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 На основу члана 32. став 2. Закона о јавним 
путевима („Службени гласник Републике Српске”, бр. 
89/13 и 83/19), члана 18. став 1. тачка 2. и члана 20. 
став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 36/19), члана 30. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18), члана 15. став 1. и 2. Одлуке о управљању, 
грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити 
локалних и некатегорисних путева, улица у насељу и 
путних објеката на њима („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 33/15, 20/17 и 22/18), чл. 161. и  
201. став 1. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
21/17, 23/17 и 32/17), а у складу са Буџетом oпштине 
Прњавор за 2022. годину, Скупштина општине 
Прњавор на 9. сједници одржаној 28.01. 2022. године, 
донијела је 

ПРОГРАМ 
ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 Програмом одржавања локалне путне мреже 
предвиђени су сљедећи радови: 

1) текуће одржавање локалне путне мреже 
(набавка, превоз и уградња посипног материјала и 

машинско равнање локалних путева и градских улица 
са макадамским застором), 

2) ископ и чишћење одводних канала и 
широки откопи, 

3) санација оштећења на локалним путевима 
са асфалтним застором, 
 4) набавке грађевинског материјала за 
изградњу пропуста, мостова и помоћ у изградњи и 
адаптацији других објеката, 

5) одржавање саобраћајне сигнализације. 
 
Текуће одржавање локалне путне мреже 

 I - Програмом одржавања локалне путне 
мреже за 2022. годину, за набавку, превоз и уградњу 

посипног материјала за санацију оштећења на 
локалној путној мрежи на подручју општине Прњавор, 

планирана су средства у износу од 150.000,00 КМ.  
 II - Планом утрошка новчаних средстава која 
потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 
2022. годину, за текуће одржавање путева на руралним 
подручјима са којих потичу дрвни сортименти, за 
набавку, превоз и уградњу посипног материјала, 
планирана су средства у износу од 50.000,00 КМ. 

За санацију оштећења на локалним путевима 
првог реда и градским улицама са макадамским 
застором, као и интрвентну санацију оштећења на 
путевима насталих усљед временских непогода 
планирано је 5.000 m3 посипног материјала, према 
сљедећем: 

 

Ред. 
број 

 
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ПРВОГ РЕДА 

Асфалт 
дужина у 

km 

Макадам 
дужина у 

km 

Укупна 
дужина у 

km 

Планирана 
количина у 

m3 

 
1 

Пут од магистралног пута М 16.1 у Штрпцима 
– Стара управа Мамутовац – Мусе – мост на 
Укрини (граница са општином Станари) 

7,90 0,00 7,90 0,00 

2 
Пут од регионалног пута Р 474 у Доњој Илови 
(Бакула) – Шибовска – Горњи Смртићи – 
Тромеђа (граница са општином Дервента) 

15,00 0,00 15,00 0,00 

3 
Пут од магистралног пута М 16.1 на Којином 
Хану – Црквена – Чивчије – Кокори – 
Брезичани (граница са општином Челинац) 

15,20 0,00 15,20 0,00 
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Ред. 
број 

 
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ПРВОГ РЕДА 

 

Асфалт 
дужина у 

km 

Макадам 
дужина у 

km 

Укупна 
дужина у 

km 

Планирана 
количина у 

m3 

4 
Пут од краја улице Рајка Малешевића -Маћино 
Брдо – Грабик Илова – Царевац – Срђевићи 
(граница са општином Србац) 

8,10 2,60 10,70 150 

5 
Пут Царевац – Велика Илова – Печенег Илова 
– Смртићи (Челара) до локалног пута I-2 у 
Горњим Смртићима 

8,60 8,20 16,80 300 

6 

Пут од краја Бањалучке улице – Радуњевац – 
Гаљиповци – центар Горње Мравице – мост у 
Милановићима – Милијевићи – регионални 
пут Р 476 у Д.Вијачанима 

9,20 2,20 11,40 150 

7 
Пут од регионалног пута Р 476 Доњим 
Вијачанима (Качаре) – центар Шаринаца – 
центар Вршана – Црквена до локалног пута I–3 

7,30 3,60 10,90 200 

8 
Пут од Бањалучке улице – Околица (Криж) – 
Горња Мравица – Брезик (Лучић) до локалног 
пута I–7 

6,60 1,90 8,50 100 

9 

Пут од регионалног пута Р 474 у Поповићима 
– бања Кулаши – Присоје – Горњи Вијачани – 
Вијачани Горњи (граница са општином 
Челинац) 

7,20 8,20 15,40 300 

10 

Пут од регионалног пута Р 476 у Дренови – 
Вуковићи – Сабањска Ријека – Јотића Луке – 
мост у Горњим Вијачанима на граници са 
општином Челинац 

6,90 4,30 11,20 150 

11 
Пут од магистралног пута М 16.1 на Којином 
Хану – Орашје центар – Ново Село – Просјек – 
Кољани (граница са општином Лакташи) 

4,70 7,10 11,80 300 

12 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини 
Лишња – Жаковац – Млинци – Срповци – 
Разбој (граница са  општином Србац) 

1,90 4,60 6,50 200 

13 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Пураћима 
– центар Лишње – до раскрснице за Гусак 
(ресторан „Авантура“) 

2,50 0,00 2,50 0,00 

14 

Пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини 
Лишња – Мрачај – Отпочиваљка – Илићани 
(граница са општином Србац) 
 

1,23 8,77 10,00 300 

15 

Пут од магистралног пута М 16.1 у Чорлама – 
Чорле центар – Парамије (споменик) 
 
 

3,40 0,00 3,40 
 

0,00 
 

Ред. 
број 

 
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ПРВОГ РЕДА 
 

Асфалт 
дужина у 

km 

Макадам 
дужина у 

km 

Укупна 
дужина у 

km 

Планирана 
количина у 

m3 
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16 
Пут од регионалног пута Р 474 на Караћу – 
дом у Бабановцима – „Криж“ – до регионалног 
пута Р 474 у улици Боже Татаревића 

3,70 0,00 3,70 0,00 

17 
Пут од локалног пута I–2 у Шерег Илови – 
Шерег Илова – Печенег Илова центар до 
локалног пута I–5 у Печенег Илови 

4,00 0,00 4,00 0,00 

18 
Пут од регионалног пута Р 476 у Доњим 
Вијачанима (Качаре) – Тубаци до границе 
општине Челинац (бензинска пумпа) 

2,00 5,60 7,60 150 

19 
Пут од локалног пута I–3 (раскрсница према 
Кокорима) – Чивчије – Бранешци (граница са 
општином Челинац) 

2,50 1,10 3,60 100 

20 
Пут од магистралног пута М 16.1 у 
Палачковцима – Видићи – Благојевићи до 
локалног пута I–2 

4,40 0,00 4,40 0,00 

21 
Пут од краја улице Живојина Прерадовића – 
Цер – Дебељачко Брдо – Јанковићи раскрсница 
Гаврићи до регионалног пута Р 476 у Дренови 

5,20 2,60 7,80  
150 

22 Пут од локалног пута I–11 у центру Орашја – 
Ријека до локалног пута I–14 у Отпочиваљци 0,60 2,80 3,40 150 

23 Градске улице 30,80 12,10 42,90 300 

 
За интервентну санацију оштећења на 
путевима насталих усљед врененских непогода 
и слично 

   2.000 

 УКУПНО 158,93 75,67 234,60 5.000 
 
Додјела посипног материјала за санацију  

оштећења на локалним путевима другог и трећег реда, 
као и некатегорисане путеве у мјесним заједницама, ће 
се вршити процентуално, од укупне количине посиног 
материјала намијењено за путеве у мјесним 
заједницама. 

 Проценат је обрачунат на основу укупне 
путне мреже на подручју мјесне заједнице, а у односу 
на укупну путну мрежу на подручју општине која је 
садржана у Одлуци о разврставању локалних путева и 
улица на подручју општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 32/15), као у табели:  

 
Ред. 
брoj МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Проценат 

1 Бабановци 0,830 
2 Велика Илова 6,717 
3 Вршани 2,988 
4 Гаљиповци 0,584 
5 Горња Мравица 3,469 
6 Горњи Вијачани 1,767 
7 Грабик Илова 3,079 
8 Гусак-Гајеви 3,443 
9 Доњи Мравица 1,260 

10 Доња Вијачани 5,158 
11 Доњи Гаљиповци 2,490 
12 Дренова 1,845 
13 Кокори 6,756 
14 Коњуховци 1,637 
15 Кремна 2,338 
16 Лишња 2,260 
17 Маћино Брдо 0,584 
18 Насеобина Лишња 2,533 
19 Околица 0,662 
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20 Орашје 3,644 
21. Отпочиваљка - Мрачај 2,014 
22 Палачковци 2,706 
23 Печенег Илова 3,157 
24 Поповићи 5,197 
25 Поточани 4,144 
26 Присоје 2,156 
27 Смртићи 5,015 
28 Хрваћани 2,091 
29 Црквена 2,550 
30 Чорле 1,500 
31 Шаринци 3,118 
32 Шибовска 4,365 
33 Штрпци 7,887 

 
Приоритет при додјели посипног материјала 

имаће мјесне заједнице или групе мјештана које 
изврше сасијецања шибља и растиња, као и чишћења 
одводних канала поред путева или ако мјештани 
обезбиједе средства за превоз и уградњу посипног 
материјала. 

За набавку, превоз и уградњу посипног 
материјала за путеве првог, другог и трећег реда и 
некатегорисане путеве планирана су средства у износу 
од  ……………………………………….190.000,00 КМ. 

Поред набавке, превоза и уградње посипног 
материјала планирани су и радови на машинском 
равнању путева (грејдер). 

За ове радове планирано је 
…………………………………..10.000,00 КМ. 
За набавку, превоз и уградњу посипног 

материјала, као и машинском равнању путева 
(грејдер), Програмом одржавања локалне путне мреже 
за 2022. годину и Планом утрошка новчаних средстава 
која потичу од прихода од посебних намјена за шуме 
за 2022. годину, планирано је укупно 

………………………………….200.000,00 КМ.         
 
Ископ и чишћење одводних канала и широки откопи 

 
Радови на ископу и чишћењу канала 

планирани су  поред локалних путева првог реда, 
другог и трећег реда на асфалтираним и макадамским 
дионицама, гдје је дошло до одрона земље у канале 
или гдје су усљед оштећења банкина канали 
затворени, што узрокује појаву мрежастих пукотина 
на асфалту и других деформација (клизишта, 
шкољкастих оштећења трупа пута и других 
оштећења). Такође су планирани радови широког 
откопа на мјестима гдје се планирају проширења пута. 

На локалним путевима првог приоритета 
извршиће се радови на ископу и чишћењу канала од 
35% дефинисаног износа, а на локалним путевиима 
другог и трећег реда извршиће се радови на ископу и 
чишћењу канала од 65% дефинисаног износа. 

За ове радове планирана су средства у износу 
од …………………………………………50.000,00 КМ. 

 
Санација оштећења на локалним путевима са 
асфалтним застором 

 
Санација денивелисаног коловоза и ударних 

рупа, као и других оштећења на локалним путевима са 
асфалтним застором планирана је на путевима првог 
реда, другог реда и трећег реда  по потреби, а 
приоритетно на путевима првог реда.  

За санацију денивелисаног коловоза и 
ударних рупа, као и других оштећења коловоза на 
локалним путевима са асфалтним застором планирана 
су средства у износу од                         80.000,00 КМ. 
 
Набавке грађевинског материјала за изградњу 
пропуста, мостова и помоћ у изградњи и адаптацији 
других објеката 

 
Набавка грађевинског материјала планирана 

је за додјелу мјесним заједницама или групи грађана 
гдје су мјештани заинтересовани извршити 
реконструкцију оштећених или изградњу нових 
пропуста, санацију мостова на локалним и 
некатегорисаним путевима (даска, дрвена грађа, 
цемент, арматурне мреже, бетонско жељезо, шљунак и 
бетонске цијеви), као и набавка грађевинског 
материјала за помоћ у изградњи или адаптацији 
других објеката (цријеп, летва, кровни лим, блок, 
цигла, креч и други материјал потребан за изградњу 
или адаптацију објеката). 

За набавку грађевинског материјала за 
изградњу пропуста, мостова и помоћ у изградњи или 
адаптацији других објеката планирана су средства у 
износу од  ………………………………. 20.000,00 КМ. 
 
Саобраћајна сигнализација 

 
 За одржавање вертикалне саобраћајне 

сигнализације на локалној путној мрежи (набавка 
нових, замјена оштећених и уништених саобраћајних 
знакова и др.) планирана су средства у износу  од  
…………………………………………….10.000,00 КМ. 



