
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Светосавска бр. 10.  

Телефон: (051) 660-340 

Факс: (051) 663-291 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

18. октобар 2017. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број  28          Година 53. 
 

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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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана  5. став 3. Одлуке о усло- 

вима, начину држања и заштити паса и мачака на 

подручју општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 20/17), члана 59. и 82. став 

3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) и члана 67. и 88. став 

1. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17) Начелник општине 

Прњавор доноси 

                             

П Р А В И Л Н И К 

о идентификацији и начину вођења Регистра паса 

на подручју општине Прњавор 

 

Члан 1. 

Овим Правилником прописује се начин 

идентификације и вођење евиденције паса, проце- 

дуре идентификације, средства за идентификацију, 

изглед докумената и садржај и структура базе 

података (Регистра) на територији општине Прња- 

вор. 

 

Члан 2. 

Изрази који се користе у овом Правилнику 

имају следеће значење: 

1) идентификација и вођење евиденције о 

псима подразумијева радње, поступке и процедуре за 

извођење послова који укључују идентификацију, 

издавање пасоша и вођење Регистра; 

2) пасош - идентификациони документ који 

прати животињу (пса) од рођења до угинућа, у коју 

се уписују подаци о идентификацији, животињи 

(псу), власнику, превентивном вакцинисању и дру- 

гом; 

3) микрочип - је електронска идентификаци- 

јска ознака, самоочитавајућа пасивна направа с ради- 

офреквенцијом која удовољава BAS/ISO 11784 ста- 

ндарду; 

4) идентификација - постављање микрочипа 

на животињу ради њене идентификације у складу са  

 
 

Законом о добробити живитиња; 

5) ветеринарска организација - регистроване 

ветеринарске амбуланте, станице, болнице и кли- 

нике овлашћене за обављање ветеринарске дјела- 

тности. 

 

Члан 3. 

Сви пси који се налазе на територији 

општине Прњавор морају бити идентификовани и 

евидентирани у складу с овим Правилником и уне- 

сени у Регистар паса општине Прњавор. 

 

Члан 4. 

Ветеринарске организације које врше иде- 

нтификацију паса набављају микрочипове од доба- 

вљача као правног лица које има рјешење надлежног 

органа за обављање дјелатности промета и дистри- 

буције ветеринарских лијекова и ветеринарско-

медицинских средстава. 

 

Члан 5. 

 Ветеринарске организације су дужне да 

врше унос свих предвиђених обавезних података у 

базу података директно путем информационог си- 

стема и рачунарске мреже уз идентификацију при- 

падајућим корисничким именом и лозинком. 

 

Члан 6. 

Све ветеринарске организације које врше 

идентификацију паса морају посједовати читач 

микрочипова, који задовољава одредбе стандарда 

BAS/ISO 11784 и 11785. 

 

Члан 7. 

 Власник пса је одговоран за правовремену 

идентификацију пса. 

 Власник пса дужан је да: 

1) Пријави пса за идентификацију надлежној 

ветеринарској организацији која води Реги- 

стар паса, у складу са чланом 10. Одлуке о 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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условима, начину држања и заштити паса и 

мачака на подручју општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 

20/17), 

2) Пријави пса за идентификацију у року од 

седам дана од дана набавке пса, 

3) Пријави пса који је већ микрочипован неким 

другим микрочипом ради уноса у Регистар, 

4) У случају угинућа пса, његовог нестанка или 

извоза пријави промјену у року од седам 

дана најближој ветеринарској организацији. 

Нови власник је обавезан да пријави про- 

мјену власништва најближој ветеринарској организа- 

цији због евидентирања промјене у Регистру у року 

од седам дана од дана настанка промјене. 

 

Члан 8. 

