивању Центра за социјални рад 

Прњавор, Скупштина општине Прњавор, на 6. 

сједници одржаној дана 20.05.2009. године, 

донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Нацрт Одлуке о измјенама и допунама 

Одлуке о оснивању Центра за социјални рад 

Прњавор суштински и формално-технички је 

прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-106/09                    ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 20.05.2009. год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р.     
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

133 

 
На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Извјештај о коришћењу средстава за унапређење 

пољопривредне производње у 2008. години, на 6. 

сједници одржаној дана 20.05.2009. године, 

донијела  
 

ЗАКЉУЧАК  
 

I 

Скупштина  општине  Прњавор  прихвата  

Извјештај о коришћењу средстава за унапређење 

пољопривредне производње у 2008. години. 

 

II 

 Скупштина општине Прњавор тражи од 

Министарства пољопривреде у Влади Републике 

Српске да убрза активности око провјере засијаних 

јесењих усјева у 2008. години и исплате одговара- 

јућих подстицајних средстава за пољопривредне 

произвођаче на подручју општине Прњавор. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”. 
 

Број: 01-022-107/09                      ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 20.05.2009. год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р.     
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Извјештаја о извршењу буџета општине Прњавор за 

период 01.01.-31.12.2008. године, на 6. сједници 

одржаној дана 20.05.2009. године, донијела 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Скупштина општине Прњавор није 

прихватила Извјештај о извршењу буџета општине 

Прњавор за период 01.01.-31.12.2008. године. 

 

II 

 Закључак ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-108/09                     ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 20.05.2009. год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р.     
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Извјештаја о коришћењу текуће буџетске резерве за 

период 01.01.-31.12.2008. године, на 6. сједници 

одржаној дана 20.05.2009. године, донијела 
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З А К Љ У Ч А К  
 

I 

Скупштина општине Прњавор није прихва- 

тила Извјештаја о коришћењу текуће буџетске 

резерве за период 01.01.-31.12.2008. године. 
 

II 

 Закључак ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-109/09                     ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 20.05.2009. год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р.     
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Извјештаја о извршеним реалокацијама за период 

01.01.-31.12.2008. године, на 6. сједници одржаној 

дана 20.05.2009. године, донијела 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

I 

Скупштина општине Прњавор није прихва- 

тила Извјештаја о извршеним реалокацијама за 

период  01.01.-31.12.2008. године. 
 

II 

 Закључак ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-110/09                     ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 20.05.2009. год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р.     
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 8/05 и 6/08) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 2/06, 1/07 и 18/07), 

Скупштина општине Прњавор је, разматрајући 

Информацију о реализацији закључака Скупштине 

општине Прњавор за 2008. годину, на 6. сједници 

одржаној дана 20.05.2009. године, донијела 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

I 

Скупштина општине Прњавор није прихва- 

тила Информацију о реализацији закључака 

Скупштине општине Прњавор за 2008. годину. 

II 

 Закључак ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-111/09                     ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 20.05.2009. год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                     Брано Жунић, дипл. правник, с.р.     
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 72. става 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 43/05 и 118/05), 

члана 41. и 49. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 8/05 и 

6/08) Начелник општине д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПОДЈЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  

ЗА ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ СПОРТА  

ЗА 2009. ГОДИНУ 

 

I 

 Овом oдлуком утврђује се расподјела 

планираних буџетских средстава за финансирање 

подстицаја и развоја спорта, а на основу 

критеријума за расподјелу средстава. 

 

II 

 Средства за подстицај и развој спорта 

планирана су у буџету општине Прњавор за 2009. 

годину у износу од 300.000,00 КМ. 

 

III 

 Одобравање и додјела средстава за 

подстицај и развој спорта врши се на основу 

поднешених захтјева спортских клубова и 

Спортског савеза општине Прњавор, у складу са 

Одлуком о извршењу буџета општине Прњавор за 

2009. годину. 

 

IV 

 Расподјела средстава спортским клубовима 

и Спортском савезу општине Прњавор извршена је 

на основу следећих критерија: 

а) ранг такмичења (лигашки статус у 

Републици Српској и БиХ); 

б) масовност спорта; 

в) категоризација спорта. 

Дозначавање средстава спортским клубови- 

ма и Спортском савезу општине Прњавор ће се 

вршити квартално на жиро рачуне истих у складу са 

процентуалним нивоом пуњења буџета општине 

Прњавор. 
 