 
 

 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

Трошкови текућег одржавања путева (набавка, превоз и уградња посипног 
материјала и грејдер) 200.000,00 КМ 

Трошкови ископа и чишћења канала и широки откопи 50.000,00 КМ 

Трошкови санације оштећења на локалним путевима са асфалтним застором  80.000,00 КМ 

Трошкови набавке грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и помоћ у 
изградњи и адаптацији других објеката 

 
20.000,00 КМ 

Трошкови саобраћајне сигнализације                                           10.000,00 КМ 

УКУПНО:  360.000,00 КМ 

 
Сви послови по овом Програму биће 

повјерени извршиоцима путем јавног конкурса 
расписаног на основу Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 
39/14). 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број:     01-022-10/22                        Предсједник СО 
Датум: 28.01.2022. године              Жељко Симић, с.р.   
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 На основу члана. 18. став 1 тачка 2. подтачка 
2. и члана. 20. став 1 тачка 7. и 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 2. став 2. и чл. 21. Закона 
о комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17), члана 30. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 14. 
Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, 

одржавању и заштити локалних и некатегорисаних 
путева, улица у насељу и путних објеката на њима 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 33/15, 
20/17, и 22/18 ), чл. 161. и 201. став 1. Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), а 
у складу са Буџетом општине Прњавор за 2022. 
годину Скупштина општине Прњавор на 9. сједници 
одржаној 28.01.2022. године донијела је 
 

П Р О Г Р А М 
ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ   
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
I – ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ КОЈЕ СЕ ОДРЖАВАЈУ 
ПРОГРАМОМ ЗАЈЕДНИЧКЕ  
     КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ - РЕДОВНИ 
КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ 
 

1) Улице и тргови 

 
 1. Улице прве зоне: 

Ул. Светог Саве 6.860 m2 
Ул. Стевана Немање 4.203 m2 
Ул. Цара Лазара 2.250 m2 
Ул. Бранка Ћопића 1.785 m2 
Ул. Вида Њежића   550 m2 
Ул. Вељка Миланковића 4.500 m2 
Ул. Живојина Прерадовића    600 m2 
Ул. Лазе Лазаревића 3.460 m2 
Ул. Ђуре Јакшића 1.232 m2 
Ул. Војводе Степе 2.430 m2 
Ул. Новака Пивашевића 3.386 m2 
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Ул. Раде Врањешевић 2.250 m2 
Ул. Хиландарска    980 m2 
Ул. Милана Наградића    405 m2 
Ул. Београдска  7.975 m2 
Ул. Карађорђева 3.545 m2 
Ул. Војводе Бојовића 3.150 m2 
Ул. Савка Јењића 1.188 m2 
Ул. Алексе Малића 3.500 m2 
Ул. Илије Малића 3.520 m2 
Ул. Алексе Шантића 1.152 m2 
Ул. Првомајска    975 m2 
Ул. Његошева 2.500 m2 
Ул. Цвјетка Поповића    755 m2 
Простор око стамбене зграде у парку 1.500 m2 
Простор између стамбеног низа, хотела и тржнице 3.750 m2 
Трг српских бораца 1.500 m2 
Занатски центар I 3.450 m2 
Занатски центар  II 6.860 m2 
У К У П Н О: 80.211 m2 

 
Улице прве зоне ужег дијела града, чије 

чишћење се врши сваки радни дан, су површине 
16.711 m2, што на мјесечном нивоу износу 367.642 m2, 
а на годишњем 4.411.704 m2. 

Остале улице прве зоне, чије чишћење се 
врши пет пута мјесечно, су површине 63.500 m2, што 

на мјесечном нивоу износи 317.500 m2, а на годишњем 
3.810.000 m2. 

Површине ужег дијела града, чије чишћење се 
врши у дане викенда, су површине 18.487 m2, што на 
мјесечном нивоу износи 147.896 m2, а на годишњем 
1.774.752 m2. 

 
 2. Улице друге зоне: 

Ул. Вида Њежића 3.987 m2 
Ул. Бањалучка 1.080 m2 
Ул. Јована Дучића 2.934 m2 
Ул. Живојина Прерадовића 4.250 m2 
Ул. Милоша Кондића 4.080 m2 
Ул. Боже Татаревића 6.825 m2 
Ул. Цара Душана 1.900 m2 
Ул. Војводе Мишића 4.900 m2 
Ул. Бранка Радичевића 2.500 m2 
Ул. Милоша Тодића 1.193 m2 
Ул. Краља Петра I 2.850 m2  
Ул. Крајишка 549 m2 
Ул. Владе Винчића 6.064 m2 
Ул. Повеличка 200 m2 
Ул. Владике Платона 3.070 m2 
Ул. Станка Вукашиновића 3.090 m2 
Насеље Војводе Путника 2.345 m2 
Ул. Михајла Пупина 1.000 m2 
Ул. Новосадска 345 m2 
Ул. Магистрални пут - ламела 600 m2 
Ул. Рајка Малешевића 5.650 m2 
Ул. Војводе Синђелића 2.910 m2 
Ул. Будисавска 3.025 m2 
Ул. Јефимијина 3.070 m2 
Ул. Јове Јовановића Змаја 3.080 m2 
У К У П Н О: 71.497 m2 

  
Улице друге зоне, чије чишћење се врши три 

пута мјесечно, су укупне површине 71.497 m2, што на 
мјесечном нивоу износи 214.491 m2, а на годишњем 
2.573.892m2
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3. Улице треће зоне: 
Ул. Мирка Бијелића 3.800 m2 
Ул. 14. СБНОУБ 200 m2 
Ул. Петра Кочића 450 m2 
Ул. Стевана Симића 780 m2 
Ул. Милоша Обилића 510 m2 
Ул. Гаврила Принципа 1.200 m2 
Ул. Саве Ковачевића 776 m2 
Ул. Николаја Велимировића 1.200 m2 
Ул. Скендера Куленовића 1.500 m2 
Ул. Вука Караџића 3.576 m2 
Ул. Стевана Мокрањца 2.200 m2 
Ул. Проте Матије Ненадовића 1.300 m2 
Ул. Милана Тепића 3.400 m2 
Ул. Арсенија Чарнојевића  3.690 m2 
Ул. Болеславиечка  5.300 m2 
Ул. Борачка 600 m2 

Ул. Царице Јелене 830 m2 
Ул. Десанке Максимовић 1.440 m2 
Ул. Мајке Југовића 250 m2 
Ул. Мотајичког батаљона 2.570 m2 
Ул. Николе Тесле 2.800 m2 
Ул. Проте Мирка Обрадовића 1.720 m2 
Ул. Патријарха Павла 400 m2 
Ул. Руска 824 m2 
Ул. Солунска 960 m2 
Ул. Иве Андрића 1.328 m2 
Ул. Душка Трифуновића 3.750 m2 
Ул. Ј. Стерије Поповића 7.250 m2 

У К У П Н О: 56.604 m2 
 
Улице треће зоне, чије чишћење се врши три пута 
мјесечно, су укупне површине 56.604 m2, што на 

мјесечном нивоу износи 169.812 m2, а на годишњем 
2.037.744 m2. 

 
 2) Зелене  површине 

Парк код спортске дворане „Слога“ 6.677 m2 
Зелена површина код градске бензинске пумпе 30 m2 
Спомен - парк Народних хероја 83 m2 
Зелена површина код угловнице I 91 m2 
Двије површине на излазу из града  50 m2 
Зелена површина код Занатског центра I 200 m2 
Зелена површина код Нове банке 101 m2 
Зелена површина преко пута старог хотела 100 m2 
Зелена површина код старе зграде општине 72 m2 
Парк код Дома културе 4.360 m2 
Зелена површина код „Моје апотеке“ 61 m2 
Зелана површина код Гимназије 834 m2 
Зелени троугао у ул. Милоша Кондића 450 m2 
Зелена површина код хотела и угловнице II 850 m2 
Зелена површина код зграде суда 254 m2 
Зелена површина у ул. Савка Јењића 191 m2 
Зелена површина у ул. Јована Дучића 700 m2 
Зелена површина у ул. Вељкa Миланковића 150 m2 
Зелена површина код стамбене зграде С-58 400 m2 
Зелена површина код стамбене зграде С-46 450 m2 
Зелена површина код стамбене зграде С-53 300 m2 
Зелена површина код стамбене зграде „Солидарка“ 400 m2 
Зелена површина код Трга српских бораца 200 m2 
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Зелена површина испред бијеле зграде 450 m2 
Зелена површина у Београдској улици 400 m2 
Зелене површине и стазе у СРЦ „Борик“                              5000 m2 

У К У П Н О: 22.854 m2 
 

Зелене површине ужег дијела града, чије 
чишћење се врши седам пута мјесечно, су површине 
8.148 m2, што на мјесечном нивоу износи 57.036  m2, а 
на годишњем 648.432 m2. 

Остале зелене површине, чије чишћење се 
врши два пута мјесечно, су површине 14.706 m2, што 
на мјесечном нивоу износи 29.412 m2, а на годишњем 
352.944 m2. 
 3) Кошење зелених површина са одвозом 
прикупљене траве 

1. кошење зелених површина, чије 
кошење се врши четири пута годишње, су 
површине 17.854 m2, што на годишњем 
нивоу укупно износи 71.416 m2, и 
2. кошење траве око улица и тротоара, 
чије кошење се врши шест пута годишње, 
су површине 21.565 m2, што на годишњем 
нивоу укупно износи 129.390 m2. 

4) Шишање живих ограда са одвозом 
прикупљеног отпада 
      1. шишање живих ограда, чије шишање се 
врши три пута годишње, су површине 819 m2, 
што на годишњем нивоу укупно износи 2.457 
m2. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА : 
ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА, КОШЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА, 
ШИШАЊЕ ЖИВИХ ОГРАДА И ПРАЊЕ УЛИЦА ПО 

УКАЗАНОЈ ПОТРЕБИ 
 
1. чишћење улица прве зоне  са одвозом 

прикупљеног отпада     80.211 m2, 
2. чишћење улица друге зоне са одвозом 

прикупљеног отпада                  71.497 m2, 
3. чишћење улица треће зоне са одвозом 

прикупљеног отпада                  56.604 m2, 
4. чишћење зелених површина са одвозом 

прикупљеног отпада                  22.854 m2, 
5. кошење зелених површина са одвозом 

покошене траве                   39.419 m2, 
  6. одржавање живих ограда (живица) са 
одвозом прикупљеног отпада                      819 m2, 

7. чишћење ризле послије зимског периода 
(по потреби)  

УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА  
            135.000,00 КМ.  

 
НАПОМЕНА: Количине и површине, те 

динамика обављања редовних комуналних послова 
биће одређена издавањем седмичног налога за 
уговорене услуге, по наведеним приоритетима, од 
стране надлежног одјељења. 

На овај начин обим и динамика послова се 
одређује у складу са расположивим буџетским 
средствима за ове намјене по приоритетима, који су 
дефинисани постојећим градским зонама. 

 
II - ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА И 
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 
 

За зимско одржавање градских улица, тргова, 
тротоара, паркинг - простора, парковских стаза и 
локалних путева за 2022. годину планирана су 
средства за чишћење снијега и посипање ризле и соли, 
према сљедећим површинама и дужинама: 

1. чишћење трга и тротоара  15.730 m2, 
2. чишћење снијега по парковима – стазе 

                    1.100 m2, 
3. чишћење снијега по паркинг – просторима 

       6.830 m2 
4. посипање соли и ризле  по парковима - 

стазе        1.100 m2, 
5. посипање соли и ризле по тротоарима   

                  13.530 m2, 
6. посипање соли и ризле по паркинг 

просторима     6.830 m2, 
7. чишћење и разгртање снијега са градских 

улица                         38 km, 
  8. посипање соли и ризле на градским 
улицама            30 km, 

9. чишћење снијега са асфалтних путева 
          158 km, 

10. чишћење снијега са макадамских путева 
            66 km, 

11. посипање соли и ризле на асфалтним 
путевима          158 km, 
 

УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА  
                           180.000,00 КМ.  

НАПОМЕНА:  
Приоритети, обим и врсте радова на зимском 

одржавању градских површина и локалних путева 
одређиваће се издавањем налога за уговорене услуге 
од стране надлежног одјељења по указаној потреби у 
току зимског периода. 
 
III – ТРОШКОВИ ХОРИЗОНТАЛНЕ И 
ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ГРАДУ 
 
 За комплетно обиљежавање хоризонталне 
сигнализације у граду и за замјену дотрајале 
вертикалне сигнализације и постављање нове, у 
складу са Законом о основима безбједности саобраћаја 
на путевима у Босни и Херцеговини („Службени 
гласник Босне и Херцеговине“, број 6/06, 75/06, 44/07, 
84/09, 48/10, 18/13 и 8/17) и Правилника о 
саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима, 
начину обиљежавања радова и препрека на путу и 
знаковима које учесницима у саобраћају даје 
овлашћено лице („Службени гласник Републике 
Српске“, број 19/07 и 74/07) и одржавање семафора,   
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 УКУПНО СУ ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА   
                                                                       30.000,00 КМ 
 
IV - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И 
ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

За одржавање јавне расвјете у граду и мјесним 
заједницама са надзором предвиђена су средства у 
износу      
                              50.000,00 КМ 

За трошкове електричне енергије јавне 
расвјете у граду и мјесним заједницама предвиђена су 
средства у износу од    
                                          200.000,00 КМ 

 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА 

               250.000,00 КМ 
 

V - УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗА ПРАЗНИЧНЕ ДАНЕ 
1. Уређење града за празничне дане 

(међународна и православна Нова година и божићни  
празници) 

2. Декоративни материјал: новогодишње јелке 
и расвјетни украси 

3. Радови на постављању и уклањању 
декоративног материјала и јелки 

 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА 

                 10.000,00 КМ 
 
VI - САНАЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦA СА 
АСФАЛТНИМ ЗАСТОРОМ, ТРОТОАРА И 
        ТРГОВА 

За санацију градских улица са асфалтним 
застором (крпање ударних рупа 800 m2) 

 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА 

               20.000,00 КМ 
 
VII - ОСТАЛИ КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ ПО 
НАРУЏБИ И ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

1. машинско чишћење сливника на градским 
улицама, планирано                                    4.350,00 КМ,  

2. годишње одржавање и уређење зелених 
површина два кружна тока и набавка, садља и 
одржавање садница на подручју града, 
планирано 
                           40.000,00 КМ,        
3. одржавање градских дрвореда и уклањање 
стабала са јавних површина оштећених 
олујним невременом са потребном 
механизацијом, планирано  
                                                      15.000,00 КМ, 
4. одржавање јавних водних објеката и 

фонтане, планирано                                    5.650,00 КМ, 
5. годишње одржавање спортко-рекреационих 

терена, планирано                            30.000,00 КМ,                       
6. трошкови за услуге по записницима 
комуналне полиције и рјешењима инспекције, 
планирано                                      1.000,00  КМ, 
6. остали грађевинско-комунални послови и 
услуге по наруџби, захтјевима странака и 
указаним потребама, планирано  4.000,00 КМ, 

  
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА 

              100.000,00 КМ
. 
 

