
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон/факс: (051) 660-340 

Одговорни уредник   

Војиславка Гатарић 

Штампа Стручна служба СО-е   

 

29. март 2016. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 10         Година 52. 
 

Издавач  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
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На основу члана 81. став 2. тачка б) Закона 

о заштити од пожара („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ , број 71/12)  и члана  30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ , број  14/14), Скупштина општине Прња- 

вор на сједници одржаној 28.03.2016. године, 

донијела  је  

 

П Л А Н 

утрошка средстава за техничко опремање 

Територијалне ватрогасне јединице, изградњу 

објеката које користи Ватрогасна јединица за своје 

активности и чување ватрогасне опреме 

 

I 

Овај план преставља основ за кориштење 

прикупљених средстава од пословних прихода 

привредних друштава и других правних лица са 

подручја општине Прњавор у висини од 150.000,00 

КМ и служиће за реализацију пројекта техничког 

опремања Територијалне ватрогасне јединице Прња- 

вор како слиједи: 

А) учешће у суфинансирању новог НАВА- 

ЛНОГ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА са   50.000,00 КМ 

Ватрогасни савез Републике Српске уче- 

ствује у финансирању  са 250.000,00 КМ 

-процијењена набавна вриједност возила 

300.000,00 КМ 

Б)набавка опреме-процијењена укупна наба- 

вна вриједност                                   40.000,00 КМ 

                 називн                    јед. мјере                 кол.  

1. потопна пумпа            ком  1 

2. стабилна спојница  Ф75         ком  3 

3. стабилна спојница  Ф52         ком  3 

4. свјетиљка за ватрогасну 

    јакну са пуњачем             ком  6 

5. вучна сајла за шлепање          ком  3 

6. усисна корпа  Ф75             ком   1 

7. млазница за средње  

    тешку пјену  Ф52              ком    1 

8. млазница са засуном  

    Ф25                ком    1 

9. млазница турбо  Ф52              ком  1 

10. хидраулични сјекач за  

      развални алат Холматро               ком  1 

11. алуминијумске љестве  

      на састављање        ком   1 

12. ватрогасни апарат П9       ком   3 

13. ватрогасни апарат  ЦО2-5       ком   3 

14. интрвенцијски комбинезон       ком  20 

15. кишна јакна за ватрогасце       ком  6 

16. рибарске чизме за ватрогасце       пар   6 

17. радне панталоне за ватр.-љетне   ком  21 

18. кошуља кратки  рукав        ком  21 

19. поло мајице          ком  42 

20. функцијске ознаке         пар  42 

21. амблем- ватрогасци РС        ком  63 

В) Реконструкција зграде гаражног и серви- 

сног простора димензија 15х8 м обухвата замјену 

крова, столарије,ново унутрашње и вањско малте- 

рисање, фасаде, изолационе радове,обраду темеља 

процијењена вриједност радова            40.000,00 КМ 

Г) Инвестиционо одржавање подразумјева 

инвестиционо одржавање ватрогасних возила (шест 

возила), ватрогасне опреме и средстава радио везе 

ТВЈ процијењена вриједност          20.000,00 КМ 

 

П Л А Н И Р А Н А 

Намјенска средства буџета општине  Прња- 

вор                                                         150.000,00 КМ  

Средства Ватрогасног савеза Републике Ср- 

пске                                                       250.000,00 КМ 

 УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА   400.000,00 КМ 

 

II 

Овај план ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број : 01-022-64/16                        Предсједник 

Датум: 28.03.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) и члана 198. Пословника Скупштине општи-

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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не Прњавор („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број 16/14), Скупштина општине Прњавор, 

разматрајући Извјештај о пословању КП „Водовод“ 

а.д. Прњавор за период 01.01.-31.12.2015. године са 

финансијским показатељима, на 44. сједници одржа- 

ној 28.03.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје- 

штај о пословању КП „Водовод“ а.д. Прњавор 

за период 01.01.-31.12.2015. године са финанси- 

јским показатељима. 

2. Скупштина Општине Прњавор је сагласна да 

КП „Водовод“ а.д. Прњавор буде носилац акти- 

вности на реализацији преосталог дијела 

Пројекта снадбијевања водом шест мјесних 

заједница сјеверног дијела општине Прњавор 

(Грабик Илова, Велика Илова, Шибовска, Пече- 

нег Илова, Смртићи и Палачковци) и града 

Прњавора са изворишта „Повелич“, који се 

односи на водоснабдијевање корисника у гра- 

ду и приградским насељима. 

3. Скупштина општине Прњавор обезбиједиће 

средства за финансирање радова из тачке 2. 

oвог закључка, у износу од око 700.000,00 КМ, 

на начин да се кроз Буџете општине Прњавор 

у наредних пет година планирају средства за 

ову намјену. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-57/16                          Предсједник 

Датум: 28.03.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) и члана 198. Пословника Скупштине општи- 

не Прњавор („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број 16/14), Скупштина општине Прњавор, 

разматрајући Извјештај о реализацији Програма 

изградње, модернизације и реконструкције инфра- 

структурних објеката на подручју општине Прња- 

вор за 2015. годину, на 44. сједници одржаној 28.03. 

