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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), тачке 10. Закључка Народне скупштине Републике 
Српске, број 01-393/04 од 09.05.2004.године („Службени гласник Републике Српске“, број 
45/04), у складу са чланом 30.Статута општине Прњавор („Службени гласник Општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 194. Пословника о раду Скупштине  општине Прњавор 
(„Службени гласник Општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Одлуком о извршењу  
буџета  општине Прњавор  за 2022. годину („Службени гласник  општине Прњавор“ број 
2/22),Скупштина општине Прњавор, на наставку___ редовне сједнице одржане ______ 
године, д о н о с и  
 

ПРОГРАМ  
ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ  БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

  У ОПШТИНИ ПРЊАВОР ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

I 
 

Средства потребна за остваривање и коришћење права прописаних Законом о правима 
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 
обезбјеђују се у Буџету Републике Српске за 5.184 корисника са подручја општине Прњавор. 

Поред средстава која се издвајају борачким категоријама из Буџета Републике Српске, 
тачком 10. Закључка Народне скупштине Републике Српске, објављеног у Службеном 
гласнику Републике Српске, број 45/04, предложено је да општине у складу са својим 
могућностима прошире обим права предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида 
и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, на начин да 
пропишу поступак, услове и начин остваривања права, те обезбједе потребна новчана 
средства. 

Буџетом  општине Прњавор за 2022. годину планирана су средства и за рад и 
дјеловање борачких организација и удружења општине Прњавор: 

 
Опис Буџет 2022. година 

Борачка организација општине Прњавор 90.000,00 
Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор 20.000,00 
Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 
општине Прњавор 

30.000,00 

Удружење „Вукова са Вучијака“ 5.000,00 
Удружење СУБНОР-а Прњавор 5.000,00 
Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 5.000,00 
Укупно грант 155.000,00 КМ 

II 
 

Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите за 2022. 
годину омогућиће остваривање додатних права, солидарног рјешавања питања породица 
погинулих,  заробљених бораца и ратних војних инвалида и бораца Војске Републике Српске 
и обиљежавања значајних догађаја и датума у области БИЗ . 

 
Буџетом општине Прњавор за 2021. годину, планирано је укупно  135.000,00 КМ и то 

на позицијама : 
- конто 415200 - средства за остале трошкове обиљежавања значајних датума у области 

борачко-инвалидске заштите ........................................................................1.000,00 КМ, 
- конто 415200 - средства за организовање парастоса погинулим борцима ВРС у 

мјесним заједницама ………………..........................................................  40.000,00 КМ, 
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- конто 415200 - средства за набавку уџбеника и остале организоване активности за 
дјецу бораца ВРС и РВИ ............................................................................. 6.500,00 КМ, 

- конто 415200 - средства за трошкове превоза породица погинулих бораца и РВИ 
(програм бањске рехабилитације и обиљежавања значајних датума)  ...........500,00 КМ, 

- конто 416100 - једнократне новчане помоћи појединцима из борачке популације  
........................................................................................................................... 45.000,00 КМ, 

- конто 412500 – трошкови одржавања спомен обиљежја у мјесним заједницама 
планиран је износ од  .........................................................................................7.000,00 КМ 

- конто 487900 средства за рјешавање стамбеног питања породица погинулих бораца 
............................................................................................................................35.000,00 КМ 
( учешће Општине Прњавор у куповини три стамбене јединице заједно са 
Министарством рада и борачко-инвалидске заштите по Уредби за стамбено 
збрињавање  из 2007/2008 године). 
 
 
Средства су планирана у потрошачкој јединици Одјељење за борачко-инвалидску  

заштиту и иста ће бити распоређена на следећи начин:  
 

1. Реализацију програмских задатака и активности за обиљежавање значајних датума у 
области борачко-инвалидске заштите вршиће се у условима епидемиолошке ситуације и 
мјерама републичког штаба, преко организација и удружења грађана из области борачко-
инвалидске заштите и то : 

o Борачке организације општине Прњавор, 
o Удружења ратних војних инвалида општине Прњавор , 
o Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

општине Прњавор, 
o Удружење „Вукова са Вучијака“ и 
o ОО СУБНОР-а Прњавор. 
 

2. Средства за реализацију права обухваћених Правилником о условима и поступку 
одобравања  и исплате једнократне новчане помоћи борцима, ратним војним инвалидима и 
породицама погинулих бораца. 
3. Средства за реализацију осталих активности. 
 