 Регистар се води у електронској форми и са- 

стоји се од следећих обавезних података: 

а) Подаци о псу: 

1) врста, 

2) раса, 

3) пол, 

4) име, 

5) старост, 

6) боја длаке, 

7) идентификациони број микрочипа, 

8) датум апликације микрочипа, 

9) ветеринарска организација која је вршила 

апликацију микрочипа, 

10) датум вакцинације против бјеснила, 

11) број вакцинација, 

12) подаци о вакцини (назив, произвођач, се- 

ријски број, рок трајња). 

 

б) Подаци о власнику: 

1) име и презиме, 

2) адреса, 

3) број телефона, 

4) ЈМБ за физичко лице, односно ЈИБ за пра- 

вно лице. 

 

ц) Подаци о микрочипу: 

1) податке о увознику микрочипа, 

2) назив произвођача микрочипа, 

3) рок трајања микрочипа. 

 

Остали подаци које садржи Регистар, а који 

нису обавезни по овом Правилнику, прописани су 

Правилником о идентификацији и вођењу евиде- 

нције паса, мачака и питомих вретица у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број 96/16). 

  

Члан 9. 

 Ветеринарска организација издаје идентифи- 

кациони документ за пса након извршене иденти- 

фикације пса микрочипом. 

 У идентификациони документ се уносе сви 

обавезни подаци који се уносе и у Регистар. 

 Подаци у идентификациони документ се 

уписују читко, штампаним словима, неизбрисивом  

хемијском оловком плаве боје. 

 Идентификациони документ треба да буде 

потписан од стране ветеринара и овјерен печатом 

ветеринарске организације, те потписан од стране 

власника. 

 Трошкове издавања идентификационог доку- 

мента за пса сноси власник пса. 

 У случају трајног извоза пса или преласка 

граница БиХ, ветеринарска организација издаје па- 

сош за пса у складу са Правилником о идентифика- 

цији и вођењу евиденције паса, мачака и питомих 

вретица у Босни и Херцеговини („Службени гласник 

БиХ“ број 96/16). 

  

Члан 10. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-130/17                            Начелник 

Датум: 09.10.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. тачке 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16) и члана 19. став 3. Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), а 

разматрајући захтјев Јавне установе Центар за 

културу Прњавор, за давање сагласности на Статут 

Јавне установе Центар за културу Прњавор, наче- 

лник општине доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

 

Даје се сагласност на Статут Јавне установе 

Центар за културу Прњавор број 01/1-68/17 од 11.10. 

2017. године. 

 

II 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“.  

 

Број: 01/1-014-247/17                            Начелник 

Датум: 16.10.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 

 

ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

ПРЊАВОР 
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На основу члана  17. став 1. Закона о систе- 

му јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 15. 

Одлуке о организовању Јавне установе Центар за 

културу Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 12/16), Управни одбор Јавне уста- 

нове Центар за културу Прњавор, на сједници 

одржаној 11.10.2017. године, донио је 
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С Т А Т У Т 

Јавне установе Центар за културу Прњавор 

                                                

Члан 1. 

 

Јавна установа Центар за културу Прњавор 

(у даљем тексту-установа), основана је Одлуком 

Скупштине општине Прњавор, ради остваривања 

општег интереса, којим се обезбјеђује остваривање 

права и дужности правних и физичких лица и 

остваривање другог законом утврђеног интереса у 

области културе и других друштвених дјелатности. 

                                         
Члан 2. 

 

(1) Назив установе:  Јавна установа Центар за ку- 

лтуру Прњавор. 

(2) Сједиште установе је у Прњавору, ул. Бео- 

градска бр. 7. 

 
Члан 3. 

 

(1)  У правном саобраћају установа користи 

свој штамбиљ и печат. 

Штамбиљ је четвртастог облика са текстом: 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПРЊАВОР и рубрикама 

за: број и датум. 

Печат установе је округлог облика са те- 

кстом: ЈАВНА УСТАНОВА – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУ- 

РУ – ПРЊАВОР.   

(2) Штамбиљ и печат исписани су ћирили- 

чним писмом. 

 
Члан 4. 

 

Установа има својство правног лица које 

стиче уписом у регистар код надлежног суда. 