2016. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје- 

штај о реализацији Програма изградње, моде- 

рнизације и реконструкције инфраструктурних 

објеката на подручју општине Прњавор за 

2015. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-58/16                         Предсједник 

Датум: 28.03.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Извјештај о реализацији Програ- 

ма одржавања локалне путне мреже за 2015. го- 

дину, на 44. сједници одржаној 28.03.2016. године, 

доноси 

 
ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје 

штај о реализацији Програма одржавања лока- 

лне путне мреже за 2015. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-59/16                          Предсједник 

Датум: 28.03.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Извјештај о реализацији Програ- 

ма одржавања објеката заједничке комуналне потро- 

шње за 2015. годину, на 44. сједници одржаној 

28.03.2016. године, доноси 

 
ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје- 

штај о реализацији Програма одржавања обје- 

ката заједничке комуналне потрошње за 2015. 

годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-022-60/16                        Предсједник 

Датум: 28.03.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Извјештај о реализацији Плана 

утрошка средстава за техничко опремање Територи- 

јалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које 

користи Територијална ватрогасна јединица за своје 

активности и чување ватрогасне опреме за 2015. 

годину, на 44. сједници одржаној 28.03.2016. 

године, доноси 
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ЗАКЉУЧАК 

1. Скупштина општине Прњавор прихвата 

Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава за техничко опремање Терито- 

ријалне ватрогасне јединице, изградњу 

објеката које користи Територијална ватро- 

гасна јединица за своје активности и чува- 

ње ватрогасне опреме за 2015. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гла- 

снику општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-61/16                         Предсједник 

Датум: 28.03.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
 

147 

 

На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Извјештај о коришћењу новчаних 

средстава за унапређење пољопривредне произво- 

дње у 2015. години, на 44. сједници одржаној 28.03. 

2016. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје- 

штај о коришћењу новчаних средстава за уна- 

пређење пољопривредне производње у 2015. 

години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-62/16                         Предсједник 

Датум: 28.03.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 198. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прња- 

вор, разматрајући Извјештај о коришћењу новчаних 

средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада у 2015. години, на 44. 

сједници одржаној 28.03.2016. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. Скупштина општине Прњавор прихвата Извје- 

штај о коришћењу новчаних средстава прику- 

пљених на основу прихода од посебних во- 

дних накнада у 2015. години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-63/16                         Предсједник 

Датум: 28.03.2016. године     Скупштине општине    

Прњавор,                                Борко Лукановић, с.р. 
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На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14), члана 12. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 36/15) и Закључка 

о реалокацији средстава буџетске резерве, број: 

01/1-434-77/16  од 22.03.2016. године, а поступајући 

по захтјеву Борачке организације општине Прња- 
вор, број 01/1-434-77/16 од 17.03.2016. године, 

Начелник општине доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

1. Одобрава се исплата средства у износу од  

1.500,00 КМ,  Борачкој организацији општинe 

Прњавор,  за финансирање активности поводом 

24. марта – Дана општине  и обиљежавање про- 

грама „Мотајица 2016.“  

2. Средства из тачке 1. овог закључка уплатити на 

рачун Борачке организације општине Прњавор, 

број: 5510160000513297 (ЈИБ: 4401211960000) 

отворен код Уникредит Банке у Прњавору. 

3. Средства одобрена овим закључком обезбије- 

ђана су из буџетске резерве, Закључком о 

реалокацији средстава буџетске резерве, број: 

01/1-434-77/16 од 22.03.2016. године у складу 

са Процедуром уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења 

средстава на позицији 415200-Борачка организа- 

ција општине Прњавор- буџетска резерва, у 

оквиру организационе јединице број 00750180- 

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту,  за 

финансирање активности поводом 24. марта-

Дана општине и обиљежавања програма „Мота- 

јица 2016“.  
4. Реализацију закључка извршиће Одјељење за 

финансије Општинске управе општине Прња- 

вор. 

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

  

Број: 01/1-434-77-1/16                   Начелник,   

Датум: 23.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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 На основу члана 43. став 1. алинеја 11. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 19. став 3. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07 и 109/12), а разматрајући захтјев Јавне 

установе Центар за културу Прњавор, за давање 

сагласности на Одлуку о допунама Статута Јавне 

установе Центар за културу Прњавор, начелник 

општине доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о допунама
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Статута Јавне установе Центар за културу Прњавор 

број 01/1-12/16 од 14.03.2016. године. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“.  
 