 
III 

 
Средствима за реализацију програмских задатака и активности организација и  

удружења грађана из области борачко-инвалидске заштите финансирају се следеће 
активности : 

 
 

Реализација Програма 
Борачке организације и борачких удружења у сарадњи са Одјељењем за борачко-инвалидску  

заштиту 
 

 
Ставка 
програма 

ОПИС 
Датум одржавања 

1. 
Дан Републике Српске  
Носилац активности:  општина Прњавор 

09.01.2022.  

2. 
Дан Борачке организације и Дан Првог српског устанка – 14. фебруар 
2022. године. 

14.02.2022. 
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- Парастос и литургија у Спомен храму на Вучијаку ( полагање 
цвијећа у спомен храму), 

- Посјета и полагање цвијећа на гробна мјеста погинулих ратних 
команданата за вријеме ангажовања у Војсци Републике Српске  
или умрлих у поратном периоду 

 Набавка 12 вијенаца и свијеће. 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор. 

3. 

Дан општине ''Мотајица 2022'' - 24.март 2022.године -посвећено 
24.марту 1992. године-организован излазак бораца ВРС општине 
Прњавор, ради одбране од агресије у рату 1991-1995. година 
 Дан када су борци са подручја општине Прњавор изашли на обронке 
Мотајице ради одбране општине Прњавор од агресије муслиманско-
усташких формација. Планирано је окупљање мањег броја бораца са 
подручја општине Прњавор, Трстенаца и Дервенте. Поред наведеног 
Планирано  полагање вијенаца и присуства носиоца власти општине 
Прњавор. 
Носилац активности: Општина Прњавор  

27.03.2022. 

4. 

Обиљежавање Дан побједе – 09. мај 2022. године 
 Полагање цвијећа на бисте народних хероја и спомен обиљежје 
жртвама фашистичког терора. 
Носилац активности:  ОО СУБНОР Прњавор 

09.05.2022. 

5. 
Дан Војске Републике Српске 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор 

12.05.2022. 

6. 
Обиљежавање Крсне славе Удружења РВИ општине Прњавор Св. 
Василија Острошког 
Носилац актувности: Удржење РВИ 

12.05.2022. 

7. 

Обиљежавање Дана Општинске организације породица погинулих и 
заробљених бораца и несталих цивила Прњавор – 27.мај 2022. године. 
 Организован одлазак на Спомен костурницу у Бања Луку 
   и полагање вијенаца мањег броја лица.              

27.05.2022. 

8. Дан крштења Спомен храма Вучијак 31.05.2022. 

9. 
НОР офанзива у 2. свјетском рату СУТЈЕСКА – ТЈЕНТИШТЕ 
Носилац активности:  ОО СУБНОР Прњавор 

17.06.2022. 

10. 

Обиљежавање Дана формирања јединице „Вукова са Вучијака“ 
 Полагање вијенаца , парастос и помен погинулим  припадницима 
јединице и команданту Вељки Миланковићу  
Носилац активности: Удружење „Вукова са Вучијака“ Прњавор  

21.06.2022. 

11. 

Одржавање Видовданске олимпијаде ''Кулаши 2022.'' -у програму 
обиљежавања Крсне славе Војске Републике Српске – ВИДОВДАН 
28.06.2022. године. 
Носилац активности : Борачка организација општине Прњавор  

26.06.2022. 

12. 
Обиљежавање Крсне славе Војске Републике Српске – ВИДОВДАН 
Обиљежава се на Видовдан поред Спомен храма на Вучијаку  
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор  

28.06.2022. 
 

13. 

Учествовање у обиљежавању Крсне слава Војске Републике Српске – 
ВИДОВДАН 28.06.2022. године. 
Друге активности према програму рада. 
Носилац активности:  Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

28.06.2022. 

14. 

Обиљежавање Дан борца – 04. јул 2022. године. 
Полагање цвијећа на бисте народних хероја и спомен обиљежје жртвама 
фашистичког терора. 
Носилац активности : ОО СУБНОР Прњавор  

04.07.2022. 

15. 

Одржавање  купа у спортском риболову  ратних војних инвалида 
Републике Српске и Удружења РВИ Прњавор – Акумулационо језеро 
''Дренова 2022.'' 
Носилац активности: Удружење РВИ РС и општине Прњавор  

04.07.2022. 

16. 