Расподјела средстава спортским клубовима 

и Спортском савезу општине Прњавор вршиће се 

како слиједи: 
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Р/Б Назив клуба 
Одобрени износ средстава за 2009. 

годину  (у КМ) 

1. Фудбалски клуб „Љубић“ Прњавор 180.000,00  

2. Кошаркашки клуб „Младост 76“ Прњавор 33.000,00 

3. Рукометни клуб „Слога“ Прњавор 13.000,00 

4. Атлетски клуб „Прњавор“ Прњавор 12.000,00 

5. Одбојкашки клуб „Укрина“ Прњавор 9.000,00  

6. Карате клуб „Ипон“ Прњавор 9.000,00  

7. Спортски савез општине Прњавор 8.000,00 

8. Џудо клуб „Соко – М“ Прњавор 7.000,00 

9. Теквон до клуб „Прњавор“ Прњавор 7.000,00 

10. Шаховски клуб „Пошк“ Поточани 6.000,00 

11. Одбојкашки клуб „Темпо“ Прњавор 5.000,00 

12. Фудбалски клуб „Будућност“ Гаљиповци 3.000,00 

13. Фудбалски клуб „Борац“ Шибовска 3.000,00 

14. Клуб малог фудбала „Обилић“ Прњавор 2.000,00 

15. Фудбалски клуб „Прњавор“ Прњавор 1.000,00 

16. Кик-бокс клуб „Терц“ Прњавор 1.000,00 

17. Теквон до клуб „Борац ДС“ Шибовска 1.000,00 

 У к у п н о 300.000,00 

 

V 

 Право на расподјелу новчаних средстава 

имају спортски клубови и Спортски савез општине 

Прњавор а који испуњавају следеће услове: 

а) да су уредно регистровани код надле- 

жног органа у складу са Законом о спорту; 

б) да имају изабране органе руковођења и 

надзора; 

в) да имају прописан печат; 

г) да имају отворен жиро рачун; 

д) да имају сједиште и дјелују на подручју 

општине Прњавор. 

 

VI 

 Спортски клубови и Спортски савез 

општине Прњавор, као корисници буџетских 

средстава обавезни су да доставе Одјељењу за 

локални економски развој и друштвене дјелатности 

општине Прњавор програм рада и финансијски 

план за текућу годину, те извјештај о раду и 

финансијски извјештај за претходну годину. 

 

VII 

 Корисници средстава требају користити 

средства намјенски према усвојеним програмима 

спортских активности. 

 Надзор над намјенским трошењем 

средстава врше надлежни органи  и одговорна лица 

у спортским клубовима и Спортском савезу 

општине Прњавор. 

 

VIII 

 За провођење ове одлуке стараће се 

Одјељење за локални економски развој и друштве- 

не дјелатности и Одјељење за финансије. 

 

IX 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

а примјењиваће се од 01.01.2009. године. Ова 

oдлука ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-99/09                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 18.05.2009. год.                   мр Дарко Томаш, с.р. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Разматрајући захтјев организационе једи- 

нице Одјељења за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције за реалокацију средстава, а на основу 

члана 41. и 49. Статута општине Прњавор («Слу- 

жбени гласник општине Прњавор», број 8/05 и 6/08) 

и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2009. годину («Службени гласник 

општине Прњавор», број 4/09), начелник општине 

доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских стредстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице број 00750170- 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 

стиције у износу од 204,71 КМ. 

 

II 

Износ од 204,71 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 821600 - Трошкови ширења мреже 

амбуланти породичне медицинe у износу од 

204,71 КМ (потрошачка јединица број 00750170
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- Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције), 

 

• на конто 821500 - Трошкови надзора над 

реализацијом капиталних пројеката финансира- 

них  из домаћих прихода у износу од 204,71 КМ 

(потрошачка јединица број 00750170 - Одјељење 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти из разлога што није завршена процедура одабира 

банке за кредитна средства, па самим тим нису ни 

оперативна средства за ове намјене, а иста су 

планирана у дијелу Програма капиталних инвести- 

ција - финансирање из кредитних средстава у 

буџету општине за 2009. годину. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-401-75/09                                  НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.04.2009. год.                    мр Дарко Томаш, с.р.               
_________________________________________________________________________________________ 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. – Телефон 051/660-340. Излази у складу са  

потребама. Одговорни уредник Новка Петровић. Штампа Стручна служба СО-е. 


