
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон/факс: (051) 660-340 

Одговорни уредник   

Војиславка Гатарић 

Штампа Стручна служба СО-е   

 

28. октобар 2016. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  24        Година 52. 
 

Издавач  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 
                                                                                                                                  
419                                                                                                             
                                                                      

У складу са чланом 60. став 1 Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 

121/12), а на основу Плана активности на спрово- 

ђењу посебних мјера заштите и спасавања од већих 

сњежних падавина и снијега од интереса за 

Републику Српску у 2016/2017. години („Службени 

гласник Републике Српске“ број 86/16) и Општи- 

нског Плана доноси се: 
 

П Л А Н 

ОПЕРАТИВНОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 

АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЕБНИХ 

МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ВЕЋИХ 

СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА И СНИЈЕГА ОД 

ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ПРЊАВОР У 2016/17. 

ГОДИНИ 
 

    У В О Д 

 

 План активности на спровођењу посебних 

мјера заштите и спасавања од већих сњежних 

падавина и снијега од интереса за општину 

Прњавор у 2016/2017. години (у даљем тексту План 

активности) је План општинске управе Прњавор и 

представља основни документ за координацију и 

провођење посебних мјера и активности општи- 

нских органа, привредних друштава, других 

правних лица, удружења грађана и грађана који 

обављају дјелатност од значаја за ову област. 

 Основни циљ доношења и спровођења овог 

Плана је унапређење и свестраније ангажовање 

свих релевантних субјеката као и остваривање 

вишег нивоа приправности на заштити и спасавању 

људи и материјалних добара од сњежних падавина 

и снијега. 

 За координацију, усклађивање, праћење и 

усмјеравање свих активности везаних за спрово- 

ђење овог Плана надлежан је Одсјек за цивилну 

заштиту. 

 План оперативног спровођења активности 

садржи сљедеће цјелине: 

I - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ, 

II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ  

       ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ, 

III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ  

       ДЈЕЛОВАЊА, 

IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА, 

V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА, 

VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  

       ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА И 

VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ. 
 

 Основни подаци, које треба имати у виду 

приликом планирања мјера и активности од значаја 

за ову област, су територија, становништво, клима, 

путна инфраструктура. 

 

    I - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 

 

 Територија општине Прњавор налази се на 

сјеверо-западном дијелу Републике Српске са 

површином од 631 км
2
, са 38 399  становника (по 

попису из 2013. године) организованих у 34 мјесне 

заједнице са 63 насељена мјеста. 

 Клима је умјерено континентална са 

просјечно најнижим температурама у јануару и 

најизраженијим сњежним падавинама у јануару и 

фебруару. У раније посматраном периоду на 

подручју општине Прњавор, снијег се углавном 

појављује од новембра до априла. Просјечан број 

дана са снијегом је 28, а просјечан број дана са 

сњежним покривачем је 48. Међутим, ради 

евидентних климатских промјена у посљедње три 

године, овај податак не може се употпуности 

сматрати релевантним, како у односу на број дана 

са снијегом, тако и на број дана под сњежним 

покривачем. Поред свега наведеног може се 

констатовати да општина Прњавор не спада у ред 

посебно угрожених од већег снијега и сњежних 

падавина 

 Путна инфраструктура је развијена и кроз 

територију општине Прњавор пролази: ауто-пут 

Бања Лука-Добој у дужини од 71,9 км од чега је у 

функцији дионица Прњавор-Добој у дужини од 36,6 

км, а од чега је 9,5 км на територији општине 

Прњавор, магистрални пут Клашнице-Дервента у 

дужини од 43 км, као и два регионална пута Добој- 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
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Станари-Прњавор и Челинац-Прњавор-Србац у 

дужини од 59 км. 

 Локалну путну мрежу, у складу са Одлуком 

о разврставању локалних путева и улица на 

подручју општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 32/15) сачињавају путеви 

првог, другог и трећег реда и главне, сабирне и 

приступне улице у насељеном мјесту Прњавор, од 

чега су:  

• Локални путеви првог реда у дужини 191,7 км ( 

асфалтирано 107,3 км, макадам 84,4 км), 

• Локални путеви другог реда у дужини 180,9 км 

(асфалтирано 73,5 км, макадам 107,4 км), 

• Локални путеви трећег реда у дужини 661,3 км, 

• Главне улице у дужини 13,16 км, 

• Сабирне улице у дужини 8,5 км и  

• Приступне улице у дужини 21,2 км. 