НОР- Дан ослобођења Прњавора 
Полагање вијенаца на спомен обиљежје погинулим борцима и жртвама 
фашистичког терора  
Носилац активности : ОО СУБНОР Прњавор 

10.07.2022. 

17. 
27. јули Дан устанка народа и народности БиХ 
Носилац активности : ОО СУБНОР Прњавор 

27.07.2022. 
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18. 
Одржавање купа у спортском риболову  ратних војних инвалида 
Републике Српске – Акумулационо језеро ''Дренова 2022.'' 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор  

30.07.2022. 

19. 

Обиљежавање Међународног дана несталих лица, 30.августа  2022. 
године,  у организацији Републичке организације, делегација 
Општинске организације породица заробљених и погинулих бораца и 
несталих цивила Прњавор са представником општине присуствоваће 
парастосу, полагању цвијећа и паљење свијећа  код манастира Светог 
Николе на Озрену. 

30.08.2022. 

20. 

Обиљежавање Дан  РВИ РС.  
Одржавање свечане сједнице скупштине Удружења ратних војних 
инвалида општине Прњавор, полагање вијенаца и парастос погинулим 
РВИ и борцима 
Носилац активности:  Удружење ратних војних инвалида општине 
Прњавор. 

10.09.2022. 

21. 

Обиљежавање Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском 
рату Републике Српске ,  у организацији Општинске организације 
породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Прњавор у 
Бања Луци.  

15.09.2022. 

22. 
Дан формирања РЈ ВРС Прва прњаворска бригада 
Носилац активности: ратна јединица 

18.09.2022. 

23. 
Откривање спомен обиљежја погинулих припадника равногорског 
покрета у Поповићима 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор 

12.10.2022. 

24. 
Дан формирања РЈ ВРС 1. Мотајичког батаљона 
Носилац активности: ратна јединица 

07.11.2022. 

25. 
Обиљежавање Крсне славе Борачке организације Републике Српске - 
Митровдан 08.новембар 2022.године 
Носилац активности: Борачка организација општине Прњавор 

08.11.2022. 

26. 

Обиљежавање ослобођења Прњавора у Великом рату: 
 Помен  у  Спомен храму на Вучијаку 
 Полагање вијенаца у  Спомен комплексу Шибовска на споменику из 
Великог рата 
Носилац активности: Удружење ратних добровољаца 1912-1918.  и 
њихових потомака и поштовалаца Прњавор 

21.11.2022. 
 

27. 
Обиљежавање Међународног дана инвалида – 03.децембар 2022. године. 
Носилац активности:  Одбор ратних војних инвалида Борачке 
организације  

03.12.2022. 

 
 
Коришћење средстава буџета намијењених за рад и реализацију програмских задатака и 
активности организација и удружења грађана из реда борачких категорија могу 
користити под условима: 

1. да су уредно и на вријеме поднијели програм рада, односно одговарајућих 
програма, односно пројеката и извјештај о утрошку примљених средстава у складу 
са Одлуком о извршењу  буџета  општине Прњавор  за 2022. годину, („Службени 
гласник  општине Прњавор“, број 2/22), 

2. да су уредно и на вријеме поднијели захтјев за одобравање гранта и извјештај о 
реализацији активности на обиљежавању значајних датума у области борачко-
инвалидске заштите. 

 
IV 

 
Средствима за реализацију права обухваћених Правилником о условима и поступку 

одобравања и исплате једнократне новчане помоћи борцима, ратним  војним инвалидима 
и породицама погинулих бораца финансира се : 
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1. у случају смрти чланова породице погинулих и несталих бораца, смрти ратних војних 
инвалида од 1. до 4. категорије – инвалидности 100% до 80%, смрти демобилисаних 
бораца Војске Републике Српске 1. и 2. категорије и у случају смрти корисника 
породичне и личне инвалиднине , по основу учешћа у НОР-у у висини до 500,00 КМ. 

Укупно планирана средства ..............................................................................  18.000,00 КМ. 
 
2. у случају идентификације посмртних остатака несталих бораца Војске Републике 

Српске у износу од 1.000,00 КМ. 
Укупно планирана средства  ................................................................................ 4.000,00 КМ. 
 
3. у сврху лијечења и куповине лијекова, може се одобрити новчана помоћ у износу до 

300,00 КМ. 
Укупно планирана средства  ............................................................................... 6.000,00 КМ. 
 