                                                      Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 

1 Чишћење улица, тротоара и зелених површина са одвозом прикупљеног отпада, кошење 
зелених површина и одржавање живих ограда 135.000,00 

2 Зимско одржавање градских улица и локалних путева 180.000,00 

3 Хоризонтална и вертикална сигнализација у граду 30.000,00 

4 Одржавање јавне расвјете и трошкови електричне енергије у граду и МЗ 250.000,00 

5 Уређење града за празничне дане 10.000,00 

6 Санација градских улица са асфалтним застором, тротоара и тргова 20.000,00 

7 Остали комунални послови по наруџби 100.000,00 

 УКУПНО 725.000,00 

 
Сви послови по овом Програму биће 

повјерени извршиоцима путем јавног конкурса 
расписаног на основу Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 
39/14). 
 Овај програм ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
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На основу члана 39. ст. 1. и 2. подтачка 5. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19), члана  37. став 
2. тачка 5. Статута општине Прњавор (“Службени 
гласник општине Прњавор”, бр. 15/17 и 12/18), члана 
161. став 2. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор (“Службени гласник општине Прњавор”, бр. 
21/17, 23/17 и 32/17) у складу са Буџетом општине 
Прњавор за 2022. годину, Скупштина општине 
Прњавор на 9. сједници одржаној дана 28.01. 2022. 
године, донијела је  

П Р О Г Р А М 
коришћења средстава за унапређење 

пољопривредне производње у 2022. години 
 

1. УВОД  
 

Производња квалитетне хране је основа, 
животним, еколошким, производним, здравственим, 
социјалним и економским вриједностима сваке 
општинске управе, самим тим и општине Прњавор. 

Раст и развој пољопривредне производње 
захтијева одговарајуће инструменте директне 
материјално-финансијске подршке пољопривредним 
произвођачима. Тиме се постиже производно и 
технолошко преструктуирање, повећање 
продуктивности и конкурентности, заштитa животне 
средине – одрживи рурални развој, оптимално 
коришћење аграрних ресурса (земљишта, вода, шума, 
генетских потенцијала и др.).  

Општина Прњавор путем Програма 
коришћења средстава за унапређење пољопривредне 
производње у 2022. години у оквиру својих буџетских 
могућности ће издвојити новчана средства за 
подстицање развоја пољопривредне производње која 
се усмјеравају на измјене структуре пољопривредне 
производње, са мјешовите производње у правцу 
развоја сточарства, воћарства, виноградарства и 
повртарства, као специјализованих односно 
појединачних производњи. 

 
Средства за унапређење пољопривредне 

производње - Подстицаји пољопривредним 
произвођачима (буџетска позиција 414100) 
планирана су нацртом буџета за 2022. годину у 
висини од 410.000,00 КМ, и користиће се за сљедеће 
намјене као: 

• Новчана средства за подстицање развоја 
сточарства, пчеларства, интегралног 
воћарства, виноградарства, повртарства, 
узгоја љековитог, ароматичног и зачинског 
биља, суфинансирање пројеката у 
пољопривреди и органске производње, 

• Новчана средства за ванредне потребе у 
пољопривреди, 

• Новчана средства за контролу плодности  
земљишта, 
• Новчана средства за оспособљавање и 

уређење деградираних, запуштених, 
неплодних и пољопривредних  земљишта 
лошијег квалитета, 

• Новчана средства за младе инжењере 
пољопривреде, 

• Новчана средства за суфинансирање 
премије осигурања воћњака и винограда,  

• Новчана средства за трошкове рада 
Комисије за давање пољопривредног 
земљишта у власништву Републике 
Српске путем закупа. 

Новчана средства за подстицање развоја 
пољопривреде подразумијевају једнократне или 
двократне исплате. У сточарској производњи за 
предвиђени број грла, а у повртарству, воћарству и 
виноградарству за подизање дугогодишњих засада, 
стимулисање биљне производње путем плаћања по 
засијаним површинама односно броју садница. 

Двократна исплата подразумијева исплату за 
незавршени дио товног циклуса, односно за онај број 
грла који до краја календарске године нису достигла 
овим програмом прописане услове уз правило да у 
првој исплати за тов (јунади, свиња) мора бити 
заступљен минималан број грла наведен у подтачки 
3.1. Програма. 

  У изради Програма су кориштене 
одговарајуће анализе стања пољопривредне 
производње, сугестије пољопривредних произвођача и 
Удружења пољопривредних произвођача са одржаних 
састанака у 2021. 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 РС. 
 

2. ОПШТИ УСЛОВИ 
 
Након усвајања Програма коришћења 

средстава за унапређење пољопривредне производње 
у 2022. години (у даљем тексту: Програм подстицаја) 
Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство ће путем средстава јавног информисања, 
интернет странице општине, обавјештења по мјесним 
заједницама и израдом летака обавијестити 
пољопривредне произвођаче 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 подстицаја остварују физичка 
лица која благовремено поднесу захтјев за подстицаје 
и испуне критерије из Програма подстицаја (утврђује 
се записником Комисије за подстицаје), за производњу 
која је остварена на подручју општине Прњавор. Осим 
директних исплата на текуће рачуне подносилаца 
захтјева, пољопривредни произвођачи могу користити 
и услуге хемијске анализе и контроле плодности 
земљишта. 
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Програмом подстицаја из буџета за 2022. 
годину, новчана средства могу да остваре физичка 
лица која су благовремено поднијела захтјеве за тов 
јунади у 2021. години, а који није завршен у години 
подношења захтјева. Исплата наведених подстицаја не 
улази у максималан износ исплате за 2022. годину. 
Новчана обавеза по основу това јунади започетог у 
току 2021. године а који ће се завршити у 2022. години 
износи 17.516,20 КМ. 

Под “физичким лицем” у смислу Програма 
подстицаја се сматрају, власници и  корисници 
пољопривредног земљишта са мјестом пребивалишта 
на подручју општине Прњавор, те власници и 
корисници пољопривредног земљишта који немају 
пребивалиште на подручју општине Прњавор, а 
подижу воћњаке и винограде на површини минимално 
0,5 ха на подручју општине Прњавор. 

Комисија за подстицаје ће уважавати захтјеве 
регистрованих пољопривредних произвођача од 
стране Агенције за посредничке, информатичке и 
финансијске услуге (АПИФ-а), који своја газдинства 
региструју у складу са Уредбом о упису у Регистар 
пољопривредних газдинстава и Регистар корисника 
подстицајних средстава (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16). 
Ова одредба се односи за све појединачно поднесене 
захтјеве према Одјељењу у складу са одредбама овог 
програма. Када Комисија за подстицаје утврди да је 
регистрација извршена супротно наведеној уредби, 
захтјев за појединачну исплату подстицајних 
средстава ће се рјешењем одбити. 

Приликом доказивања легалности, односно 
постојања регистрованог пољопривредног газдинства 
на предметној адреси Комисија за подстицаје може 
тражити на увид Земљишно-књижни извадак издат од 
стране надлежног органа. У предметима гдје исти не 
постоји за сједиште - пребивалиште власника 
подносиоца захтјева за подстицајна средства, а укаже 
се потреба да се исти предочи као доказ, Одјељење ће 
рјешењем такав захтјев одбити.  

Подношење захтјева ће се вршити у шалтер 
сали гдје ће подносиоци захтјева попунити пријавни 
лист у коме ће бити тачно назначене врсте производње 
за које се подноси захтјев, уз који ће се прилагати и 
остали документи наведени у Програму подстицаја за 
сваку производњу посебно. У случајевима у којима је 
предвиђено достављање копије катастарског плана 
подносилац захтјева ће Одјељењу доставити оригинал 
који ће му након прегледа и фотокопирања бити 
враћен.  

У случајевима у којима захтјев за добијање 
подстицајних средстава није позитивно ријешен, 
поново поднесен захтјев за исту производњу у току 
исте године неће бити разматран од стране Комисије 
за подстицаје. 

Рокови за подношење захтјева су назначени за 
сваку врсту пољопривредне производње појединачно.  

Испуњеност критерија у сваком појединачном 
случају ће утврђивати Комисија за подстицаје 
именована од стране Начелника општине, 

утврђивањем 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 подносилац захтјева није 
испунио један или више критерија тај захтјев се одбија 
рјешењем, односно закључком ако се ради о 
неблаговремено поднесеним и непотпуним захтјевима. 

Жалба на рјешење-закључак којим је одбијен-
одбачен захтјев за исплату подстицаја изјављује се 
Начелнику општине путем Одјељења за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Исплата подстицајних средстава ће се за 
физичка лица вршити на текући рачун подносиоца 
захтјева осим подстицаја наведених у тачки 3.9. 
Програма. Контролу утрошка одобрених средстава и 
процјену резултата контиунирано ће вршити 
Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство.   

     Максималан износ подстицаја који може 
добити подносилац захтјева (пољопривредно 
газдинство) у току  године по основу једног или више 
видова подстицаја у оквиру средстава за подстицање 
развоја сточарства, пчеларства, интегралног 
воћарства, виноградарства, повртарства, органске 
производње и ванредних потреба у пољопривреди 
износи до 3.000,00 КМ под условом да се остварењем 
буџета за текућу годину створе услови да се исплати 
максимална висина подстицаја по јединици мјере 
предвиђена овим програмом, у супротном и 
максималан износ подстицаја који се може остварити 
по једном газдинству ће се умањити на начин 
предвиђен тачком 7. став 4. овог програма.  
 Уз све појединачне захтјеве за остваривање 
права на новчане подстицаје по Програму коришћења 
средстава за унапређење пољопривредне производње 
у 2022. години, подносиоци захтјева дужни су да 
приложе потврду о регистрацији пољопривредног 
газдинства издату од стране Агенције за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге –АПИФ, који 
своја газдинства региструју у складу са Уредбом о 
упису у Регистар пољопривредних газдинстава и 
Регистар корисника подстицајних средстава 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/13, 
65/13, 20/14 и 57/16). 
 Носиоци пољопривредног газдинства до 35 
година старости регистровани у складу са Уредбом о 
упису у Регистар пољопривредних газдинстава и 
Регистар корисника подстицајних средстава 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/13, 
65/13, 20/14 и 57/16) остварују право на подстицајна 
средства увећана за додатних 10 % у односу на 
обрачунату вриједност по једном појединачном 
захтјеву. 

Жене носиоци пољопривредног газдинства 
регистроване у складу са Уредбом о упису у Регистар 
пољопривредних газдинстава и Регистар корисника 
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подстицајних средстава (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16) 
остварују право на подстицајна средства увећана за 
додатних 10 % у односу на обрачунату вриједност по 
једном појединачном захтјеву, под условом да исте 
имају регистровано пољопривредно газдинство 
минимално три посљедње године. 

Право на подстицајна средства у складу са 
Програмом коришћења средстава за унапређење 
пољопривредне производње у 2022. години не могу 
остварити носиоци пољопривредног газдинства као ни 
чланови пољопривредног газдинства, ако носилац или 
члан пољопривредног газдинства има приспјеле, а 
неизмирене обавезе према општини Прњавор по 
основу пореза на непокретности. Одјељење ће по 
службеној дужности провјеравати приспјеле, а 
неизмирене обавезе носиоца пољопривредног 

газдинства по овом основу. Захтјеве носиоца и 
чланова пољопривредног газдинства за подстицајна 
средства по овом програму који не измире обавезу 
пореза на непокретности Одјељење ће рјешењем 
одбити.   
      3.   СТРУКТУРА СРЕДСТАВА ЗА 

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

По препорукама Главне службе за ревизију 
јавног сектора, предложено је да се за поједине врсте 
пољопривредне производње изврши расподјела 
новчаних средстава по врстама подстицаја, као и да 
се исплата подстицајних средстава врши након што 
истекну сви рокови за подношење захтјева за 
подстицаје по овом Програму. Сходно томе у 2022. 
години новчана средства ће бити расподијељена на 
сљедећи начин: 

 
Табела бр. 1. План утрошка новчаних средстава за 2022. годину. 

      
3.1. ПОДСТИЦАЈИ У СТОЧАРСТВУ 
 

Сточарство је због својих производних 
капацитета и тржишних могућности постало 

окосница пољопривредне производње. Сточарство за 
себе веже читав низ различитих грана 
пољопривредне производње које су по својој 
природи и функцији у служби сточарства или су 

I Подстицаји у сточарству Планирана средства 
у 2022. години (КМ) 

1. Подстицаји за музна грла (производња млијека) 147.000,00 

2. Подстицаји за производњу расплодних јуница, узгој крава у систему крава 
теле и узгој магарица за производњу млијека 8.000,00 

3. Подстицаји за производњу расплодних свиња 16.000,00 
4. Подстицаји за тов јунади 40.000,00 
5. Подстицаји за тов свиња 5.200,00 
6. Подстицаји за тов пилића 15.000,00 
7. Подстицаји за производњу оваца  44.000,00 
8. Подстицаји за производњу коза 1.800,00 
9. Подстицаји за пчеларство 14.000,00 
II Подстицаји за воћарску производњу 5.000,00 
III Подстицаји за виноградарску производњу 3.000,00 
IV Подстицаји за производњу поврћа на отвореном и затвореном простору (њива, 
пластеник, стакленик) и средства намијењена за суфинансирање пројеката у 
пољопривреди 30.000,00 
V Подстицаји за органску пољопривредну производњу 2.000,00 
VI Новчана средства за узгој љековитог, зачинског и ароматичног биља 750,00 
VII Новчана средства за хемијску анализу и контролу плодности земљишта 7.000,00 
VIII Новчана средства за постављање огледа у ратарској, повртарској, воћарској и 
виноградарској производњи и подршка за излагаче пољопривредних производа на 
сајмовима 5.000,00 
IX Новчана средства за исплату обавеза по основу това јунади започетог у 2021. 
години, а који ће бити исплаћен у 2022. години  17.516,20 
X Новчана средства  намијењена за ванредне потребе у пољопривреди (штете од 
вукова, шакала и паса луталица) 3.733,80 
XI Новчана средства за оспособљавање деградираних, запуштених, неплодних и 
пољопривредних  земљишта лошијег квалитета  

18.000,00 
XII Новчана средства за трошкове рада Комисије за давање пољопривредног 
земљишта у власништву Републике Српске, путем закупа 5.000,00 
ХIII Новчана средства за младе инжењере пољопривреде 20.000,00 
XIV Новчана средства за суфинасирање премије осигурања воћњака и винограда 2.000,00 

УКУПНО 410.000,00 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број  3 01.02.2022. 
 
