
 
 
 
 
 
  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 
Ул. Светог Саве, број 10.  
Телефон: (051) 660-340 
е-маил: skupstina@prnjavor.ba 
Одговорни уредник: Војиславка Гатарић 
Штампа: Стручна служба СО-е 

 

22. август 2022. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 24            Година 58 
 

Издавач:  
Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 
број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 
шифра Јавних прихода 722521 

                                      
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 67. и 
88. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), Начелник 
општине Прњавор доноси 
 

О Д Л У К У 
о начину и поступку расподјеле средстава за 
набавку уџбеника за ученике основне школе 

 
Члан 1.  

 Овом одлуком утврђује се начин и поступак 
расподјеле новчаних средстава обезбијеђених у бу- 
џету општине Прњавор на буџетској позицији 
416100 – Субвенционисање набавке уџбеника за уче- 
нике основне школе, у оквиру организационе једи- 
нице 00750150 – Одјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности. 
 

Члан 2. 
 Право на субвенцију за набавку уџбеника 
имају сви ученици од петог до деветог разреда 
основних школа чије је пребивалиште на подручју 
општине Прњавор, под условом да немају обезби- 
јеђене бесплатне књиге од стране ресорних мини- 
старстава Владе Републике Српске. 
 

Члан 3.  
 (1) Школе прикупљају детаљне податке о 
ученицима из члана 2. Одлуке и достављају Одје- 
љењу за локални економски развој и друштвене 
дјелатности, које исте обрађује и доставља Одсјеку 
надлежном за покретање поступка јавне набавке. 
 (2) Податке о ученицима чије је пребива- 
лиште на подручју општине Прњавор а похађају 
основну школу на територији друге општине, при- 
купља Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности. 

Члан 4. 
 (1) Након спроведене процедуре јавне на- 
баке, начелник општине ће, са изабраним понуђачем, 
потписати Уговор који регулише међусобна права и 
обавезе.  

(2) Средства предвиђена за ове намјене реа- 
лизоваће се након испоруке уџбеника школама и до- 
ставе фактуре Општинској управи општине Прњавор 
од стране изабраног добављача. 

(3) Након испоруке уџбеника од стране 
изабраног добављача, школе су дужне да сачине 
извјештај и исти, уз отпремницу, доставе Одјељењу 
за локални економски развој и друштвене дјела- 
тности. 
 

Члан 5.  
 За реализацију ове одлуке задужују се Одје- 
љење за локални економски развој и друштвене 
дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.  
 
Број: 01/1-022-142/22                            Начелник 
Датум: 15. јул 2022. године           Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 240. став 4. Закона о 
раду („Службени гласник Републике Српске“ број 
1/16, 66/18, 91/21- Одлука Уставног суда Републике 
Српске и 119/21) и члана 38. став 2. Посебног 
колективног уговора за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 20/17, 85/18, 86/18, 21/20, 
21/21, 69/21 и 69/21- Одлука Уставног суда 
Републике Српске) Синдикална организација 
општинских органа управе општине Прњавор, са 
једне стране и Начелник општине Прњавор, као 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



2                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 24                             22.08.2022. 
 
заступник послодавца – Општине Прњавор, са друге 
стране,  
 

з а к љ у ч и л и  с у 
 

АНЕКС БР. 11 
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 
Члан 1. 

 
 У Колективном уговору за запослене у 

Општинској управи општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 35/17, 2/18, 14/18, 
15/18, 15/19, 20/19, 2/20, 3/20, 20/20, 22/21 и 2/22),  у 
члану 3. број „110“ замјењује се бројем „115“. 

 
Члан 2.  

                                       
 У осталом дијелу Колективни уговор остаје 
неизмијењен. 

 
Члан 3. 

 
Овај Анекс колективног уговора сматра се 

закљученим када га у истовјетном тексту потпишу 
заступници уговорних страна. 

 
Члан 4. 

 
Овај Анекс колективног уговора ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања у „Службе- 
ном гласнику општине Прњавор“, а примјењиваће се 
почев од обрачуна плате за мјесец август 2022. 
године. 
 
Број: 14/22          Број: 01/1-022-143/22 
Датум: 22. август 2022. год.  Датум: 22. август 2021. год. 
 

Синдикална организација  
општинских органа управе           
предсједник,                                   Начелник општине 
Родољуб Вукић, с.р.                      Дарко Томаш, с.р. 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 
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У складу са чланом 29. Правилника о упису 
у регистар заједница зграда са обрасцима аката за 
јединствену примјену закона о одржавању зграда 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инве- 
стиције објављује: 

 
О Г Л А С 

 
 Oдјељење за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције, Општинске управе, општине Прњавор, 
ул. Карађорђева број 2, Прњавор, на основу рјешења 
број 06-372-34/09 од 29.10.2009. године, извршило је 
у регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 01-56 упис осни- 
вања Заједница за управљање стамбеноом зградом у 
улици Бранка Радичевића бр. 1, у Прњавору, са 
сљедећим подацима: 

Промјену лица овлашћеног за заступање: 
овлашћено лице за заступање Заједнице за упра- 
вљање стамбеном зградом у улици Бранка Радиче- 
вића бр. 1 у Прњавору је Божић Љубиша предсје- 
дник Управног одбора Заједнице, самостално и без 
ограничења. 

Брисање додсадашњег овлашћеног лица за 
заступање Заједнице, Кајганић Властимира предсје- 
дника Управног одбора Заједнице. 

    
Број: 06-372-34/09                   Службено лице органа 
Датум: 12. август 2022. године Далибор Прерадовић, с.р. 

 
 

 
САДРЖАЈ 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светог Саве бр. 10. Телефон 051/660-340, е-маил: skupstina@prnjavor.ba 
Излази у складу са потребама. Одговорни уредник: Војиславка Гатарић. Штампа: Стручна служба СО-e. 