4. у изузетно тешким случајевима, када се ради о здравственом стању које захтијева  

дуже болничко лијечење, у случају тежих обољења (малигна обољења, срчана 
обољења, оперативни захвати, болничко лијечење, лијечење у иностранству, код 
примјене хемо и радио терапија и сл.) може се одобрити помоћ у висини до 500,00 
КМ. 

Укупно планирана средства  ................................................................................ 9.000,00 КМ. 
 
5. помоћ  за ублажавање тешког материјалног положаја појединца у висини до 300,00 

КМ. 
Укупно планирана средства  .................................................................................6.000,00 КМ. 
 
6. помоћ дјеци ратних војних инвалида 1. и 2. категорије инвалидитета приликом 

одласка на екскурзију у завршној години школовања у висини до 400,00 КМ. 
Укупно планирана средства ................................................................................ 1.500,00 КМ. 
 
7. помоћ и другим, нарочито оправданим случајевима, када то оцијени начелник 

општине, на приједлог комисије за једнократне новчане помоћи до 400,00 КМ. 
Укупно планирана средства ................................................................................. 2.000,00 КМ. 
 

УКУПНО за једнократне новчане помоћи........................................................   45.000,00 КМ 
 

V 
 

Реализација осталих активности финансира се из средстава планираних у Буџету 
општине Прњавор, на позицији  

 
- конто 415200 - Средства за набавку уџбеника за дјецу бораца ВРС и РВИ и за трошкове 

превоза породица погинулих бораца и РВИ, у износу од 7.000,00 КМ,  
- конто 415200 - Средства за трошкове вијенаца, застава, цвијећа за обиљежавање 

значајних датума и организовање парастоса погинулим борцима  ВРС у мјесним 
заједницама од 1.000,00 КМ, 

- конто 415200 - Средства за организовање парастоса погинулим борцима  ВРС у мјесним 
заједницама од 40.000,00 КМ. 
 

Расподјела средстава извршиће се на следећи начин:  
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1. За набавку уџбеника за дјецу ратних војних инвалида и демобилисаних бораца Војске 
Републике Српске, у 2022. години, у основним и средњим школама, у износу до 
6.500,00 КМ,  

2. За трошкове превоза породица погинулих бораца и РВИ (програм бањске 
рехабилитације и др.)  у износу од 500,00 КМ  и 

3 За финансирање организовања годишњице изградње споменика,  помена, парастоса 
погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2022. годину, у 
износу до 40.000,00 КМ, у складу са епидемиолошком ситуацијом и мјерама 
републичког штаба за ванредне ситуације и  одлуком начелника општине о  начину 
реализације средстава за организовању парастоса погинулим борцима ВРС у мјесним 
заједницама у 2022. години на основу плана организовања и приједлога Борачке 
организације општине Прњавор: 

 
 
Ред. 
број 

Мјесна заједница Локација-село Датум  реализације 
Вријеме     

реализације1 
1.  ШИБОВСКА Центар, код Основне школе 24.03.2022. 13:00 
2.  ПРЊАВОР Круг полицијске станице 04.04.2022. 10:00 
3.  ПОТОЧАНИ Одлука организатора 02.05.2022. 12:00 

4.  ПРЊАВОР 
Простор поред бисти 
народних хероја 

12.05.2022. 13:00 

5.  БАБАНОВЦИ Омладински дом 15.05.2022. 12:00 

6.  
ДОЊА МРАВИЦА И 

ОКОЛИЦА 
Околица-Омладински дом 22.05.2022. 12:00 

7.  ЦРКВЕНА 
Поред капеле у гробљу. 