 Укупна дужина локалних путева 1033,9 км,  

 

а улица 42,86 км. 

 Наведена путна мрежа омогућава добру 

повезаност насељених мјеста са сједиштем општине 

и ауто-путем, магистралним и регионалним 

саобраћајницама, а што је са  аспекта заштите и 

спасавања позитивно, док у смислу одржавања 

истих због велике дужине представља отежавајућу 

околност. 
 

 Кроз општину, жељезнички саобраћај има 

транзитни карактер, у дужини од 17 км, а 

одржавање ове саобраћајнице је у надлежности 

Жељезница Републике Српске, док је одржавање 

магистралног и регионалних путева у надлежности 

ЈП „Путеви Републике Српске“, а одржавање 

локалних путева је у надлежности Општине. 
 

 У оквиру истог Општина одржава улице у 

дужини од 42,86 км, тротоаре у дужини од 15 км и 

паркинг просторе површине око 7 000 м2.  

 

Р/Б ЗАДАТАК Извршиоци  Учесници Рок /од-до/ Напомена 

1 2 3 4 5 6 

II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ 

1. 

Одржати сједницу Општинског штаба за ванредне 

ситуације и на истој извршити: 

а) Доношење плана рада Штаба на спровођењу 

превентивних и оперативних мјера заштите и 

спасавања од већих сњежних падавина и снијега у 

сезони 2016/2017. године, 

б) Доношење Плана оперативног спровођења Пла- 

на активности за Општину са прегледом субјеката 

заштите и спасавања од непосредног значаја за ову 

област, као и субјеката задужених за реализацију 

истог, 

в) Извршити анализу стања опремљености, 

обучености и капацитета субјеката од значаја за 

заштиту и спасавање од већих сњежних падавина и 

снијега, донијети закључке и приједлоге о истим 

ради правовремене припреме за спровођење мјера 

и активности, 

г)Упознавање са финансијским планом, тј. 

расположивим средствима у буџету Општине за 

ове намјене и процјенити да ли иста омогућавају 

извршење планираних послова и радних задатака, 

д) Провођење процедура јавних набавки и 

потписивање уговора за зимску службу одржавања, 

ђ) Достављање Плана оперативног спровођења 

Плана активности Републичкој управи цвивилне 

заштите путем Подручног одјељења Бања Лука. 

-Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

 

-Одсјек за цивилну 

заштиту и  

-Субјекти од значаја за 

реализацију 

оперативних мјера 

03. октобар 

2016. године 

 

2. 

 

 

Успоставити континуирану размјену података са 

Подручним одјељењем цивилне заштите Бања 

Лука-Комуникативним центром, Републичким 

хидрометеоролошким заводом, Ауто-мото 

савезом, Полицијском станицом, повјереницима 

заштите и спасавања и канцеларијама мјесних 

заједница о актуелној ситуацији, а у циљу 

правовременог информисања и предузимања 

адекватних мјера и активности. 

-Одсјек за цивилну 

заштиту. 

-Подручно одјељење 
цивилне заштите Бања 

Лука, 

-Републички хидро- 

метеоролошки завод, 

-Ауто-мото савез, 
-ЈП „Путеви Републике 

Српске“, 

-Полицијска станица, 
-Повјереници заштите 

и спасавања и 

-Канцеларије мјесних 

заједница. 

Трајан 

задатак. 

 

3. 

Путем средстава јавног информисања и на друге 

погодне начине обезбиједити правовремено 

информисање становништва о стању на терену, те 

промоцијом броја за хитне интервенције 121, 

грађанима створити претпоставке за пријављивање 

могуће опасности узроковане већим сњежним 

падавинама. 

-Одсјек за цивилну 

заштиту. 

-Општинска управа-

односи са јавношћу, 

-Средства јавног 

информисања 

(телевизија „К3“, радио 

Прњавор и Љубић). 

Трајан 

задатак. 

 



28.10.2016.                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 24                          3 
 

 

Р/Б ЗАДАТАК Извршиоци  Учесници Рок /од-до/ Напомена 

4. 

Упознавање шире јавности са  Планом, као и 

Планом оперативног спровођења, реализовати 

кроз објављивање у Службеном гласнику и на 

интернет страници општине Прњавор. 