 

 
   

13 
 

усмјерене ка овој врсти производње. У области 
сточарства подстицаће се пољопривредна газдинства 
оријентисана на робну производњу. 

Минималан број грла по врстама сточарске 
производње: 

• Музне краве, узгој крава у систему 
крава теле и узгој магарица за  
производњу 
млијека...........................................5 грла. 

• Расплодне јунице..........................3 грла. 
• Расплодне свиње (крмаче и назимице) 
• ........................................................7 грла. 
• Товна јунад ……….......................5 грла. 
• Товне свиње................................30 грла. 
• Тов пилића…..............................минимум 

10.000 комада у току године. 
• Коке носиље...................................јато са 

минимално 2.000 комада. 
• Овчарство......................................40 грла. 
• Козарство......................................30 грла. 

 
            Новчани износ за подстицај појединих врста 
сточарске производње утврђује се након обраде при-
спјелих захтјева у предвиђеном року за сваку 
производњу, а у складу са износом који је утврђен у 
Плану расподјеле средстава. Планирани износ 
новчаних средстава по једном грлу износи: музне 
краве до 90,00 КМ, приплодно грло у систему узгоја 
крава теле, женско расплодно грло магарца и 
расплодне јунице до 100,00 КМ, товна јунад до 85,00 
КМ, расплодне свиње до 45,00 КМ, товне свиње до 
15,00 КМ, овце до 13,00 КМ, козе до 20,00 КМ и тов 
пилића и коке носиље до 600,00 КМ по фарми са 
испуњеним минимумом. 

Улазна тежина јунади у товни циклус је око 
150 кг/грлу, а излазна тежина из товног циклуса је 
минимално 550 кг/грлу. Тов подлијеже двократној 
контроли Комисије за подстицаје. Улазни записник 
се сачињава по поднесеном захтјеву када товна грла 
имају тежину око 150 кг/грлу, а записник о 
завршетку това саставља се након позива 
пољопривредног произвођача када грла достигну 
минималну тежину од 550 кг/грлу, односно након 
завршетка товног циклуса. Након састављања 
записника о завршетку товног циклуса стичу се 
услови за исплату новчаних средстава по овом 
основу. 

Улазна тежина свиња у товни циклус је око 
30 кг/грлу, а излазна тежина из товног циклуса је 
минимално 100 кг/грлу. Тов свиња подлијеже 
двократној контроли Комисије за подстицаје. Улазни 
записник се сачињава по поднесеном захтјеву када 
грла имају тежину око 30 кг/грлу, а записник о 
завршетку това се сачињава након позива 
пољопривредног произвођача када грла достигну 
минималну тежину од 100 кг/грлу, односно након 
завршетка товног циклуса. Након састављања 
записника о завршетку товног циклуса стичу се 
услови за исплату новчаних средстава по овом 
основу. 

У случају да се захтјев за тов (јунади, свиња) 
поднесе у предвиђеном року у 2022. години, а 
завршетак това буде у току 2023. године подстицајна 
средства ће се исплатити на крају товног циклуса 
односно из буџета за 2023. годину, након сачињавања 
другог односно излазног записника о завршетку 
товног циклуса. 

На основу благовремено поднесених захтјева 
за подстицаје за 2021. години, из буџета за 2022. 
годину, неопходно је исплатити дио незавршеног 
товног циклуса јунади. Ова обавеза износи 17.516,20 
КМ.  

Исплата наведених подстицаја за незавршени 
товни циклус јунади не улази у максималан износ 
исплате за 2022. годину, која по једном 
пољопривредном газдинству износи до 3.000,00 КМ, 
уз услов да пољопривредни произвођач у претходној 
години није испунио услов максималне исплате. 

Подстицаји за узгој крава у систему крава 
теле остварује се за квалитетно-приплодна грла 
чистих месних раса у складу са Рјешењем о 
утврђивању листе раса, сојева, хибрида и крижанаца 
домаћих животиња које се узгајају у Републици 
Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 
40/16), а које дају потомство и од којих је једини 
приход прираст телета или за комбинована грла (месо-
млијеко), односно крижанце товних и комбинованих 
раса (месо-млијеко) које дају потомство и од којих је 
једини приход прираст телета. 

Подстицаји за узгој магарица за производњу 
млијека остварују се за женска расплодна грла која 
су донијела потомство и која се искључиво користе 
за овај вид пољопривредне производње. 

Подстицаји за крмаче и назимице исплаћиваће 
се подносиоцу захтјева који има минимално пет 
крмача и максимално двије назимице, односно 70% 
стада морају чинити расплодне крмаче, а 30% стада 
могу чинити назимице како би се остварило право на 
новчани подстицај за ове намјене. Назимице морају 
имати тежину од 100-120 килограма, минималне 
старости од седам мјесеци.   

Подстицаји за овчарство и козарство 
исплаћиваће се само за женска расплодна грла код 
ранозрелих пасмина оваца и коза у доби од 6 до 7 
мјесеци, а каснозрелих са 10 до 12 мјесеци, које имају 
добру тјелесну развијеност, а то је када женска грла 
постигну око 65% коначне тјелесне тежине 
предвиђене за поједину расу. 

Код обраде захтјева за производњу и узгој 
квалитетно приплодних оваца и коза, узеће се у обзир 
она грла која се налазе на пољопривредном газдинству 
подносиоца захтјева. Ако у тренутку обиласка од 
стране комисије, предметна грла не буду на 
пољопривредном газдинству, комисија није дужна да 
долази на мјесто испаше предметних грла и на другу 
локацију и као такав захтјев ће се рјешењем одбити. 

Захтјев за коришћење подстицаја за сточарску 
производњу подноси се до 30.09.2022. године 

 
3.1.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ 
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Корисници подстицајних средстава за музна 
грла, узгој крава у систему крава теле, узгој магарица 
за производњу млијека, расплодне свиње, тов јунади, 
тов свиња, овчарство и козарство уз захтјев прилажу 
сљедећу документацију: 

• Цертификат о регистрацији имања издат од 
стране Агенције за обиљежавање животиња, 

• Евиденцију надлежне ветеринарске службе 
(свиње, овце и козе), А1 образац који не 
може бити старији од четири године 
рачунајући од дана обиљежавања животиња, 

• Пасош или матични лист грла (музне краве, 
краве у систему крава теле, товна јунад), 

• Прописану евиденцију надлежне 
ветеринарске службе (узгој магарица за 
производњу млијека), 

• Кућну листу у случајевима да је надлежна 
ветеринарска служба извршила 
евидентирање грла на члана породице који 
није носилац породичног пољопривредног 
газдинства или подносилац захтјева за 
исплату подстицајних средстава. 

       Корисник подстицајних средстава за 
производњу и узгој квалитетно приплодних јуница уз 
захтјев прилаже: 

• Рјешење издато од стране Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде РС, односно Ресора за 
пружање стручних услуга у 
пољопривреди – Подручна јединица 
Бањалука, о упису у регистар узгајивача 
квалитетно приплодне стоке, 

• Записник издат од стране Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде РС – Комисије о 
испуњености услова за остваривање права 
на подстицај за расплодне јунице издат на 
основу Програма узгоја говеда у РС за 
период 2021-2026. године (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 101/21), 

• Потврду надлежне ветеринарске службе о 
вјештачком осјемењивању и утврђеној 
гравидности или картон осјемењивања за 
јунице из властитог стада и копија серти-
фиката фармера о завршеном курсу за вје-
штачко осјемењивање, 

• Пасош животиње, 
• Кућну листу у случајевима да је надлежна 

ветеринарска служба извршила евидентирање 
грла на члана породице који није носилац 
породичног пољопривредног газдинства или 
подносилац захтјева за исплату подстицајних 
средстава. 

 
Корисник подстицајних средстава за тов 

пилића уз захтјев прилаже: 

• Потврду о поријеклу (рачун о куповини јед-
нодневних пилића или изјава одговорног ли-
ца да су једнодневни пилићи инкубирани у 
властитој инкубаторској станици) или уговор 
о обављању услужног това пилића, 

• Рачун о продаји утовљених бројлера,  
• Интерну фактуру (интерни излазни документ 

из једне у другу производњу) за субјекте који 
имају властиту прераду, односно производњу 
и прераду, 

• Кућну листу уколико горе наведена 
документација није издата на име носиоца 
породичног пољопривредног газдинства или 
подносиоца захтјева за исплату подстицајних 
средстава. 

            Корисник подстицајних средстава за коке 
носиље уз захтјев прилаже: 

• Потврду о поријеклу (рачун о куповини јед-
нодневних пилића или изјава одговорног ли-
ца да су једнодневни пилићи инкубирани у 
властитој инкубаторској станици или рачун о 
набавци осамнаестонедјељних пиленки), 

• Рачун о куповини једнодневних пилића или 
осамнаестонедјељних пиленки или 
отпремницу из једне производње у другу,  

• Кућну листу уколико горе наведена 
документација није издата на име носиоца 
породичног пољопривредног газдинства или 
подносиоца захтјева за исплату подстицајних 
средстава. 

 
     3.2. ПОДСТИЦАЈИ У ПЧЕЛАРСТВУ 
  

Право на подстицајна средства за производњу 
и узгој пчела остварују пчелари који посједују 
најмање 30 кошница односно пчелињих друштава, 
који су регистровани у складу са Правилником о 
начину вођења евиденција пчелара и пчелињака у 
Републици Српској (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 116/12). Код обрачуна подстицајних 
средстава за ову производњу узеће се у обзир пчелиња 
друштва која се налазе на имању подносиоца захтјева. 
Друштва која се налазе на “паши” уобзириће се након 
што буду враћена на имање подносиоца захтјева. 

Новчани износ за подстицај утврђује се након 
обраде свих приспјелих захтјева у предвиђеном року, 
а максимална висина подстицаја по кошници износи 
до 5,00 КМ.  

Пчелари са подручја општине Прњавор могу 
остварити право на подстицајна средства само за она 
пчелиња друштва која се налазе на подручју општине 
Прњавор. За пчелиња друштва која се налазе ван 
подручја општине Прњавор подстицаји се могу 
остварити након завршетка “паше” и враћања 
пчелињих друштава на пољопривредно газдинство 
власника. 

Приликом обраде захтјева за исплату 
подстицајних средстава односно утврђивања броја 
кошница, у обзир се неће узимати пчелиња друштва 
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која се налазе у “трнкама” и кошницама које су 
намијењене за производњу матица. 

  
3.2.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ 

 
   Захтјев за коришћење подстицаја за пчеларску 
производњу подноси се до 30.09.2022. године.  
 Корисници подстицајних средстава за 
пчеларство уз захтјев прилажу сљедећу 
документацију: 

• Овјерену изјаву којом пољопривредни 
произвођач потврђује да су пчелиња друштва 
његово власништво. 

 
     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  повољни, 
а постоји и велика потражња на локалном тржишту. 
Интегрална производња воћа и поврћа представља 
контролисану производњу у којој је дозвољена 
примјена одређених средстава за заштиту биља на 
основу праћења степена напада болести и штеточина.  

Подстицањем засађивања нових интензивних 
засада по принципима интегралне производње доћи ће 
до боље конкуретности, што подразумијева увођење 
бољих култивара, постизање већег приноса, 
ефикаснију производњу и могућност пласмана 
тржишних вишкова на страна тржишта. 

Критерији које морају испунити подносиоци 
захтјева за добијање новчаних средстава на име 
подстицаја за подизање нових воћњака су сљедећи: 

• воћњак мора имати површину минимално 0,2 
хектра по воћној врсти, 

• минималан број садница за коштичаво воће по 
једном ха је 800 садница,  

• минималан број садница за јабучасто воће по 
једном ха је 1.000 садница,  

• минималан број садница за орах је 100 
садница/hа, 

• минималан број садница за љешник је 400 
садница/hа. 

Рок за подношење захтјева за добијање 
новчане накнаде на име подстицаја је 01.11.2022. 
године. 

Новчани износ за подстицај утврђује се након 
обраде приспјелих захтјева у предвиђеном року, а 
максимална висина подстицаја износи до 1,50  КМ по 
једној садници, осим за орах гдје висина подстицаја 
износи до 20% од вриједности цијене саднице и не 
може бити мања од 1,50  КМ нити већа од 5,00 КМ по 
једној садници. 

Комисија за подстицаје ће утврдити 
чињенично стање у смислу површине воћњака, броја 
садница као и примијењених агротехничких мјера које 

морају бити у складу са принципима интегралне 
производње. 
 Уколико дође до заснивања одређеног засада 
воћа или винограда након истека рока предвиђеног 
програмом за 2022. годину, пољопривредни 
произвођач ће имати право да захтјев поднесе у току 
2023. године и оствари право за подстицајна средства 
након усвајања програма за сљедећу годину. 
 

3.3.2. ЈАГОДИЧАСТО И  БОБИЧАСТО 
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 
становништва у руралним подручјима и сав тржишни 
вишак је могуће пласирати на локалном тржишту и 
тржишту у нашем ближем и даљем окружењу. 