Крсна слава села. 
05.06.2022. 11:30 

8.  ШТРПЦИ Штрпци -Центар 05.06.2022. 13:30 

9.  ГОРЊИ  ВИЈАЧАНИ 
Горњи Вијачани -Центар и 

крсна слава 
12.06.2022. 12:00 

10.  ОРАШЈЕ-НОВО СЕЛО 
Орашје-Центар. Крсна слава 

села. 
12.06.2022. 15:00 

11.  ДРЕНОВА 
Горња Дренова-Омладински 

дом 
12.06.2022. 17:00 

12.  
НАСЕОБИНА ЛИШЊА –

ПАРАМИЈЕ 

Парамије – раскрсница 
Чорле – Царева гора 

(Главендекићи) 
19.06.2022.  12:00 

13.  
ХРВАЋАНИ-ПРОСЈЕК Просјек-поред цркве. Крсна 

слава села. 
19.06.2022. 12:00 

14.  
ПОПОВИЋИ-КУЛАШИ Кулаши-у близини Основне 

школе 
26.06.2022. 13:30 

15.  КРЕМНА-ВУЧИЈАК Кремна - поред спомен храма 28.06.2022. 11:00 

16.  
СМРТИЋИ-ДОЊИ 

СМРТИЋИ 
Доњи Смртићи-поред 

Основне школе 
03.07.2022. 13:00 

17.  МАЋИНО БРДО 
Маћино Брдо-поред 
Омладинског дома 

03.07.2022. 15:00 

18.  ГУСАК-ГАЈЕВИ 
Гусак-Центар. Крсна слава 

села. 
14.07.2022. 14:00 

19.  
ПОТОЧАНИ 

НОВО НАСЕЉЕ  
Поточани- центар 
Ново насеље 

17.07.2022. 16:00 

20.  ПОТОЧАНИ 
Поточани – Центар, поред 
СО палим борци НОР-а 

17.07.2022. 17:00 

21.  ВЕЛИКА  ИЛОВА 
Велика Илова-поред 
Основне школе 

21.07.2022. 11:00 

22.  
СМРТИЋИ- 

ГОРЊИ СМРТИЋИ 
Горњи Смртићи-Центар, 

поред Основне школе. Крсна 
21.07.2022. 16:00 

 
1 У случају да у току дана има више парастоса мора се обезбиједити, у сарадњи са свештеником и 
мјесном борачком организацијом да временски размак између парастоса буде најмање два сата. 
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слава села. 

23.  ДОЊИ ВИЈАЧАНИ 
Доњи Вијачани – центар, на 

зиду мјесног уреда 
24.07.2022. 12:00 

24.  ВРШАНИ 
Вршани-Центар, код основне 
школе. Крсна слава села 

26.07.2022. 12:00 

25.  ДОЊИ  ГАЉИПОВЦИ 
Доњи Гаљиповци -поред 

Цркве 
31.07.2022. 10:30 

26.  ПАЛАЧКОВЦИ Палачковци – центар 31.07.2022. 14:00 

27.  НАСЕОБИНА ЛИШЊА 
Насеобина Лишња-поред 
Основне школе и Цркве 

 
07.08.2022.. 12:00 

28.  
ГОРЊА МРАВИЦА Горња Мравица-поред  

Мјесног уреда 
07.08.2022. 14:00 

29.  ХРВАЋАНИ 
Хрваћани-Центар. Крсна 

слава 
09.08.2022. 11:30 

30.  
ШАРИНЦИ Шаринци -Центар поред 

Омладинског дома 
14.08.2022. 14:00 

31.  ПРИСОЈЕ 
Присоје-Центар, поред 

Основне школе 
21.08.2022. 16:00 

32.  ЧОРЛЕ 
Чорле-Центар, поред 
Омладинског дома 

28.08.2022. 13:00 

33.  КРЕМНА 
Кремна – Лужани. Поред 

капеле. Крсна слава 
21.09.2022. 10:00 

34.  ПЕЧЕНЕГ ИЛОВА 
Печенег Илова- 

поред основне школе 
02.10.2022. 13:00 

35.  ПОПОВИЋИ 
Поповићи- Шпанићи поред 
цркве. Крсна слава села. 

12.10.2022. 10:00 

36.  ГРАБИК ИЛОВА Грабик Илова, поред Цркве 14.10.2022. 10:30 

37.  
ОТПОЧИВАЉКА-

МРАЧАЈ 
Отпочиваљка, поред Цркве 14.10.2022. 12:30 

38.  ПРЊАВОР-ЉУБИЋ Љубић 17.10.2022. 12:00 

39.  КОКОРИ 
Кокори - поред основне 
школе. Крсна слава села. 

19.10.2022. 14:00 

40.  
ПРЊАВОР Прњавор-код Градског 

гробља и гимназије 
04.12.2022. 12:00 

 
Набавка уџбеника за дјецу РВИ и демобилисаних бораца ВРС, који похађају основну 

и средњу школу, извршиће се у складу са расположивим буџетским средствима и након 
проведене процедуре избора корисника. Кориснике ће изабрати Борачка организација 
општине Прњавор за дјецу РВИ и демобилисаних бораца ВРС и Удружење ратних војних 
инвалида општине Прњавор за дјецу РВИ, из реда најугроженијих, у складу са властитим 
критеријима. Спецификацију потребних уџбеника, за изабране кориснике, Борачка 
организација општине Прњавор и Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор ће 
доставити Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту, најкасније до 19.08.2022. године. 
Набавка уџбеника извршиће се провођење поступка јавне набавке у складу са Законом о 
јавним набавкама БиХ.  