-Одсјек за цивилну 

заштиту. 

-Кабинет начелника, 

-Одјељење за општу 

управу. 

По 

доношењу 

истих. 

 

 

 

III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 

5. 

За најугроженија подручја, у сарадњи са Центром 

за социјални рад, Домом здравља, Црвеним крстом 

и канцеларијама мјесних заједница евидентирати 

угрожене категорије становништва (старе, изнемо- 

гле, болесне и др.) у циљу правовременог предузи- 

мања мјера и активности заштите и спасавања. 

-Одсјек за цивилну 

заштиту, 

-Центар за социјални 

рад, 

-Дом здравља, 

-Црвени крст, 
-Канцеларије мјесних 

заједница. 

Трајан 

задатак. 

 

6. 

У складу са могућностима, а по утврђеним прио- 

ритетима обезбиједити проходност и извршити 

санацију оштећених путних комуникација 

-Одјељење за ста- 

мбено-комуналне 

послове и инвести- 

ције и -Извршиоци 

по уговорима. 

-Одсјек за цивилну 

заштиту и 

-Савјети мјесних 

заједница. 

По 

потреби. 

 

7. 

Ажурирати евиденцију лица и материјално-техни 

чких средстава од значаја за заштиту и спасавање 

од сњежних падавина и снијега у случају да 

постојећи и уговорени капацитети нису довољни. 

-Одсјек за цивилну 

заштиту. 

-Одјељење за стамбено-

комуналне послове и 

инвестиције и 

-Мјесне заједнице. 

Октобар 

2016. 

 

8. 

Извршити провјеру припрема за реализацију 

Плана зимске службе одржавања у смислу 

расположивих капацитета и правовремене набавке 

абразивног и посипног материјала, те формирања 

пунктова зимске службе. 

-Одјељење за 

стамбено-комуна- 

лне послове и 

инвестиције. 

 

-Одсјек за цивилну 

заштиту. 

01. новембар 

2016. године. 

 

9. 

Републичкој управи цивилне заштите доставити 

извод из Плана зимске службе одржавања са 

прегледом одговорних лица за реализацију Плана, 

контакт особе за зимско одржавање, као и списак 

лица за одржавање локалних путева 

-Одсјек за цивилну 

заштиту. 

-Одјељење за 

стамбено-комуналне 
послове и инвестиције. 

28. октобар 

2016. године. 

 

 

10 

Преко надлежних органа (инспекције, комуналне 

полиције) обезбиједити уклањање снијега и леда 

испред и са објеката, те уредити паркирање 

моторних возила на начин да не ометају 

интервенције на рашчишћавању снијега. 

-Одјељење за 

инспекцијске 

послове и  

-Комунална 

полиција. 

-Одсјек за цивилну 

заштиту. 

По 

потреби. 

 

 

 

 

 

11. 

Путем средстава јавног информисања и на друге 

прикладне начине информисати и подсјетити 

кориснике и власнике стамбених и пословних 

објеката на обавезе провођења активности на 

уклањању снијега. 

-Одсјек за цивилну 

заштиту. 

-Телевизија „К3“ 

Прњавор, 

-Радио „Прњавор“ и 

„Љубић“. 

По 

потреби. 

 

 

 

12. 

Путем РЈ „Електродистрибуција“ Прњавор обезби- 

једити довољан број екипа које ће омогућити брзо 

и ефикасно отклањање кварова и обезбиједити 

уредно снабдјевање електричном енергијом. 

-РЈ 

„Електродистрибу-

ција“ Прњавор. 

-Одјељење за стамбено-

комуналне послове и 

инвестиције и 

-Одсјек за цивилну 

заштиту. 

Трајан 

задатак. 
 

IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА 

13. 

У случају непосредне опасности од већих сњежних 

падавина и пријетње настанка посљедица од истих 

ускладити рад и дежурства субјеката заштите и 

спасавања са ситуацијом и координирати са 

органима и службама сусједних општина, 

надлежним органима и институцијама. 

-Одсјек за цивилну 

заштиту и 

-Општински штаб за 

ванредне ситуације. 

-Надлежни органи и 

институције. 

По 

потреби. 

 

 

 

 

 

 

14. 