Критерији које морају испунити подносиоци 
захтјева за добијање новчаних средстава на име 
подстицаја за заснивање нових засада јагодичастог и 
бобичастог воћа су сљедећи: 

• минимална величина парцеле под новим 
засадом је 0,1 hа, 

• минимални број садница живића је 30.000 
ком./ха, односно 3.000 ком./0,1 hа, 

• минималан број садница за купину је 2.000 
ком./ха, односно 200 ком./0,1 hа, 

• минималан број садница за малину је 9.000 
ком./hа, односно 900 ком./0,1 hа, 

• минималан број садница за бобичасто воће 
(боровница, аронија) је 2.000 ком./hа. 

Садња се обавља у складу са агротехничким 
роковима и стандардном агротехником. 

Рок за подношење захтјева за добијање 
новчане накнаде на име подстицаја је 01.11.2022. 
године. 

Новчани износ за подстицај појединих врста 
јагодичастог воћа утврђује се након обраде приспјелих 
захтјева у предвиђеном року, а максимална висина 
подстицаја износи до 3.000,00 КМ по једном ха 
засађене површине. 

Код узгоја јагодичастог воћа у пластеницима 
или стакленицима примјењују се све одредбе које се 
наводе за пластенички или стакленички узгој односно 
производњу поврћа у заштићеним просторима у 
погледу: производне површине, облика и димензије 
објеката, агротехничких рокова садње, достављања 
неопходне документације за предају захтјева као и 
висине новчаног подстицаја по једном метру 
квадратном производне површине пластеника у 
његовој основи, односно до 1,30 КМ/m2. Код 
одређивања минималног броја живића за узгој јагоде, 
купине, малине и сл. у затвореном простору 
пластенику или стакленику примјењује се одредба 
наведена у ставу 2. ове подтачке. Подстицајна 
средства за овакав начин узгоја јагодичастог воћа 
исплаћиваће се само у првој години подизања засада. 
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 3.3.3. ВИНОВА ЛОЗА 
 

  Новчани износ за подстицај подизања нових 
винограда, утврђује се након обраде приспјелих за-
хтјева у предвиђеном року, а максимална висина 
подстицаја износи до 3.000,00 КМ по једном хектру 
површине. 

Минимална површина заснованог винограда 
потребна за остваривање права на новчане подстицаје 
износи 0,1 ha уз минималан број садница од 3.000 
комада/ha. 

Рок за подношење захтјева за добијање 
новчане накнаде на име подстицаја је 01.11.2022. 
године.   
 

3.3.4. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА 
ИНТЕГРАЛНУ ВОЋАРСКУ И 
ВИНОГРАДАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ  

 
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 

ће доставити: 
• Копију катастарског плана или посједовни лист, 
• Уговор о закупу земљишта уколико произвођач 

користи земљиште под закуп, 
• Рачун и фискални рачун од регистрованог 

произвођача садног материјала или предузећа 
регистрованог за промет садног материјала, 

• Декларацију о квалитету садног материјала 
издату од стране произвођача садног 
материјала, 

• Кућну листу уколико горе наведена 
документација није издата на име носиоца 
породичног пољопривредног газдинства или 
подносиоца захтјева за исплату подстицајних 
средстава. 
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.  

Садња се обавља у складу са агротехничким 
роковима и стандардном агротехником. 

Новчана средства која ће се исплаћивати на 
име подстицаја у воћарству и виноградарству 
планирана су за прољетну и јесењу садњу 2022. 
године. 
 
    3.4. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ 

ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА У 
ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА  И  НА 
ОТВОРЕНОМ И НОВЧАНА СРЕДСТВА 
НАМИЈЕЊЕНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ  

 
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 
производње) се подразумијева објекат вишегодишње 
намјене од пластичне фолије (не високе топле леје) 
димензија не мањих од 5m x 10m x 1,8m, саграђен од 
пластичне, металне или дрвене конструкције са 
отворима за прозрачивање који служи за узгој 
паприке, парадајза, краставца и другог поврћа, те 
цвијећа и садног материјала, минималне укупне 
површине од 200 m2. 

Под “стаклеником” (у смислу Програма 
подстицаја за унапређење пољопривредне 
производње) подразумијева се објекат вишегодишње 
намјене направљен од стакла или чврсте пластике 
минималне дебљине 4 mm димензија не мањих од 4m 
x 20m x 1,8m, саграђен од пластичне или металне 
конструкције са отворима за прозрачивање који служи 
за узгој паприке, парадајза, краставца и другог поврћа 
и цвијећа, минималне укупне површине од 200 m2. 

“Објекти за производњу гљива”, (у смислу 
Програма подстицаја за унапређење пољопривредне 
производње) подразумијева се као објекат 
вишегодишње намјене са пратећом опремом за 
производњу гљива, минималне површине 100 m2. 

У пластеницима и стакленицима ће се 
признавати само оне повртарске врсте које су засијане, 
засађене у монокултури. 

Производња расада поврћа за даљу властиту 
производњу на отвореном неће се признавати као 
пластеничка-стакленичка производња приликом 
обраде захтјева. 
 Пластеници-стакленици који у моменту 
обраде захтјева не буду у систему производње 
(засијани-засађени гајеном културом) на горе наведен 
начин неће се признавати као пластеничка-
стакленичка производња. 

     Сјетву и садњу повртарских култура треба 
обавити у складу са агротехничким роковима и 
стандардном агротехником за културу за коју се 
захтјев подноси, уважавајући сјетвене-садне количине 
у килограмима односно броју садница по хектару 
површине, као и размаке садње-сјетве у редном и 
међуредном простору, са испоштованом агротехником 
гајења повртарских култура (обрада земљишта, 
присуство коровске флоре, заштита од болести и 
штеточина и сл.). 

 Захтјев за исплату подстицајних средстава се 
подноси непосредно након ницања односно 
расађивања културе за коју се захтјев подноси како би 
се могле утврдити потребне чињенице о испуњености 
услова прописаних Програмом подстицаја. 

 За усјеве који буду уништени усљед 
временских непогода (град, поплава, суша и сл.) не 
могу се остваривати права за исплату подстицаја из 
буџета општине, већ ће се исти комисијски обрадити и 
као такви прослиједити у Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске на даље поступање. 
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    Код узгоја повртарских култура на отвореном 
односно исплате подстицајних средстава признају се 
само оне врсте поврћа које се гаје у монокултури.  

Новчана средства намијењена за 
суфинансирање пројеката у пољопривреди ће се 
реализовати у сарадњи са Министарством 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске, кроз пакете подршке код набавке основних 
средстава, репроматеријала и опреме у максималној 
вриједности до 10% вриједности пакета и то у 
повртарској производњи, и сарадњи са Невладиним и 
другим организацијама кроз пројекат набавке 
пластеника у вриједности до 40% набавне цијене 
пластеника. 

 
 
Критерији које морају испунити подносиоци 

захтјева за добијање новчаних средстава на име 
подстицаја за производњу повртарских култура на 
отвореном су: 

• минимална површина парцеле засијане 
(засађене) једном културом за кромпир, диње, 
лубенице и бундеве износи 0,5 ха по једној 
врсти, а остале повртарске културе 0,2 ха по 
једној врсти осим за узгој краставца 
корнишона гдје минимална површина засада 
износи 0,05 хектара. Максимална површина 
парцеле односно сјетвене површине код 
производње кромпира која се може пријавити 
по једном газдинству износи 1 хектар. 

• сјетва се обавља у складу са агротехничким 
роковима и стандардном агротехником.  

      Новчани износ за подстицај повртарске 
производње утврђује се након обраде приспјелих за-
хтјева у предвиђеном року. 
 

Висина подстицаја за повртарску производњу 
на отвореном износи:   

• за производњу кромпира, диња и лубеница до 
750,00 КМ/ха, бундеве до 500,00 КМ/ха, а 
остале повртарске културе до 1.250,00 КМ/ха, 
осим краставца корнишона гдје висина 
подстицајних средстава по једном хектару 
износи до 4.000,00 КМ, за пољопривредне 
произвођаче који не подносе захтјеве за 
новчана средства намијењена за 
суфинансирање пројеката у пољопривреди, а 
који ће се реализовати у сарадњи са 
Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске, кроз пакете 
подршке. 

      Висина подстицаја за повртарску производњу 
у затвореном простору износи: 

• пластеничка производња.......... до 1,30 КМ/m2, 
• стакленичка производња...........до 1,30 КМ/m2,  
• објекти за производњу гљива 

.....................................................до 1,30  КМ/m2. 
 

Рок за подношење захтјева за добијање 
новчаних средстава на име подстицаја за повртарску 
производњу је 31.07.2022. године. 
 

    3.4.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА У 
ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА 
(СТАКЛЕНИЦИ, ПЛАСТЕНИЦИ, 
ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГЉИВА)  
И  НА ОТВОРЕНОМ 

 
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 

ће доставити: 
• Копију катастарског плана или посједовни 

лист, 
• Уговор о закупу земљишта уколико 

произвођач користи земљиште под закуп, 
• Рачун или фискални рачун од регистрованог 

произвођача садног материјала или предузећа 
регистрованог за промет садног материјала, 

• Декларацију о квалитету садног материјала 
издату од стране произвођача садног 
материјала, 

• Кућну листу уколико горе наведена 
документација није издата на име носиоца 
породичног пољопривредног газдинства или 
подносиоца захтјева за исплату подстицајних 
средстава, 

• Уговор о организованом откупу само за 
производњу краставца корнишона. 

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. 
 
    3.5. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ 

ПРОИЗВОДЊУ ЉЕКОВИТОГ, 
ЗАЧИНСКОГ  И АРОМАТИЧНОГ БИЉА 
НА ОТВОРЕНОМ И У ЗАТВОРЕНИМ 
ПРОСТОРИМА 

 
Производња љековитог, зачинског и 

ароматичног биља омогућава поврат средстава кроз 
продају на тржишту и уговорену производњу при 
чему су потребе за пољопривредном механизацијом 
мале, а плодно брежуљкасто земљиште погодује овој 
врсти производње.  

На отвореном простору, пластеницима и 
стакленицима признаваће се само оне врсте које су 
засијане, засађене у монокултури. 

     Сјетву и садњу ових култура треба обавити у 
складу са агротехничким роковима и стандардном 
агротехником за културу за коју се захтјев подноси, 
уважавајући сјетвене-садне количине у килограмима 
односно броју садница по хектару површине, као и 
размаке садње-сјетве у редном и међуредном 
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простору, са испоштованом агротехником гајења ових 
култура (обрада земљишта, заштита од корова, 
болести и штеточина и сл). 

 Захтјев за исплату подстицајних средстава се 
подноси непосредно након ницања односно 
расађивања културе за коју се захтјев подноси како би 
се могле утврдити потребне чињенице о испуњености 
услова прописаних Програмом подстицаја. 

 За усјеве који буду уништени усљед 
временских непогода (град, поплава, суша и сл.) не 
могу се остваривати права за исплату подстицаја из 
буџета општине, већ ће се исти комисијски обрадити и 
као такви прослиједити у Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске на даље поступање. 

    Код узгоја ових култура, односно исплате 
подстицајних средстава признају се само оне врсте 
које се гаје у монокултури на минималној површини 
од 0,1 хектар, и то само у години заснивања.  

     Новчани износ за подстицај интегралне 
производње љековитог, зачинског и ароматичног биља 
утврђује се након обраде приспјелих захтјева у пред-
виђеном року, а максимална висина подстицаја 
износи: 
     а) Висина подстицаја за производњу љековитог, 

зачинског и ароматичног биља на отвореном 
износи до 2.000,00 КМ/ха. 

б)   Висина подстицаја за производњу у затвореном 
простору износи: 

•   пластеничка производња............ до 1,30 КМ/m2 
•   стакленичка производња.............до 1,30 КМ/m2  

Рок за подношење захтјева за добијање 
новчаних средстава на име подстицаја за интегралну 
производњу љековитог, зачинског и ароматичног 
биља је 30.09.2022. године. 
 

   3.5.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ЉЕКОВИТОГ, 
ЗАЧИНСКОГ И АРОМАТИЧНОГ 
БИЉА У ЗАШТИЋЕНИМ 
ПРОСТОРИМА (СТАКЛЕНИЦИ, 
ПЛАСТЕНИЦИ) И  НА ОТВОРЕНОМ 

 
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 

ће доставити: 
• Копију катастарског плана или посједовни 

лист, 
• Уговор о закупу земљишта уколико 

произвођач користи земљиште под закуп, 
• Рачун или фискални рачун од регистрованог 

произвођача садног материјала или предузећа 
регистрованог за промет садног материјала, 

• Декларацију о квалитету садног материјала 
издату од стране произвођача садног 
материјала, 

• Кућну листу уколико горе наведена 
документација није издата на име носиоца 
породичног пољопривредног газдинства или 

подносиоца захтјева за исплату подстицајних 
средстава. 
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. 

 
3.6. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ 

РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
 

Органска производња је недовољно 
заступљена 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 производње биће 
издвојено 2.000,00 КМ, а максимално по једном 
газдинству 500,00 КМ. 

Као доказ физичка лица подносе копију 
цертификата или уговор о цертификацији органске 
производње склопљен са овлаштеним 
цертификацијским тијелом од стране Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске. 

Рок за подношење захтјева је 01.11.2022. 
године. 
 

3.7. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ 
ПОТРЕБЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ  

 
У протеклом периоду појавио се одређени 

број пољопривредних произвођача, који су подносили 
захтјеве за додјелу новчаних средстава по основу 
штета које су причињене од стране дивљих животиња 
(вук, шакал) и паса луталица на сточном фонду.  
 Новчана средства за ове намјене ће се 
исплаћивати након крајњег рока за подношење 
захтјева на основу процјене комисије. 
 Максимална висина накнаде на име 
процијењене штете на сточном фонду од стране 
дивљих животиња (вук, шакал) и паса луталица 
износи до 30 % укупно обрачунатог новчаног износа 
по појединачном захтјеву. 
 Рок за подношење захтјева је 01.11.2022. 
године. 
 Уколико дође до штета на сточном фонду 
након истека рока предвиђеног Програмом за 2022. 
годину, пољопривредни произвођач ће поднијети 
захтјев након настале штете, а новчана средства 
наплатити након усвајања програма за 2023. годину. 
 