Број: 01/1-014-66/16                         Начелник,   

Датум: 23.03.2016. год.      др Синиша Гатарић,с.р. 
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 На основу члана 43. став 1. алинеја 11. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 19. став 3. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07 и 109/12), а разматрајући захтјев Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор, за 

давање сагласности на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

Јавној здравственој установи Дом здравља Прња- 

вор, начелник општине доноси сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о уну- 

трашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у Јавној здравственој установи Дом здравља 

Прњавор број 237/16 од 23.03.2016. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“.  
 

Број: 01/1-022-25/16                         Начелник,   

Датум: 25.03.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
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На основу члана 240. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 1/16) 

и члана 31. став 2. Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 114/07), Синдикална организација општинских  

органа управе општине Прњавор, са једне стране и 

Начелник општине Прњавор, као заступник посло- 

давца – Општине Прњавор, са друге стране, 

з а к љ у ч и л и  с у 
 

АНЕКС БР.4 

ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
 

Члан 1. 

У Појединачном колективном уговору за 

запослене у Општинској управи општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 2/15, 

26/15, 1/16 и 9/16) у члану 21. ставу (1) број „12,40“ 

замјењује се бројем „13,00“. 

Члан 2. 

Овај Анекс сматра се закљученим када га у 

истовјетном тексту потпишу заступници уговорних 

страна. 

 

Члан 3. 

Овај Анекс ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Синдикална организација  

општинских органа управе               

предсједник                             Начелник општине        

Родољуб Вукић, с.р.         др Синиша Гатарић, с.р. 
  

Број: 5-1/16           Број: 01/1-022-44-1/16 

Датум: 29.03.2016. год.         Датум: 29.03.2016. год. 

 
О Г Л А С Н И   Д И О 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  

у регистар заједница зграда  са  обрасцима  аката  за  

јединствену примјену закона о оджавњу зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

27/12), Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције објављује: 

  
О Г Л А С 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број: 06-372-1/16 од 26.01.2016. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-83 упис оснивања Заједницe за управљање 

зградом, у улици Карађорђевој број 1-Ламела „А“ у 

Прњавору, са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједницa за управљање 

зградом у улици Карађорђевој број 1-Ламела „А“ у 

Прњавору. 

Оснивач: 9 (девет) етажних власника. 

Дјелатност: 68.20 - управљање зградом за 

рачун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално, у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелоку- 

пном имовином, чланови одговарају супсидијарно 

до висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. 

Заступа: Драгиша Модић, предсједник 

Управног одбора Заједнице, самостално и без 

ограничења. 

 

Број: 06-372-1/16       Службено лице органа 

Датум: 26.01.2016. године        Дамир Савић, с.р. 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  

у регистар заједница зграда  са  обрасцима  аката  за  

јединствену примјену закона о оджавњу зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

27/12), Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције објављује: 
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О Г Л А С 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб на 

основу рјешења број: 06-372-8/16 од 20.04.2006. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-15 упис оснивања Заједница за управљање 

зградом Прњавору, улица Вељка Миланковића број 

12 Б са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједницa за управљање 

зградом у улици Вељка Миланковића 12 Б.   

Оснивач: 17 (седамнаест) етажних вла- 

нсника. 

Дјелатност: 70320 - управљање зградом за 

рачун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално, у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелоку- 

пном имовином, чланови одговарају супсидијарно 

до висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. 

Промјена лица овлашћеног за заступање. 

Заступа: Богољуб Јавтић, предсједник Упра- 

вног одбора, самостално и без ограничења. 

Брише се ранији заступник Ђука Хуремо- 

вић. 

 

Број: 06-372-8/06       Службено лице органа 

Датум: 23.03.2016. године        Дамир Савић, с.р. 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису  

у регистар заједница зграда  са  обрасцима  аката  за  

јединствену примјену закона о оджавњу зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

27/12), Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције објављује: 

  
О Г Л А С 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и инвестиције општине Прњавор, Светосавска бб  

на основу рјешења број: 06-372-14/05 од 01.12.2006. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-10 упис оснивања Заједница за управљање 

зградом у улици Његошевој број 14 у Прњавору са 

сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједницa за управљање 

зградом у улици Његошевој број 14 у Прњавору. 
 

Оснивач: 17 (седамнаест) етажних вла- 

нсника. 
 

 

Дјелатност: 68.20 - управљање зградом за 

рачун етажних власника. 

Иступа  у  правном  промету  самостално,  у  

оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелоку- 

пном имовином, чланови одговарају супсидијарно 

до висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. 
 

Промјена лица овлашћеног за заступање. 

Заједницу заступа: Иван Репчек, предсје- 

дник Управног одбора и Милан Топић, члан Упра- 

вног одбора. 

Бришу се Петар Матијашевић и Момир Ма- 

лић. 

 

Број: 06-372-14/05      Службено лице органа 

Датум: 25.03.2016. године        Дамир Савић, с.р. 
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