 
Члан 5. 

 

         Дјелатност установе је: 

1) 90.01 Извођачка дјелатност, 

2) 90.02 Помоћне дјелатности у извођачкој    

                дјелатности, 

3) 90.03 Умјетничко стваралаштво, 

4) 90.04 Рад умјетничких објеката, 

5) 93.2   Забавне и рекреативне дјелатности, 

6) 59.14 Дјелатности приказивања филмова, 

7) 85.5   Остало образовање, 

8) 85.52 Образовање у области културе, 

9) 85.59 Остало образовање, д.н., 

10) 58.11 Издавање књига, 

11) 58.19 Остала издавачка дјелатност, 

12) 56.30 Дјелатности припреме и послуживања   

                пића, (кафана, кафе бар, кафе посла-  

                стичарница, интернет кафе, кафетерија  

                и слично), 

13) 79.90 Остале резервацијске услуге и при-  

                 падајуће дјелатности. 

                          

   

Члан 6. 
 

Јавна установа Центар за културу Прњавор   

без уписа у регистар може да обавља и друге дјела- 

тности које служе дјелатности уписаној у регистар, а 

које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у 

мањем обиму или повремено, све у циљу функције 

за које је установа основана.  
 

Члан 7. 
 

Средства за финансирање установе обезбје- 

ђује оснивач из буџета Општине и из властитих 

прихода које оствари кроз обављање основних и 

споредних дјелатности. 
    

Члан 8. 
 

(1) Свака промјена у дјелатности региструје 

се код надлежног суда у складу са законом. 

  (2) Установа не може вршити промјене у 

регистрацији дјелатности из члана 5. Статута уста- 

нове, без сагласности оснивача. 
   

Члан 9. 
 

Начелник општине Прњавор даје сагласност 

на Статут установе и Правилник о организацији рада 

и систематизацији радних мјеста, а оснивач даје 

сагласност на годишњи Програм рада и финансијски 

план установе, те разматра и усваја годишњи Извје- 

штај о пословању и годишњи обрачун установе. 
 

Члан 10. 
 

Органи установе су управни одбор и дире- 

ктор. 

 

Члан 11. 
 

(1) Управни одбор је орган управљања у 

установи. 

(2) Управни одбор установе именује и ра- 

зрјешава оснивач на приједлог Начелника општине 

Прњавор, а након спроведеног поступка јавне конку- 

ренције. 

(3) Запослени у установи не могу бити чла- 

нови њеног управног одбора. 

(4) Управни одбор има три (3) члана. 
     

Члан 12. 
 

Кандидати за чланове управног одбора у 

Јавној установи Центар за културу Прњавор, поред 

општих услова утврђених законом, морају испуња- 

вати и следеће посебне услове: 

- да имају високу или вишу школску спрему. 
 

Члан 13 
 

(1) Директор руководи, представља и засту-  
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па установу и одговоран је за законитост њеног рада. 

(2) Директора установе именује и разрје- 

шава оснивач, уз предходно спроведен поступак 

јавне конкуренције на период од четири (4) године.  

 

Члан 14. 

 

Кандидати који се пријаве на конкурс за 

директора Јавне установе Центар за културу Прња- 

вор, поред општих услова утврђених законом, морају 

испуњавати и следеће посебне услове: 

- да има диплому о завшеној високој шко- 

лској спреми (седми степен стручности), 

- да има три године радног искуства. 

 

Члан 15. 

 

Директор је самосталан у обављању послова 

из дјелокруга свога рада, који су уређени законом и 

одлуком оснивача.  

 

Члан 16. 

 

Надлежности управног одбора су: 

1) доноси статут установе, 

2) одлучује о пословању, 

3) разматра и усваја Извјештај о пословању и 

годишњи обрачун, 

4) доноси Програм рада установе, 

5) одлучује о начину коришћења средстава у 

складу са законом, 

6) обавља и друге послове утврђене законом 

и актом о оснивању установе. 