3.7.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА 
ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ  
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Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 

ће доставити: 
• Цертификат о регистрацији имања издат од 

стране Агенције за обиљежавање животиња, 
• Евиденција надлежне ветеринарске службе 

(свиње, овце и козе), 
• Пасош или матични лист грла (музне краве и 

товна јунад), 
• Кућну листу уколико горе наведена 

документација није издата на име носиоца 
породичног пољопривредног газдинства или 
подносиоца захтјева за исплату подстицајних 
средстава, 

• Фото документација. 
 

3.8. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ЕДУКАЦИЈУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ  ПРОИЗВОЂАЧА И 
ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛЕДА У РАТАРСКОЈ, 
ПОВРТАРСКОЈ, ВОЋАРСКОЈ И 
ВИНОГРАДАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ, 
АНАЛИЗЕ УЗОРАКА ХРАНЕ И ПИЋА И 
ПОДРШКУ ЗА ИЗЛАГАЧЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА 
САЈМОВИМА И ПРОДАЈЕ У “НАШОЈ 
ПРОДАВНИЦИ”. 

 
У сврху унапређења пољопривредне 

производње Програмом коришћења средстава за 
унапређење пољопривредне производње су 
предвиђене сљедеће активности: 

 
1.  Средства за едукацију пољопривредних 
произвођача........................................3.000,00 КМ. 
2.  Средства за постављање огледа у ратарској, 

повртарској, воћарској, виноградарској и 
органској пољопривредној производњи, 
анализе узорака и подршка за излагаче 
пољопривредних производа на 
сајмовима......................................5.000,00 КМ. 
Избор извођача услуге за едукацију 

пољопривредних произвођача односно превоз 
пољопривредних произвођача на сајмове у Нови Сад и 
Београд врши се у складу са Законом о јавним 
набавкама у Босни и Херцеговини (“Службени 
гласник Босне и Херцеговине”, број 39/14). Новчана 
средства за ове намјене обезбијеђена су на позицији 
412700 “Едукација пољопривредних произвођача”. 

Право на новчана средства за анализе узорака 
заражених биљака или анализу узорака производа 
произведених и прерађених на властитом газдинству 
могу да остваре носиоци пољопривредног газдинства 
који су регистровани у складу са Уредбом о упису у 
Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар 
корисника подстицајних средстава (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 30/13, 65/13, 20/14 и 
57/16), а произвођачи производа произведених и 
прерађених на властитом газдинству регистровани и у 
складу са Законом о занатско-предузетничкој 
дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, 

бр. 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), подношењем 
захтјева уз који прилажу рачун или фактуру и 
уплатницу о плаћеним трошковима анализе. 
Максималан новчани износ који се по овом основу 
може одобрити једном регистрованом 
пољопривредном газдинству износи до 500,00 КМ или 
у вриједности трошкова анализе уколико је утрошена 
вриједност мања од овог износа за једну хемијску 
анализу у току године. Право на новчана средства за 
произвођаче производа произведених и прерађених на 
властитом газдинству остварују само они произвођачи 
који своје производе продају у намјенском објекту 
“НАША ПРОДАВНИЦА”, који је искључиво 
отворен за ове намјене. 

Право на новчана средства за излагаче 
пољопривредних производа на сајмовима могу да 
остваре носиоци пољопривредног газдинства који су 
регистровани у складу са Уредбом о упису у Регистар 
пољопривредних газдинстава и Регистар корисника 
подстицајних средстава (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16), за 
једну посјету неком од сајмова пољопривреде, сајмова 
прехрамбене индустрије или изложбе 
пољопривредних производа уз приложен уговор о 
закупу простора са организатором изложбе или 
фактуром и уплатницом о плаћеном закупу простора. 
Максималан новчани износ који се по овом основу 
може одобрити једном регистрованом 
пољопривредном газдинству износи до 500,00 КМ. 
 

3.9. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД 
НАКНАДЕ ЗА ПРОМЈЕНУ НАМЈЕНЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, 
КОНЦЕСИЈЕ И ЗАКУПА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У 
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
Чланом 35. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19) прописано је да се 
средства наплаћена као накнада за промјену намјене 
пољопривредног земљишта и закупа за 
пољопривредно земљиште у својини Републике 
Српске могу користити само за сљедеће намјене:  

а) Израду Основа општине, 
б)  Оспособљавање и уређење пољопривредних 

земљишта која су деградирана, запуштена, 
која су лошијег квалитета или су неплодна, 

в)  За поправку и побољшање плодности 
земљишта, 
г)  За спровођење противерозивних мјера и 

мелиорације пољопривредног земљишта 
слабијег квалитета, 

д)  За спровођење поступка комасације и  
ђ)  За спровођење поступка додјеле 

пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске. 

 
Укупно планирани новчани износ за ове 

намјене је 25.000,00 КМ и реализоваће се кроз тачку 
3.9. подтачка 3.9.1, 3.9.2. и 3.9.3. овог програма. 
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               3.9.1.  ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

ДЕГРАДИРАНИХ, ЗАПУШТЕНИХ, 
НЕПЛОДНИХ И 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ЗЕМЉИШТА 
ЛОШИЈЕГ КВАЛИТЕТА 

 
Оспособљавање деградираних, запуштених, 

неплодних и пољопривредних земљишта лошијег 
квалитета вршиће се путем агромелиорација, односно 
провођењем калцификације и хумизације 
пољопривредног земљишта лошијег квалитета на 
основу хемијске анализе таквог земљишта и 
препоруке од стране надлежне институције о начину 
употребе и количине кречног материјала по јединици 
мјере: тона или метар кубни/хектар. 
 Минимална површина пољопривредног 
земљишта која се мора обухватити овом мјером је 1 
ха, а максимална површина пољопривредног 
земљишта која се може пријавити износи 5 ха. 
 Приликом провођења ове мјере подносилац 
захтјева је дужан обавијестити комисију како би иста 
могла сачинити Записник о извршеној мјери на лицу 
мјеста у току извођења радова, док би се у супротном 
овакав захтјев одбацио као неуредан. 
 Право на ову врсту новчаних средстава може 
остварити физичко лице-пољопривредни произвођач 
који је власник-посједник предметне парцеле на којој 
није извршена ова мјера у последње четири године. 
 Новчана средства за ове намјене ће се 
одобравати на основу рачуна о набавци кречног 
материјала искључиво филера у који могу бити 
урачунати трошкови превоза и сличног намјенског 
материјала за ову употребу. 
 Редослијед исплате ће се одредити тако што 
ће се списак корисника саставити тако да се у обзир 
прво узимају земљишта најлошијег квалитета односно 
она пољопривредна земљишта са најнижом ph 
вриједношћу (концентрација водоникових јона у 
раствору H2O или KCl) односно са највећом 
киселошћу. 
 Уколико се поднесе један захтјев за више 
парцела код одређивања редослиједа исплате узима се 
просјечна киселост свих парцела наведених у захтјеву. 
 Максималан новчани износ који се може 
одобрити по једном захтјеву износи до 1.000,00 КМ, а 
исти ће зависити од укупног броја поднесених захтјева 
за ову намјену. 
 Захтјев за овај вид новчаних подстицаја могу 
подносити сва правна и физичка лица са сједиштем 
односно мјестом пребивалишта на подручју општине 
Прњавор, за пољопривредна земљишта која се налазе 
на подручју општине Прњавор. 

Новчана средства за ове намјене ће се 
исплаћивати након крајњег рока за подношење 
захтјева на основу процјене комисије.  

За ове потребе планирана су укупна новчана 
средства у износу од 18.000,00 КМ. 
 Рок за подношење захтјева је 01.11.2022. 
године. 
 

    3.9.1.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
ДЕГРАДИРАНИХ, ЗАПУШТЕНИХ, 
НЕПЛОДНИХ И 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ЗЕМЉИШТА 
ЛОШИЈЕГ КВАЛИТЕТА 

 
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 

ће доставити: 
• Копију катастарског плана, 
• Уговор о закупу земљишта уколико произвођач 

користи земљиште под закуп, 
• Оригинал рачун и фискални рачун о набавци 

кречног материјала, односно велепродајну 
фактуру за пољопривредне произвођаче који 
се налазе у систему ПДВ-а, 

• Доказ о извршеној анализи пољопривредног 
земљишта издат од стране надлежне 
институције, 

• Кућну листу уколико горе наведена 
документација није издата на име носиоца 
породичног пољопривредног газдинства или 
подносиоца захтјева за исплату подстицајних 
средстава (физичка лица). 

 
  3.9.2. КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА 
 

Избор извођача услуге за хемијску анализу и 
контролу плодности земљишта врши се у складу са 
Законом о јавним набавкама у Босни и Херцеговини 
(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 
39/14). Новчана средства за ове намјене обезбијеђена 
су на позицији 414100 “Подстицаји пољопривредним 
произвођачима”.  

Право на новчана средства за хемијску 
анализу пољопривредног земљишта кроз испитивање 
узорака за ратарско – повртарске културе, воћарско - 
виноградарске културе и испитивање хемијског 
састава хумуса, остварују само пољопривредни 
произвођачи са подручја општине Прњавор. 

Пољопривредни произвођачи-носиоци 
пољопривредног газдинства морају бити регистровани 
у складу са Уредбом о упису у Регистар 
пољопривредних газдинстава и Регистар корисника 
подстицајних средстава (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16). 

Право на хемијску анализу пољопривредног 
земљишта (испитивање узорака за ратарско - 
повртарске културе, воћарско - виноградарске културе 
и испитивање хемијског састава хумуса) може се 
остварити максимално на три узорка, а предност имају 
пољопривредни произвођачи који у претходним 
годинама нису користили овај вид подстицајне мјере. 

Планирана средства за хемијску анализу и 
контролу плодности земљишта у току 2022. године 
износе 7.000,00 КМ. 

Крајњи рок за остваривање овог вида 
подстицаја је 01.12.2022. године. 
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3.9.3. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ 
РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У 
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ВЛАСНИШТВУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
Чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), прописано је да 
се надлежности везане за додјелу пољопривредног 
земљишта у власништву Републике Српске, преносе 
на јединице локалне самоуправе, на којој се предметна 
земљишта и налазе. За провођење ових процедура 
потребна су и одређена материјална средства из којих 
би се подмирили трошкови прибављања потребне 
документације од стране Републичке управе за 
геодетске и имовинско правне послове, објављивање 
јавних огласа у писаним и електронским медијима, 
као и плаћање трошкова насталих радом комисије 
односно чланова комисије који би у овом поступку 
били вањски сарадници (геометар, члан Удружења 
пољопривредника). Као што је раније наведено за ове 
потребе планирана су новчана средства у износу од 
5.000,00 КМ. 
 

3.10. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА МЛАДЕ 
ИНЖЕЊЕРЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ   

 
           Новчана средства за младе инжењере 
пољопривреде могу остварити дипломирани 
инжењери пољопривреде са максимално навршених 
40 година старости који имају регистровано 
пољопривредно газдинство од стране Агенције за 
посредничке, информатичке и финансијске услуге 
(АПИФ-а), који своја газдинства региструју у складу 
са Уредбом о упису у Регистар пољопривредних 
газдинстава и Регистар корисника подстицајних 
средстава (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
30/13, 65/13, 20/14 и 57/16) и који су уписани као 
носиоци пољопривредног газдинства.  
 Ако у једном домаћинству живе два или више 
дипломираних инжењера пољопривреде право на ова 
новчана средства има само један носилац 
пољопривредног газдинства. 
 Дипломирани инжењери пољопривреде који 
су регистровани путем АПИФ-а и који подносе захтјев 
за ову врсту подстицајних средстава могу остварити 
само они дипломирани пољопривредни инжењери 
који на свом газдинству имају засновану 
пољопривредну производњу или који планирају 
засновати пољопривредну прозводњу до крајњег рока 
за подношење захтјева за ову врсту подстицаја, а који 
нису засновали редован радни однос код другог 
правног лица или предузетника. 

За ове потребе планирана су укупна новчана 
средства у износу од 20.000,00 КМ, с тим да се по 
једном захтјеву могу исплатити максимална новчана 
средства у износу до 2.000,00 КМ, а коначан новчани 
износ по једном појединачном захтјеву за ову намјену 
неће зависити од остварења буџета општине на начин 
прописан тачком 7. овог Програма. 

 Крајњи рок за подношење захтјева је 
31.07.2022. године. 
  

    3.10.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА 
МЛАДЕ ИНЖЕЊЕРЕ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 

ће доставити: 
• Извод из матичне књиге рођених, 
• Увјерење о пребивалишту, 
• Копија дипломе о завршеном пољопривредном 

факултету, 
• Доказ да није запослен код другог правног лица 

или предузетника, 
• Доказ о власништву над земљиштем или уговор 

односно изјаву о коришћењу земљишта, 
• Програм развоја пољопривредне производње 

или прераде пољопривредних производа на 
газдинству, 

• Рачуни о куповини основних средстава, 
репроматеријала и опреме за производњу 
наведену у Програму или доказ о измиреним 
новчаним обавезама по основу пореза и 
доприноса на лична примања сходно важећој 
законској резулативи која дефинише ову 
област за протеклу годину, 

• Овјерену изјаву да ће средства користити у 
складу са Програмом најмање три године. 

 
3.11. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРЕМИЈЕ 
ОСИГУРАЊА ВОЋЊАКА И  
ВИНОГРАДА  
 

 Право на новчана средства за суфинансирање 
премије осигурања примарне пољопривредне 
производње имају корисници подстицаја који се баве 
воћарском и виноградарском производњом и који 
изврше осигурање ове производње за текућу годину. 
 Минимална површина осигураног воћњака 
или винограда за који се врши премија осигурања 
мора да износи 0,5 хектара или 0,1 хектар под 
јагодастим или бобичастим воћним врстама. 
 Висина ночаних средстава која се могу 
остварити по једном појединачном захтјеву, односно 
по једном регистрованом пољопривредном газдинству 
износи до 10% износа уплаћене премије осигурања и 
не може бити већа од 500,00 КМ по кориснику. 
 Крајњи рок за подношење захтјева је 
30.09.2022. године. 
 