  Реализација Програма извршиће се у складу са расположивим средствима у буџету 
Општине за ове намјене путем Општинске управе општине Прњавор - Одјељења за борачко- 
инвалидску заштиту и епидемиолошком ситуацијом.  

Прерасподјела средстава како у оквиру позиције тако и између позиција Програма 
вршиће се у случајевима када се на одређеним позицијама искаже повећана потреба, на терет 
позиције на којој нису утрошена планирана средства, а чиме би се олакшала реализација 
програма и његово прилагођавање стварним потребама.  
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Завршни дио 
 

У Буџету општине Прњавор за 2022. годину, планиране су активности наведених 
програмом од 135.000,00 КМ а укупна средства у области борачко-инвалидске заштите у 
општини износе 290.700,00 КМ. 

Буџетом општине Прњавор за 2022. годину, поред активности наведених програмом, 
планирана су и средства путем гранта  у области борачко- инвалидске заштите у износу од: 

 
Опис Буџет 2022. година 

Борачка организација општине Прњавор 90.000,00 
Удружење ратних војних инвалида општине Прњавор 20.000,00 
Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 
општине Прњавор 

30.000,00 

Удружење „Вукова са Вучијака“ 5.000,00 
Удружење СУБНОР-а Прњавор 5.000,00 
Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 5.000,00 
Укупно грант 155.000,00 КМ 

 
 
И ове године планирају се стипендије за дјецу погинулих и несталих бораца и ратних 

војних инвалида од 1. до 6. категорије инвалидности, и друге субвенције за борачке 
категорије. 

 На подручју општине до сада је изграђено 38 споменика и спомен-обиљежја 
посљедњег рата. У одјељењу се води евиденција о 165 изграђених споменика погинулим у 
ослободилачким ратовима, борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 38 и 119 споменика 
борцима НОР-а те је сачињена Листа споменика и спомен обиљежја од великог значаја за 
јединицу локалне самоуправе, коју је потребно допунити.  

Усвајање и реализација Програма за рјешавање питања из области борачко-
инвалидске заштите за 2022. годину, и у условима епидемиолошке ситуације, стварају се 
предуслови за ублажавање тешког материјалног и социјалног стања борачке популације и 
унапређењу система борачко-инвалидске заштите на подручју општине у сарадњи са Владом 
РС, надлежним министарством и борачким организацијама и удружењима. 

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

 
 

 Број : 01-022-__/22 
Датум: ___.02.2022. године 

  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
           ОПШТИНЕ  ПРЊАВОР 

         Жељко Симић, мастер политикологије 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОВОГ ПРОГРАМА  
 

Правни основ за доношење Програма за рјешавање питања у области борачко-
инвалидске заштите садржан је у члану 39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), тачке 10. Закључка Народне 
скупштине Републике Српске, број 01-393/04 од 09.05.2004. године („Службени гласник 
Републике Српске“, број 45/04),  члан 30. Статута општине Прњавор („ Службени гласник 
Општине Прњавор“,  број 15/17 и 12/18), члан 194. Пословника о раду Скупштине  општине 
Прњавор („Службени гласник Општине Прњавор“,  број 21/17, 23/17 и 32/17) и Одлука о 
извршењу  буџета  општине Прњавор  за 2022. годину („Службени гласник  општине 
Прњавор“, број 2 /22), 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА  
 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2022. годину планирано је 
доношење овог програма и усвајање извјештаја о реализацији програма за прошлу годину. 

Доношење Програма за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у 
општини Прњавор за 2022. годину, произилази из Закључка Народне скупштине Републике 
Српске којим се предлаже општинама да у складу са својим могућностима прошире обим 
права предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.  

Ради остваривања програмских задатака, а у циљу вредновања доприноса борачке 
популације у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске, за слободу на овим 
просторима и стварања основних услова за живот и рад грађана из реда борачке популације, 
као и рјешавања основних егзистенцијалних питања, предлаже се доношење Програма за 
рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2022. 
годину.  
 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  
Буџетом општине Прњавор за 2022. годину планирана су средства за провођење овог 
програма.  