У случају доношења Одлуке о поступању по мјера- 

ма из Плана приправности или се нареди предузи- 

мање оперативних мјера заштите и спасавања, ус- 

љед непосредне опасности од већих сњежних пада- 

вина и снијега обавезно Републичкој управи циви- 

лне заштите свакодневно, а по потреби и више пута 

дневно, достављати извјештаје о стању угрожено- 

сти, предузетим мјерама и другим релевантним 

подацима. 

-Одсјек за цивилну 

заштиту и 

-Општински штаб 

за ванредне 

ситуације. 

-Надлежни органи. 
По 

потреби. 
 

15. 

У складу са исказаним потребама упутити захтјев за 

пружање помоћи Републичкој управи цивилне 

заштите. 

-Општински штаб 

за ванредне 

ситуације. 

-Одсјек за цивилну 

заштиту. 

По 

потреби. 

 

 

16. 

Путем општинске организације Црвеног крста обе- 
збиједити одређен број прехрамбених пакета, а преко 

Дома здравља и тимова породичне медицине обезбиједи-

ти неопходне лијекове за угрожено становништво. 

-Општинска 

организација 

Црвени крст и 

-Дом здравља. 

-Одсјек за цивилну 

заштиту. 

По 

потреби. 
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Р/Б ЗАДАТАК Извршиоци  Учесници Рок /од-до/ Напомена

17. 

Оперативне мјере спроводити у складу са Планом 

оперативног спровођења плана активности на 

спровођењу посебних мјера заштите од већих 

сњежних падавина и снијега од интереса за 

општину Прњавор у 2016/2017. год. 

-Општински штаб 

за ванредне 

ситуације и  

-Одсјек за цивилну 

заштиту. 

-Органи општинске 
управе и 

-Други субјекти од 

значаја за реализацију 

планираних мјера. 

По 

потреби. 
 

18. 

Средства неопходна за реализацију Плана 

обезбиједити у оквиру буџета Општине. -Начелник општине. 
-Органи општинске 
управе. 

Приликом до- 

ношења Буџе- 

та и по потреби. 

 

V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА 

19. 

  Предузимање мјера на санацији посљедица од већих   

  сњежних падавина и снијега и пружање помоћи угро-  

  женим на подручју општине, а у складу са могућностима.

-Начелник општине. 
-Органи општинске 

управе. 

По 

потреби. 
 

20. 
Активирање општинске комисије за процјену 

штете настале усљед елементарне непогоде. 
-Начелник општине. 

-Општинска комисија 

за процјену штете. 
По потреби. 

 

 

VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 

21. 

До 28. октобра 2016. године, Републичкој управи 

цивилне заштите доставити План оперативног 

спровођења плана активности на спровођењу посе- 

бних мјера заштите и спасавања од већих сњежних 

падавина и снијега од интереса за општину Прња- 

вор у 2016/2017. години, а по завршетку зимске 

сезоне сачинити и доставити извјештај о реализаци- 

ји Плана. Остала извјештавања вршити у складу са 

исказаним потребама. 

-Општински штаб 

за ванредне 

ситуације и 

-Одсјек за цивилну 

заштиту. 

-Субјекти од значаја за 

реализацију Плана. 

По 

утврђеним 

роковима и 

по потреби. 

 

VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

22. 
Овај План ступа на снагу даном доношења, а објави- 

ти ће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 

-Одсјек за цивилну 

заштиту. 

-Стручна служба 

Скупштине општине. 

По доноше- 

њу истог. 
 

 

 Окосницу за реализацију Плана активности 

на спровођењу посебних мјера заштите и спасавања 

од већих сњежних падавина и снијега од интереса 

за општину Прњавор у 2016/17 години чини 

Оквирни споразум који је општина Прњавор 

потписала, на трогодишњи период, са извршиоцем 

радова привредним друштвом  „Кусић путеви“ 

д.о.о. Прњавор, а којим су јасно дефинисана права и  

обавезе, то јесте утврђени путни правци, инфра- 

структура која се одржава, те начини поступања у 

свакој ситуацији. 

 У складу са потписаним Оквирним спора- 

зумом, сваке године, уговором се дефинишу обаве- 

зе за текућу годину, тако да средства планирана 

буџетом општине Прњавор за ову годину, износе 

150.000,00 КМ-ребалансирано на 200.000,00 КМ, а 

у приједлогу Нацрта буџета за 2017. годину 

предложена су средства у износу од 180.000,00 КМ. 