3.11.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРЕМИЈЕ 
ОСИГУРАЊА 

 
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева 

ће доставити: 
• Копију катастарског плана или посједовни лист, 
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• Уговор о закупу земљишта уколико произвођач 
користи земљиште под закуп, 

• Полису осигурања за текућу годину, 
• Доказ о извршеној уплати осигурања 

(уплатница или извод из банке), 
• Кућну листу уколико горе наведена 

документација није издата на име носиоца 
породичног пољопривредног газдинства или 
подносиоца захтјева за исплату подстицајних 
средстава. 

 
.  НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ 

КАМАТА НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
КРЕДИТЕ 

 
За потребе регресирања камата на 

пољопривредне кредите отворена је посебна позиција 
416100 “Регресирање камата на пољопривредне 
кредите” у буџету одјељења. На овој позицији 
планирана су новчана средства у укупном износу од 
4.000,00 КМ, а иста ће се користити за плаћање камата 
на кредите одобрене у току 2019. и 2020. године, као и 
за исплату камата по кредитима који би били 
одобрени у току 2022. године, након провођења 
процедуре избора банке кредитора. Сваким од 
појединачних уговора дефинисано је да се новчана 
средства на име камата исплаћују у првом кварталу 
текуће године за годину у којој се врши отплата 
основног-главног дуга, камата за кредите који би били 
пласирани у току 2022. године исплатила би се након 
истека крајњег рока за подношење захтјева односно 
истека уговореног рока за реализацију ових 
активности са изабраном банком. 

Приоритет приликом одобравања кредитних 
средстава ће имати носиоци пољопривредног 
газдинства до 35 година регистровани у складу са 
Уредбом о упису у Регистар пољопривредних 
газдинстава и Регистар корисника подстицајних 
средстава (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
30/13, 65/13, 20/14 и 57/16). 

Контролу намјенског утрошка додијељених 
кредитних средстава врши надлежно одјељење 
Општинске управе општине Прњавор по прописаним 
правилима и процедурама. 

За купљену механизацију за коју се врши 
субвенција камате успоставиће се јединствени 
регистар унутар надлежног одјељења.  
 Приликом подношења финансијског 
извјештаја о коришћењу средстава за унапређење 
пољопривредне производње за претходну годину 
Скупштини општине Прњавор, Одјељење за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство ће 
достављати и овај извјештај на устаљен начин. 

Избор извођача ове услуге врши се у складу 
са Законом о јавним набавкама у Босни и Херцеговини 
(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 
39/14). 

 
 

5.  НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА 
ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ 
 
У циљу заштите пољопривредне производње 

и осталих материјалних добара од елементарних 
непогода у 2007. години изграђен је систем 
противградне заштите, који чини седамнаест 
противградних станица распоређених на сљедећим 
локалитетима: Горњи Хрваћани, Орашје, Чивчије, 
Горња Мравица, Срповци, Ратковац, Дренова, Доњи 
Вијачани, Грабик Илова, Шибовска, Печенег Илова, 
Горњи Палачковци, Доњи Штрпци, Горњи Штрпци, 
Доњи Поповићи, Кулаши и Присоје.  

Чланом. 15. став 1. тачка 3. Закона о 
противградној заштити (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 15/21), прописано је да се 
између осталих извора систем противградне заштите 
финансира и из буџета јединица локалне самоуправе, 
у висини од 3.000 КМ по свакој противградној 
станици која је изграђена на њиховом подручју и дио 
је јединственог система противградне заштите 
Републике, а уплата ових средстава се врши на основу 
уговора који јединице локалне самоуправе закључују 
са Јавним предузећем “Противградна превентива 
Републике Српске” а.д. Градишка.  

Процедура избора извођача услуге за ове 
намјене проводи се у складу са Законом о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
Босне и Херцеговине”, број 39/14). 

Новчана средства за ове намјене одобрена су 
у складу са нацртом Одлука о усвајању буџета 
општине Прњавор за 2022. годину, и налазе се на 
позицији 412700 “Трошкови противградне заштите”. 
За ову намјену планирана су новчана средства у 
износу од 39.000,00 КМ. 
 
      6. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ГРАНТ 

УДРУЖЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ПРОИЗВОЂАЧА-МЉЕКАРА РС 

 
Новчана средства за ове намјене одобрена су 

у складу са Приједлогом Одлуке о усвајању буџета 
општине Прњавор за 2022. годину и налазе се на 
позицији 415200 “Грант Удружењу пољопривредних 
произвођача-мљекара РС ”. За ову намјену планирана 
су новчана средства у износу од 40.000,00 КМ. 

Наведена новчана средства ће се одобравати 
Закључком о исплати средстава на основу 
појединачних захтјева уз обавезу правдања намјенског 
утрошка истих што ће се доказивати рачунима-
фактурама, фискалним рачунима, уговорима и 
сличном документацијом или плаћањем трошкова 
насталих у поступку издавања одобрења за грађење-
грађевинска дозвола  и куповине земљишта за 
изградњу мљекаре у Пословно-туристичкој зони 
“Вијака” директно са буџетског рачуне општине. 
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  7.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Исплата новчаних средстава ће се вршити 
након што истекну сви рокови за подношење захтјева 
како би могли извршити коначан обрачун новчаних 
средстава. 

Уколико се предвиђена новчана средства не 
искористе у предвиђеном износу за неку од 
наведених ставки из тачке 3. овог програма, иста ће 
се користити за исплату новчаних подстицаја за 
ставке на којима ће недостајати новчаних средстава 
до испуњења максималног износа по грлу, кошници, 
фарми, садници или јединици сјетвене површине, 
захтјеву. 

На укупну реализацију новчаних подстицаја 
утицаће и остварење буџета општине Прњавор за 
2022. годину. 

Уколико збир свих позитивно ријешених 
захтјева пријеђе висину укупног новчаног износа 
који ће у току године бити унесен на позицији 
414100 “Подстицаји пољопривредним 
произвођачима” подстицајна средства ће се 
исплатити у проценту остварења буџета за 2022. 
годину на наведеној позицији прерачунатој на 
укупан збир средстава по појединачним захтјевима 
који је потребно исплатити у текућој години и 
реципрочно ће се умањити на свим ставкама односно 
поднесеним захтјевима у текућој години. 

Уколико збир свих позитивно ријешених 
захтјева буде мањи од новчаног износа који ће у току 
године бити унесен на позицији 414100 “Подстицаји 
пољопривредним произвођачима” подстицајна 
средства ће се процентуално увећати на свим 
појединим ставкама-јединици мјере. 

Новчана средства за унапређење 
пољопривредне производње за 2022. годину увећавају 
се за додатних 100.000,00 КМ и иста ће се реципрочно 
распоредити на све позитивно ријешене захтјеве који 
буду поднесени у складу са наведеним програмом у 
току 2022. године са испуњеним критеријумима у 
складу са врстом подстицаја. Ова новчана средства ће 
бити реализована са позиције 414100 ,,Подстицаји 
пољопривредним произвођачимаˮ. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику општине 
Прњавор”. 

 
Прњавор,                                                                             
Број: 01-022-12/22                          Предсједник  СО                                                   
Датум: 28.01.2022. године            Жељко Симић, с.р.                                           
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На основу члана 39. ст. 1. и 2. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 97/16 и 36/19), члана 195. Закона о водама 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/06, 
92/09, 121/12 и 74/17), члана 37. став 2. тачка 5. 
Статута општине Прњавор (“Службени гласник 
општине Прњавор”, бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. 
став 2. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор (“Службени гласник општине Прњавор”, бр. 
21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на 
9. сједници одржаној дана 28.01. 2022. године, 
донијела је  
 

ПРОГРАМ 
о начину коришћења новчаних средстава 

прикупљених на основу прихода од посебних 
водних накнада у 2022. години 

 
1. УВОД 

 
Воде су добро од општег интереса, стога се 

овој проблематици посвећује посебна пажња у циљу 
спречавања деградације вода, постизања одрживог 
кориштења вода, осигурања правичног приступа 
водама, пружања заштите акватичних, 
полуакватичних и копнених екосистема, организовања 
одбране од поплава, као и предузимања осталих радњи 
везано за рационално и економично кориштење вода. 

Кориштење вода подразумијева и плаћање 
накнада за захватање површинских и подземних вода, 
а јединица за обрачун накнада је један метар кубни. 
Средства за обављање послова и задатака као и 
функционисање и одржавање некретнина и водних 
објеката од општег значаја, очување вриједности 
изграђених водних објеката и система, предузимање 
мјера јавног инвестирања и капитална изградња 
водних објеката обезбјеђују се између осталог и из 
посебних водних накнада, прихода на основу закупа 
јавног водног добра, буџета Републике Српске, 
јединице локалне самоуправе и донација. 
 

2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ 
 

Посебне водне накнаде представљају приход:  
 

а) Накнада за захватање и кориштење воде и то: 
за пиће и јавно водоснабдијевање, кориштење 
минералних вода за флаширање, кориштење воде за 
наводњавање, узгој рибе у рибогојилиштима и 
кавезима, употребе воде за индустријске и сличне 
процесе, употребе воде у домаћинству и за друге 
намјене за људску употребу,  

б) Накнаде за производњу електричне енергије, 
в) Накнада за заштиту вода и то: накнада које 

плаћају власници транспортних средстава која користе 
нафту, накнада за испуштање отпадних вода, накнада 
за узгој рибе, накнада за употребу вјештачких 
ђубрива,  

г) Накнада за вађење материјала из водотока, 
д) Накнада за заштиту од вода и то: накнада за 

заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и 
шумског земљишта, накнада за заштиту од вода 
стамбених, пословних и других објеката. 
 

3. КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА 
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Чланом 195. став 1. Закона о водама 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/06, 
92/09, 121/12 и 74/17), прописано је да се приходи 
прикупљени од посебних водних накнада у износу од 
30 % у односу на укупно уплаћена новчана средства 
по овом основу уплаћују на рачун посебне намјене 
буџету јединице локалне самоуправе.  

Чланом 195. став 1. Закона о водама 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/06, 
92/09, 121/12 и 74/17), прописано је да се ови приходи 
могу користити за стручно-техничке послове односно: 
израду привремених планова управљања водама, 
припрему планова управљања водама, спровођење 
праћења стања вода, успостављање и рад 
Информационог система, одржавање објеката у 
власништву јединица локалне самоуправе или трећих 
лица ако су од општег интереса, спровођење 
превентивних активности у сектору вода, трошкове 
рада и функционисања јавних предузећа за воде, 
трошкове изградње водних објеката и система и 
одржавање објеката у власништву Републике Српске, 
јединица локалне самоуправе или трећих лица, ако су 
ти објекти од општег интереса, развоју сектора кроз 
финансирање изградње водних објеката и система, 
побољшање техничких, материјалних кадровских и 
других капацитета. 
 

4. ПЛАН УТРОШКА НОВЧАНИХ 
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА 
ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ 
ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
Приходи прикупљени на основу посебних 

водних накнада намјенски ће се користити за 
финансирање сљедећих активности: 

 
1) Израду елабората испитивања квалитета вода 

и водног земљишта, студија и пројеката (израду 
изведбених пројеката уређења изворишта, јавних 
чесми и водних објеката и сл., геофизичка 
истраживања подземних вода, геодетске услуге 
приликом израде предмјера радова, пројеката и 
др.).................................................................5.000,00 KM. 

2) Уређење корита ријека и 
потока.....................................10.000,00 КМ. 

3) Помоћ сеоским 
водоводима............................25.000,00 КМ. 

4) Изградњу и реконструкцију објеката 
водоснабдијевања (базени, цјевоводи, изворишта, 
чесме и 
др.)..........................................................185.000,00 КМ.  
УКУПНО:........................................... 225.000,00 КМ. 

 
Скупштина општине овлашћује Начелника 

Општине да нереализована средства предвиђена 
одређеном ставком из Програма може пренијети на 
друге ставке из Програма. 
 

5. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
  

Приходи прикупљени на основу посебних 
водних накнада намјенски ће се користити за 
финансирање активности које су предвиђене Законом 
о водама и Програмом о начину коришћења новчаних 
средстава прикупљених на основу прихода од 
посебних водних накнада у 2022. години. 

Наведена средства се уплаћују на посебан 
рачун 555-007-03215707-77, отворен код Нове банке 
а.д. Бијељина. 

Надзор и координацију над спровођењем овог 
Програма и намјенским трошењем новчаних средстава 
од посебних водних накнада вршиће Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске и Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство Општинске управе општине Прњавор. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику општине 
Прњавор”. 

   
Број:01-022-13/22                             Предсједник СО                                                                          
Датум:28.01.2022. год.                   Жељко Симић, с.р.                                                               
Прњавор:     
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник  општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. став 1 Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) у 
складу са Буџетом општине Прњавор за 2022. годину, 
Скупштина општине Прњавор на 9. сједници одржаној 
28.01.2022. године, донијела је  

 
ПЛАН 

КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Средства планирана Буџетом општине Прњавор за 
2022. годину ће се улагати на сљедећи начин: 
 
1 - КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ДОМАЋИХ 
ПРИХОДА                                           1.650.000,00 КМ 
 

I – изградња и реконструкција градских 
улица, путне, канализационе и водоводне мреже, 
школских и других објеката, јавне расвјете, и израда и 
ревизија пројектне документације 

                                                    230.000,00 КМ: 
 

1) санација друштвених домова, школских и 
других објеката, 
 -изградња друштвеног дома у Доњој Мравици
                           20.000,00 КМ, 
2) асфалтирање локалних путева на подручју 

општине Прњавор, 
3) реконструкција градских улица, 
4) реконструкција и изградња јавне расвјете, 
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5) изградња водоводне и канализационе 
мреже, 

6) суфинансирање изградње, реконструкције и 
санације локалних путева. 
 