  

Члан 17. 

 

Надлежност директора: 

1) утврђује нацрте општих аката које доноси 

управни одбор, 

2) предлаже План и Програм рада и пре- 

дузима мјере за њихово спровођење, 

3) одлучује о пријему радника у радни 

однос, њиховом распоређивању на радна мјеста, као 

и о престанку радног односа у складу са законом, 

4) доноси општа акта која се односе на орга- 

низацију рада установе као и акт о систематизацији 

радних мјеста, 

5) покреће дисциплинске поступке и изриче 

дисциплинске мјере против радника запослених у 

установи, 

6) издаје налоге радницима за вршење одре- 

ђених послова и радних задатака, 

7) реализује одлуке управног одбора, 

8) подноси приједлог извјештаја о резулта- 

тима пословања установе управном одбору на разма- 

трање и усвајање, 

9) наредбодавац је за извршавање фина- 

нсијског плана, 

10) потписује финансијско-књиговодствену 

документацију, 

11) доноси одлуке и упутства која су у вези 

са радом и пословањем установе, 

12) извршава правоснажне судске одлуке, 

као и одлуке донесене у поступку повреде права ра- 

днка, 

13) одлучује и о другим питањима у области 

рада установе у складу са законом и одлуком осни- 

вача. 

 

Члан 18. 

 

Иницијативу за разрјешење директора прије 

истека мандата на који је именован може покренути: 

- Директор, на лични захтјев, 

- Управни одбор установе, ако утврди да 

повјерени послови и руковођење превазилазе спо- 

собност директора и да се то непосредно одражава 

на вршење пословне функције, 

- Оснивач, односно овлаштени орган осни- 

вача, када утврди да се не обавља регистрована 

дјелатност установе, односно установа не испуњава 

задатке ради којих је основана. 

                                          

Члан 19. 

 

(1) Унутрашња организација Јавне установе  
Центар за културу Прњавор постављена је  на начин 

да омогућује рационално кориштећење рада и сре- 

дстава, полазећи од основних функција, односно 

дјелатности које установа обавља у складу са за- 

коном. 

(2) Посебан акт о организацији рада и 

систематизацији радних мјеста доноси директор 

установе. 

 

Члан 20. 

 

Правилником о организацији рада и систе- 

матизацији радних мјеста установе, утврђује се уну- 

трашња организација и систематизација радних мје- 

ста, као и услови за попуњавање радних мјеста у 

складу са описом послова и радних задатака. 

 

Члан 21. 

 

(1) Основни општи акт установе је статут. 

(2) Други општи акти не могу бити у супро- 

тности са овим статутом. 

                                           

Члан 22. 

 

Други општи акти Јавне установе Центар за ку- 

лтуру Прњавор су: 

1) Правилник о организацији рада и систе- 

матизацији радних мјеста, 

2) Пословник о раду Управног одбора Јавне 

установе Центар за културу Прњавор, 

3) Други општи акти чија обавеза доношења 

произилази из закона, одлуке оснивача и овог ста- 

тута. 

 

Члан 23. 

 

Измјене и допуне статута као и других 
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општих аката  вршиће се на начин и по поступку 

прописаним за њихово доношење. 

 

Члан 24. 

 

Ступањем на снагу овог статута престаје да 

важи Статут Јавне установе Центар за културу Прња- 

вор бр. 01/1-42/16 од 16.06.2016. године. 

 

Члан 25. 

 

Статут ступа на снагу осмог дана од обја- 

вљивања у „Службеном гласнику општине Прња- 

вор“, а  након добијања сагласности од стране Наче- 

лника општине Прњавор. 

 
Број: 01/1-68/17              Предједник Управног одбора 

Датум: 11.10.2017. год.     Јадранко Крајишник, с.р. 
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________________________________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. Телефон 051/660-340, факс 051/663-291. 

Излази у складу са потребама. Одговорни уредник: Сретко Аулић. Штампа: Стручна служба СО-e. 

 