 У случају да сњежне падавине буду таквог 

интензитета да наведено привредно друштво није у 

могућности само да благовремено омогући норма- 

лно функционисање живота у Општини, ангажо- 

вати ће се у првом реду становници који посједују 

адекватна материјално-техничка средства (по попи- 

су 75 лица са тракторима и адекватним прикљу- 

чцима). 

 У реализацији свих активности ангажовати 

ће се и професионални састави Полицијске станице, 

Дома здравља, Територијалне ватрогасне јединице, 

Црвеног крста, Центра за социјални рад, Ауто-мото 

савеза, јавна предузећа Парк, Водовод, Шумска 

управа, Електродистрибуција, као и одређена удру-

жења грађана која су од значаја за спровођење 

оперативних радњи и мјера из ове области („Мото 

клуб“ Прњавор, Еколошко удружење „Дерава“ ...),  

 

обзиром да располажу значајним материјално-

техничким средствима која могу омогућити при- 

ступ свим дијеловима Општине и у ванредним 

условима. 
 

Број: 01/1-81-18-2/16                     Командант  

                                                 Општинског штаба   

                                               за ванредне ситуације 

Датум: 27.10.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

420 
 

 На основу чланoва 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

чланова 41. и 49. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14), а по захтјеву Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде број 12.01-2000/16 од 

20.09.2016. године, Начелник општине Прњавор,  

доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за процјену штете од 

болести плавог језика на подручју општине 

Прњавор 
 

I 

 Именује се Комисија за процјену штете од 

болести плавог језика на подручју општине Прња- 

вор, у саставу: 

1. Игњатић Петар, шеф Одсјека у Одјељењу за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство, 

предсједник Комисије, 

2. Панчић Драган, самостални стручни сарадник у 

Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство, члан и  
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3. Вујић Мишо, самостални стручни сарадник у 

Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство,  члан.  

 

II 

Задатак Комисије је да изврши процјену 

штете проузроковане заразном болести плавог 

језика на подручју Општине и да извјештај о про- 

цјени штете достави начелнику општине и надле- 

жним органима и институцијама. 

 У свом раду Комисија сарађује са Лока- 

лним центром за сузбијање заразне болести плавог 

језика. 

 

III 

Комисија се именује за период трајања 

болести и до укидања Одлуке о одређивању 

зараженог подручја ради појаве болести плавог 

језика. 

 

IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 
Број: 01/1-81-16/16                         Начелник,   

Датум: 06.10.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

421 
 

 На основу чланова 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

чланова 41. и 49. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 14/14), а по 

захтјеву Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде број 12.01-2000/16 од 20.09.2016. 

године, Начелник општине Прњавор,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Локалног центра за сузбијање заразне 

болести плавог језика на подручју општине 

Прњавор 

 

I 

 Именује се Локални центар за сузбијање 

заразне болести плавог језика (у даљњем тексту: 

Центар) на подручју општине Прњавор, у саставу: 

1. Гарић Александар, ветеринарски инспектор у 

Одјељењу за инспекцијске послове, шеф Центра, 

2. Декет Горан, шеф Одсјека за послове комуналне 

полиције, члан, 

3. Милијаш Душко, замјеник командира Поли- 

цијске станице Прњавор,  члан и 

4. Тупајић Зденко, шеф Одсјека за цивилну зашти- 

ту, члан. 

 

II 

Задатак Центра је праћење, сузбијање, 

спречавање ширења заразне болести плавог језика и 

њено искорјењивање на подручју општине Прња- 

вор, те провођење свих обавезних мјера, препорука 

и инструкција надлежних органа и институција, као 

и правовремено информисање истих.  

 

III 

Центар се именује за период трајања боле- 

сти и до укидања Одлуке о одређивању зараженог 

подручја ради појаве болести плавог језика. 

 

IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-81-16-1/16                    Начелник,   

Датум: 06.10.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

422 
 

 На основу чланoва 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

чланова 41. и 49. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 14/14), 

Начелник општине Прњавор д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Именује се Маринковић Николина, самоста- 

лни стручни сарадник за финансије и буџет у 

Одјељењу за финансије, за контакт особу, у вези 

закљученог Протокола о начину и условима кори- 

шћења збирних извјештаја и анализа, између 

Агенције за посредничке, информатичке и фина- 

нсијске услуге (АПИФ), са једне стране и Општине 

Прњавор, са друге стране.  