II – изградња парка у улици Вељке 
Миланковића                          300.000,00 КМ, 
 

III – изградња спортске дворане  
                        1.200.000,00 КМ, 

 
2 - КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ 
КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА    5.000.000,00 КМ 
 1) реконструкција улице Илије и Алексе 
Малића                                    1.300.000,00 КМ, 
 2) изградња водоводне мреже у МЗ Штрпци 
                      1.000.000,00 КМ, 
 3) изградња водоводне мреже у МЗ Поточани
                                   1.000.000,00 КМ, 
 4) изградња инфраструктуре у Пословно- 
туристичкој зони „Вијака“  
          950.000,00 КМ, 

5) реконструкција старе зграде општине и 
згреда Војног одсјека –Завичајног музеја Прњавор
      
                                    250.000,00 КМ, 

6) израда пројектне документације и извођење 
радова на водоснабдјевању МЗ Кремна, Кулаши, 
Поповићи     
                                                 250.000,00 КМ, 

7) израда пројеката за водоводе мјесних 
заједница: Доњи Гаљиповци, Чорле, Насеобина 
Лишња, Бабановци, Хрваћани, Просјек, Мрачај-
Отпочиваљка и Орашје- Ново Село  
                                                250.000,00 КМ, 
  
3 – ЗАХТЈЕВИ ПРЕМА ЈП „ПУТЕВИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, ЈП „АУТОПУТЕВИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ И ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ 
 

Општина Прњавор ће се обратити за сљедеће 
пројекте: 

 
1. изградњa кружног тока на раскрсници 

регионалног путу Р-474 – прикључка за 
аутопут и нове саобраћајнице за 
индустријску зону „Вијака“; 

 
2. реконструкција локалних путева који су 

се користили за транспорт материјала за 
изградњу аутопута; 

 
3. реконструкција дијела регионалног пута 

Р-474 који пролази кроз градско подручје 
(улица Боже Татаревића); 

 
4. изградња заобилазнице регионалног пута 

Р-474, Србац – Прњавор, дионица 
раскрсница „Бакула“ – Вијака; 

 
5. изградња канализације слива потока 

Радловац; 
 
6. изградња саобраћајнице са 

хидротехничком инфраструктуром у 
Индустријској зони Вијака; 

 
7. изградњa пјешачких стаза у зони 

магистралног пута М-16.1, дионица салон 
намјештаја „САГА“ - Вијака и насеље 
Јошик - насеље Ратковац (ХГП); 

 
8. изградњa бициклистичке стазе у зони 

регионалних путева Р-474, дионица 
Вијака – Лужани и Р-476, дионица 
Лужани – језеро Дренова, дијелом 
локални пут; 

 
9. изградњa водоводне мреже за мјесне 

заједнице: Бабановци, Штрпци и 
Поточани. 

 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

1 Капиталне инвестиције из домаћих прихода 1.650.000,00 КМ 
 

2 Капиталне инвестиције из кредитних средстава 5.000.000,00 КМ 

 
УКУПНО 6.650.000,00 КМ 

 
4 – План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику      
         општине Прњавор“. 
 
Број:     01-022-9/22    Предсједник СО   
Датум: 28.01.2022. године   Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. ст. 1. и 2. подтачка 5. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19), члана 89. став 

8. Закона о шумама (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 75/08, 60/13 и 70/20), члана  37. став 2. 
тачка 5. Статута општине Прњавор (“Службени 
гласник општине Прњавор”, бр. 15/17 и 12/18), члана 
161. став 2. Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор (“Службени гласник општине Прњавор”, бр. 
21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор на 
9. сједници одржаној дана 28.01.2022. године, доноси  
 

ПЛАН 
утрошка новчаних средстава која потичу од 
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прихода од посебних намјена за шуме  
за 2022. годину 

 
1. УВОД 

 
Шуме и шумско земљиште су природна добра 

од општег интереса и уживају посебну бригу и 
заштиту Републике Српске. Шума је сложена 
заједница или биогеоценоза (екосистем) шумског 
дрвећа и шумског земљишта које утиче једно на друго, 
као и на средину у којој се налазе. 
  Шумама и шумским земљиштем газдује се у 
складу са критеријумима и принципима одрживог 
газдовања. 

Критеријуми за одрживо газдовање шумом су: 
одржавање и побољшање шумских екосистема и 
њихов допринос глобалном циклусу угљеника, 
одржавање здравља и виталности шумског 
екосистема,  одржавање и подстицање производних 
функција шуме, одржавање, чување и побољшање 
биолошке разноврсности у шумском екосистему, 
одржавање и побољшање заштитних функција у 
управљању шумом (посебно земљишта и вода) и 
одржавању других социјално-економских функција и 
услова. 
 

2. СРЕДСТВА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА 
ШУМЕ 

 
Средства посебних намјена за шуме 

обезбјеђују се из: 
а) надокнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта у својини Републике, 
б) надокнаде за обављање послова од општег интереса 
у шумама у приватној својини, 
в) надокнаде за унапређивање општекорисних 
функција шума, 
г) надокнаде за закуп шумског земљишта у својини 

Републике и надокнаде за изузимање земљишта из 
шумске производње, 

д) средстава остварених одузимањем и продајом 
незаконито стечене користи из шуме и предмета 
којима је незаконита радња учињена, 

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

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

3. УПЛАТА ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ 
НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ 
 
Чланом 89. став 6. Закона о шумама 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/08, 
60/13 и 70/20) прописано је да је корисник шума и 
шумског земљишта у својини Републике дужан да 
плаћа надокнаду за развој неразвијених дијелова 
општине са које потичу продати сортименти у износу 
од 10% финансијских средстава остварених продајом 
шумских дрвних сортимената утврђених по 
цјеновнику, по цијенама франко камионски пут.  

Чланом 89. став 8. Закона о шумама 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/08, 
60/13 и 70/20) прописано је да се надокнада из става 6. 
овог члана уплаћује на рачун јавних прихода јединице 
локалне самоуправе и користи се за изградњу, 
реконструкцију и одржавање инфраструктуре и 
других објеката на руралним подручјима јединице 
локалне самоуправе са које потичу продати 
сортименти, као и за друге функције руралног развоја, 
те остале трошкове неопходне за функционисање 
јединице локалне самоуправе, изузев 
административних трошкова, плата, накнада плате и 
осталих личних примања. 

Чланом 89. став 9. Закона о шумама 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/08, 
60/13 и 70/20) прописано је да се средства прикупљена 
уплатом надокнаде из става 6. овог члана користе на 
основу годишњег плана о утрошку намјенских 
средстава, који доноси надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, уз претходно прибављену 
сагласност Министарства. 

Чланом 89. став 10. Закона о шумама 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/08, 
60/13 и 70/20) прописано је да надокнаду из става 6. 
корисник шума и шумског земљишта у својини 
Републике плаћа квартално до 5. у мјесецу за 
претходни квартал. Корисник шума и шумског 
земљишта у својини Републике није дужан уплатити 
ова средства уколико јединица локалне самоуправе 
није усвојила годишњи план о утрошку намјенских 
средстава. 
 

4. ПЛАН УТРОШКА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ПРИКУПЉЕНИХ ОД ПОСЕБНИХ 
НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
У складу са чланом 89. став 6. Закона о 

шумама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
75/08, 60/13 и 70/20), планирано је да се новчана 
средства утроше са двије буџетске позиције-конта 
којим располаже Одјељење за пољопривреду 
водопривреду и шумарство (00750250) и то:  

- Текуће одржавање путева на руралним 
подручјима општине са којих потичу дрвни 
сортименти у износу од 50.000,00 КМ,  

- Изградња и асфалтирање инфраструктуре и 
других објеката на руралним подручјима 
општине са којих потичу дрвни сортименти у 
износу од 176.000,00 КМ, што укупно чини 
новчани износ од 226.000,00 КМ. 

 
Наведена новчана средства намјенски ће се 

утрошити за финансирање сљедећих активности, 
односно: 
 

а) За набавку, превоз и уградњу 3.400 m3 
посипног материјала у новчаном износу од  50.000,00 
КМ за путеве на подручју Мјесних заједница: Горњи 
Вијачани, Доњи Вијачани, Кремна, Кулаши-
Поповићи, Смртићи, Чорле и Орашје, 
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  б) Асфалтирање локалног пута II реда II-11 у 
МЗ Кулаши-Поповићи (од локалног пута I-9 - Бибери-
Лукићи у Горњим Поповићима), и 
  в) Асфалтирање локалног пута III реда у МЗ 
Смртићи (пут Сријеђани), што за асфалтирање и 
изградњу наведених путева укупно чини новчани 
износ од 176.000,00 КМ. 

     Скупштина општине овлашћује Начелника 
Општине да може изабрати приоритете приликом 
извођења инвестиција у горе наведеном плану. 

 Новчани износ средстава која ће се 
реализовати у складу са наведеним планом зависи и од 
динамике уплате и укупно уплаћених новчаних 
средстава која ће се дозначити од стране ЈПШ “Шуме 
Републике Српске” а.д. Соколац, Шумско газдинство 
“Градишка” Градишка.  
 Обзиром на чињеницу да ће се новчана 
средства која ће се прикупути од посебних намјена за 
шуме у току 2022. године, налазити на Рачуну јавних 
прихода општине Прњавор број: 555-007-00215707-29, 
отворен код Нове банке а.д. Бијељина на који се 
уплаћују сви остали јавни приходи, наведена новчана 
средства ће се реализовати у сарадњи са Одјељењем за 
стамбено-комуналне послове и инвестиције, како би се 
избјегло дуплирање поступка јавних набавки у истом 
предмету.   

 
5. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА  

 
Приходи прикупљени на основу посебних 

намјена за шуме користиће се за финансирање 
активности које су предвиђене Законом о шумама и 
тачком 4. Плана утрошка новчаних средстава која 
потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 
2022. годину.  

Надзор и координацију над спровођењем овог 
плана и намјенским трошењем средстава од посебних 
намјена за шуме вршиће Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске, Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције и Одјељење за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство. 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Прњавор”. 

 
Број:   01-022-14/22             Предсједник СО                                                                        
Датум:28.01./2022.               Жељко Симић, с.р.                                                             
Прњавор,        
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На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. и члана 
88. став 1. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и тачке 
18. Упутства о начину и поступку успостављања и 
спровођења система финансијског управљања и 

контроле („Службени гласник Републике Српске“, 
број 99/17), начелник општине доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. У радну групу за успостављање система 

финансијског управљања и контроле именују се: 
1) Драгана Њежић – предсједник, 
2) Лидија Калењук  Милијаш – члан, 
3) Ана Војводић – члан, 
4) Драган Миладиновић – члан, 
5) Дијана Милијаш – Трипуновић – члан, 
6) Лејла Мухић – члан, 
7) Паулина Јеврић – члан, 
8) Амел Кебић – члан, 
9) Дариа Прибић – члан, 
10) Драгица Југовић – члан, 
11) Петар Игњатић – члан, 
12) Горана Милијаш – члан, 
13) Милоранка Лазаревић, члан, 
14) Синиша Моравски, члан. 
2. Задатак радне групе је спровођење 

активности на успостављању и спровођењу система 
финансијског управљања и контроле, у складу са 
Законом о систему интерних финансијских контрола у 
јавном сектору Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 91/16) и подзаконским 
актима. 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

4. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје 
да важи Рјешење, број 01/1-014-278/21 од 01.07.2021. 
године. 

5. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-30/22                   Начелник 
Датум: 25.01.2022. године    Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и члана 6. став 1. 
Правилника о додјели једнократне новчане помоћи 
грађанима из буџета општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 21/09 и 2/11), 
начелник општине доноси сљедеће 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за додјелу 
једнократне новчане помоћи 

 
1. У Комисију за додјелу једнократне новчане 

помоћи грађанима из буџета општине Прњавор 
(у даљем тексту: Комисија) именују се: 
1) Љиљана Милишић, предсједник, 
2) Бранка Козаревић, члан, 
3) Јелена Шушак, члан. 
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2. Задатак Комисије је да размотри захтјеве за 
додјелу једнократне новчане помоћи и сачини 
приједлог за додјелу новчаних средстава, у 
складу са Правилником о додјели једнократне 
новчане помоћи грађанима из буџета општине 
Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/09 и 2/11). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
  
 
Број: 01/1-014-15/22                                 Начелник 

   Датум: 01.02.2022. године                Дарко Томаш, с.р. 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број  3 01.02.2022. 
 
 

 
   

29 
 

 
 

САДРЖАЈ 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ...................................................................................................................... 1 

27 - ПРОГРАМ  ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ ЗА 2022. ГОДИНУ ............................. 1 

28 - П Р О Г Р А М  ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ  ЗА 
2022. ГОДИНУ ............................................................................................................................................ 5 

29 - П Р О Г Р А М  коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2022. 
години ......................................................................................................................................................... 10 

30 - ПРОГРАМ   о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од 
посебних водних накнада у 2022. години ............................................................................................... 23 

31 - ПЛАН  КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2022. 
ГОДИНУ .................................................................................................................................................... 24 

32 - ПЛАН  утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 
2022. годину ............................................................................................................................................... 25 

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ ......................................................................................................................... 27 

33 - Р Ј Е Ш Е Њ Е ..................................................................................................................................... 27 

34 - Р Ј Е Ш Е Њ Е  о именовању Комисије за додјелу једнократне новчане помоћи ........................ 27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светог Саве бр. 10, телефон 051/660-340 
Службени гласник општине Прњавор излази у скалду са потребама. Одговорни уредник: Војиславка Гатарић 
Штампа стручна служба СО-е Прњавор 
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