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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, 36/19 и 61/21), 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 сједници одржаној дана ____.____ 2022. 
године, доноси  
 
 

ПЛАН 
утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2023. 

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. 
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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 2023. 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 60.000,00 КМ,  

- Изградња и асфалтирање инфраструктуре и других објеката на руралним подручјима 
општине са којих потичу дрвни сортименти у износу од 200.000,00 КМ, што укупно чини 
новчани износ од 260.000,00 КМ. 

 
Наведена новчана средства намјенски ће се утрошити за финансирање сљедећих 

активности, односно: 
 

а) За набавку, превоз и уградњу 3.000 m3 посипног материјала у новчаном износу од  
60.000,00 КМ за путеве на подручју насељених мјеста: Горњи Вијачани, Кремна, Кулаши, Горњи 
Смртићи, Горња Илова, Насеобина Лишња и Орашје, 
  б) Асфалтирање локалног пута I реда I-9 пут од регионалног пута P 474 у Поповићима-бања 
Кулаши-Присоје-Горњи Вијачани-Вијачани Горњи (граница са општином Челинац), 
  в) Асфалтирање локалног пута II реда II-17 пут од локалног пута I-5- Ковачевићи-Топићи-
Тешићи-до регионалног пута P 474 у Горњој Илови и 
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            г) Асфалтирање локалног пута II реда II-10 пут од регионалног пута P 474 у Кремни 
(школа)-Шарчевића брдо-Китићи-Миланковићи-до регионалног пута P 474 у Кремни, што за 
асфалтирање и изградњу наведених путева укупно чини новчани износ од 200.000,00 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 2023. 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. 

 
 

4. 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 2023. 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:_____________/22                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:___________/2022.                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Прњавор:                            Жељко Симић, мастер политикологије 

                    
___________________________________ 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 
 
 

Чланом 39. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), прописано је да је Скупштина јединице локалне самоуправе 
представнички орган, орган одлучивања и креирања политике јединице локалне самоуправе. 
Ставом  2. подтачка 5. истог члана прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе 
доноси планове и програме развоја јединице локалне самоуправе, план локалног економског 
развоја, план инвестирања и план капиталних улагања. 

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. 

Чланом 37. став 2. тачка 5. Статута општине Прњавор (“Службени гласник општине 
Прњавор”, бр. 15/17 и 12/18) је прописано да Скупштина општине доноси планове и програме 
развоја Општине, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних 
улагања. 

Чланом 161. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор (“Службени гласник 
општине Прњавор”, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) прописано је да у вршењу својих права и дужности 
Скупштина доноси: опште, појединачне и остале акте. Ставом 2. истог члана прописано је да су 
општи акти: Статут општине Прњавор, Пословник о раду Скупштине општине Прњавор, одлуке, 
Кодекс о етичким понашањима изабраних представника општине Прњавор, програми, стратегије и 
планови. 
 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА 
 

Обзиром на чињеницу да је Скупштина општине Прњавор донијела нацрт Одлуке о 
усвајању буџета општине Прњавор за 2023. годину на основу које су планирана новчана средства 
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у износу од 260.000,00 КМ, створени су предуслови за усвајање Плана утрошка новчаних 
средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2023. годину. 
 
 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 

За провођење Плана утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних 
намјена за шуме за 2023. годину потребна су новчана средства у износу од 260.000,00 КМ.  