 

II 

Именована је задужена за техничка питања 

око креирања и коришћења збирних финансијских 

извјештаја и анализа из Јединственог регистра 

финансијских извјештаја правних лица и преду- 

зетника који воде двојно књиговодство, у складу са 

Правилником о садржини и форми збирних извје- 

штаја и збирних и појединачних анализа („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“ број 45/16). 

 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-242/16                    Начелник,   

Датум: 17.10.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

423 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 14/14) и члана 10. Одлуке о измјени Одлуке о 

извршењу буџета општине Прњавор за 2016. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 36/15 

и 15/16), Начелник општине доноси следећи  
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З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750120 – Кабинет начелника у укупном износу од 

6.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 6.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412900 - Трошкови непотпуне експро- 

пријације, процјене, вјештачења, накнаде штете 

и сл. у износу од 6.000,00 КМ (организациона 

јединица број 00750120 – Кабинет начелника), 

• на конто 412900 - Трошкови обештећења по 

судским пресудама и трошкови поступкау 

износу од 6.000,00 КМ (организациона једини- 

ца број 00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију буџетских средстава потребно је 

извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 

наведеној позицији на основу захтјева за реало- 

кацију буџетских средстава,  а који је саставни дио 

овог Закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.     

 

Број: 01/1-401-204/16                    Начелник,   

Датум: 02.08.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

424 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 14/14) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750240 – Служба за јавне набавке и заједничке 

послове у укупном износу од 19.000,00 КМ. 

 

II 

Износ од 19.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 511200 - Инвестиционо одржавање, 

реконструкција и адаптација зграда и објеката у 

износу од 19.000,00 КМ (организациона једини- 

ца број 00750240 – Служба за јавне набавке и 

заједничке послове), 

• на конто 412500 - Трошкови текућег одржавања 

у износу од 3.000,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750240 – Служба за јавне набавке и 

заједничке послове), 

• на конто 412700 - Расходи за стручне услуге 

Општинске управе у износу од 6.000,00 КМ 

(организациона јединица број 00750240 – 

Служба за јавне набавке и заједничке послове), 

• на конто 412900 – Остали непоменути расходи 

Општинске управе у износу од 10.000,00 КМ 

(организациона јединица број 00750240 – 

Служба за јавне набавке и заједничке послове). 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 

тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава,  а који је саставни 

дио овог Закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.           

 

Број: 01/1-401-222/16                     Начелник,   

Датум: 17.08.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

425 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

број 14/14) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 

 

I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 

дстава у оквиру организационе јединице број 

00750250 – Одјељење за пољопривреду, водопри- 

вреду и шумарство,  у укупном износу од 15.500,00 

КМ. 

 

II 

Износ од 15.500,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

• са конта 412700 – Израда елабората, студија, 

пројеката из намјенских средстава за воде у 

износу од 15.500,00 КМ (организациона једи- 

ница број 00750250 – Одјељење за пољопри- 

вреду, водопривреду и шумарство), 

• на конто 511100 - Изградња водопривредних 

објеката-брана, мостова, воденица и сл. из на- 

мјенских средстава за воде у износу од 

10.500,00 КМ (организациона јединица број 

00750250 – Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство), 

• на конто 511200 - Изградња и реконструкција 

објеката водоснабдијевања (базени, цјевоводи, 

изворишта, чесме и др.) из намјенских сре- 

дстава за воде у износу од 5.000,00 КМ 

(организациона јединица број 00750250 – 

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство), 

Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре-
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тходно наведеним позицијама на основу захтјева за 

реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 

дио овог Закључка. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.     

     

Број: 01/1-401-244/16   Начелник,   

Датум: 09.09.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

426 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  
 

II 

Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 1.000,00 КМ  (орга- 

низациона јединица број 00750150 – Oдјељење 

за локални економски развој и друштвене 

дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај 

и развој спорта, а која ће се дозначити Тениском 

клубу „ОЛИМП 2000“, из Прњавора, на име 

трошкова наступа чланова клуба на Европском 

првенству и међународним тениским турнирима. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-196/16   Начелник,   

Датум: 05.08.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

427 
На основу члана 41. и 49. Статута општине  

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења 

средстава на позицији 416100 – Средства за 

једнократне помоћи, са које ће се одобрити новчана 

помоћ Продановић Драги, сину Ђорђе, из Горњих 

Штрбаца,  на име трошкова лијечења. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

 

Број: 01/1-532-240/16   Начелник,   

Датум: 05.08.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

428 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  
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II 

Износ од 1.500,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 

звој спорта у износу од 1.500,00 КМ  (организа- 

циона јединица број 00750150 - Oдјељење за лока- 

лни економски развој и друштвене дјелатно- 

сти). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава буџе- 

тске резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта, а која ће се дозначити ТЕКВАН ДО 

клубу из Прњавора, на име трошкова наступа 

чланова клуба на Свјетском првенству у италија- 

нском граду Андриа . 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-186/16                    Начелник,   

Датум: 18.08.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

429 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу од 

500,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извр- 

шити на основу Процедуре уноса средстава буџе- 

тске резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средста- 

ва на позицији 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима, а која ће 

се дозначити  Удружењу „Златни клас“ из Прња- 

вора, на име трошкова организације „Преображења 

Господње“. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-199/16                    Начелник,   

Датум: 18.08.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

430 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из 

области културе и осталим удружењима у 

износу од 300,00 КМ  (организациона јединица 

број 00750150 – Oдјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, а која ће се 

дозначити удружењу СПКД „Пронија“ Прњавор, на 

име трошкова организације тамбурашког концерта 

у Прњавору. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
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IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-204/16                     Начелник,   

Датум: 30.08.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

431 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 2.000,00 КМ.  

 

II 

Износ од 2.000,00 KM утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 

развој спорта у износу од 2.000,00 КМ  (органи- 

зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 

локални економски развој и друштвене дјела- 

тности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 415200 – Средства за подстицај 

и развој спорта, a која ће се дозначити  Кик бокс 

клубу „ПРЊАВОР“ из Прњавора, за организацију 

међународног такмичења у кик боксу. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-208/16                    Начелник,   

Датум: 30.08.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

432 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 500,00 КМ (организациона 

јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 

економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, а ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 416100 – Средства за једнокра- 

тне помоћи, са које ће се одобрити новчана помоћ 

Буковица Мирославки, кћерки Драге, из Брезика,  

на име тешке материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-532-250/16   Начелник,   

Датум: 08.09.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

433 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Кабинет начелника у износу од 2.000,00 

КМ. 
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II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 412900 – Трошкови репрезентације у 

износу од 2.000,00 КМ (организациона јединица 

број 00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 412900 – Трошкови репрезе- 

нтације, а због недовољно расположивих средстава 

на овој позицији, према захтјеву. 
 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-401-248/16                     Начелник,   

Датум: 19.09.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

434 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Одјељење за локални економски развој и 

друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 

II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 

вор), 

• на конто 415200 – Помоћ удружењима из обла- 

сти културе и осталим удружењима у износу од 

500,00 КМ (организациона јединица број 

00750150 – Oдјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 

старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 

позицији 415200 – Помоћ удружењима из области 

културе и осталим удружењима, а према захтјеву  

Интернационалнe полицијскe асоцијацијe ИПА -

Регионални куп ИПА регија Добој, за организацију 

манифестације „V Међународни ИПА  сусрети - 

2016.“ 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-434-216/16   Начелник,   

Датум: 23.09.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

435 
 

На основу члана 41. и 49. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) и члана 11. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2016. годину («Службени 

гласник општине Прњавор», број 36/15 и 15/16), 

Начелник општине доноси сљедећи 

                                                  

ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобрава се реалокација средстава буџе- 

тске резерве са Трезора општине на организациону 

јединицу Кабинет начелника у износу од 2.900,00 

КМ. 

 

II 

Износ од 2.900,00 КМ утврђен чланом I 

овог закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.900,00 КМ (99999999 - Трезор општине 

Прњавор), 

• на конто 412900 – Трошкови репрезентације у 

износу од 2.900,00 КМ (организациона јединица 

број 00750120 – Кабинет начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је изврши- 

ти на основу Процедуре уноса средстава буџетске 

резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 

дстава на позицији 412900 – Трошкови репрезе- 

нтације, а због недовољно расположивих средстава 

на овој позицији, према захтјеву. 

 

III 

За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

                                                                 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 

општине Прњавор». 
 

Број: 01/1-401-255/16   Начелник,   

Датум: 27.09.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р.
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