
 
 
 
 
  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 
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Телефон: (051) 660-340 
е-маил: skupstina@prnjavor.ba 
Одговорни уредник: Сретко Аулић 
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24. jун 2020. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 33           Година 56. 
 

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 22. Закона о заштити и спа- 
савању у ванредним ситуацијама („Службени гла- 
сник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од заразних бо- 
лести („Службени гласник Републике Српске“, број 
90/17, 42/20), члана 59. и 82. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите у области заштите 
и спасавања општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/15) и члана 67. и члана 
88. став (1) Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), а на 
приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације 
начелник општине доноси: 
 

Н А Р Е Д Б У 
о регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби 

на подручју општине Прњавор 
 
 У циљу провођења мјера за спречавање и су- 
збијање заразних болести, те заштите и спасавања 
становништва: 
 1. Забрањује/у се до 06.07.2020. године: 
 - сва јавна окупљања у групама већим од 50 
особа на јавном мјесту и 
 - све такмичарске активности спортских орга- 
низација и спортиста. 
 2. Ограничава се рад до 06.07.2020. године 
од 06,00 до 22,00 часа, а недјељом од 07,00 до 12,00 
часова: 
 - трговинама на велико, 
 - трговачким центрима и свим трговинама на 
мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом, 
 - фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг 
клубовима и сличним облицима организовања), 
 - приватним стоматолошким амбулантама, 
 - свим субјектима који обављају занатско-
услужне дјелатности, 

 - пољопривредним апотекама, 
 - дрогеријама. 
 3. Ограничава се рад до 06.07.2020. године 
од 06,00 до 23,00 часа: 
 - угоститељским објектима за исхрану и пи- 
ће, 
 - субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности. 
 4. Ограничавају се до 06.07.2020. године од 
07,00 до 23,00 часа активности спортских организа- 
ција и спортиста које обухватају тренажни процес. 
 5. Ограничава се рад до 06.07.2020. године 
од 05,00 до 15,00 часова сточној пијаци и тржници 
на велико. 
 6. Ограничава се рад до 06.07.2020. године 
од 06,00 до 22,00 часа радним даном, а недјељом од 
07,00 до 17,00 часова тржници на мало и зеленој пи- 
јаци. 
 7. Субјектима који обављају дјелатност прои- 
зводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача 
искључиво у погледу продаје њихових производа, 
ограничава се рад до 06.07.2020. године од 06,00 до 
23,00 часа. 
 8. У прописаном редовном радном времену 
могу радити: 
 - драгстори, 
 - базени, „wellnes“ и спа центри посебно и у 
склопу објеката за смјештај, 
 - дјечији вртићи и 

- играонице. 
 9. Бензинске пумпе настављају да раде у до- 
садашњем режиму, с тим да се ограничава рад уго- 
ститељског дијела објекта до 23,00 часа. 
 10. Хотели, хостели и мотели могу пружати 
услуге смјештаја гостију без временског ограни- 
чења, као и услуге исхране и пића гостима и трећим 
лицима са временским ограничењем од 06,00 до 
23,00 часа. 
 11. Апотеке могу да раде сваким даном од 
07,00 до 22,00 часа. У вријеме када апотеке не раде, 
снабдијевање лијековима и медицинским средстви- 
ма вршиће се путем дежурства или приправности у 
најмање једној апотеци. 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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 12. Сви напријед наведени субјекти дужни 
су организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здра- 
вство Републике Српске“ за спречавање појаве и 
ширења COVID-19  болести на радном мјесту. 
 13. Субјекти из тачке 12. овог Закључка могу 
самостално вршити дезинфекцију пословних про- 
стора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“. 
 14. Контролним органима је наложено да се 
непоштовање ових мјера кажњава у складу са Зако- 
ном о заштити становништва од заразних болести и 
Кривичним закоником Републике Српске. 
 15. Општинска управа, јавна предузећа и 
установе организоваће свој рад како слиједи: 
 - на улазу у све службене просторије органа 
ограничити број особа које истовремено могу да уђу 
и бораве у просторијама органа, онемогућити задр- 
жавање у просторијама органа и прављење дужих 
редова у затвореном простору, 
 - одржавати растојање између грађана у за- 
твореним просторима од најмање два метра, уз пре- 
дузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и 
 - контрола броја корисника услуга шалтер 
сале и матичних служби зависно од простора, одржа- 
вање физичке дистанце од два метра и уз обезбје- 
ђење физичке провидне баријере на радном мјесту 
која пружа довољну заштиту запосленом и кори- 
снику. 
 16. Задужује се Одјељење за инспекцијске 
послове да у провођењу ове Наредбе обезбиједи по- 
штовање исте од стране напријед наведених су- 
бјеката. 
 17. О извршењу задатака из ове Наредбе 
органи из тачке 16. свакодневно ће извјештавати 
команданта Општинског штаба за ванредне ситу- 
ације. 
 18. Наредба број 01/1-014-146/20 од 09.06. 
2020. године ставља се ван снаге. 
 19. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а обја- 
виће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 
                               
Број: 01/1-014-159/20                             Начелник 
Датум: 24.06.2020. године             Дарко Томаш, с.р.  
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На основу чл. 59. и 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и чл. 67. и 88. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и т. 12. и 13. Упутства о 
јединственој методологији за процјену штета од 
елементарних непогода („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 16/04), а на приједлог Комисије 
за процјену штете од елементарне непогоде и друге 
несреће на подручју општине Прњавор, начелник 
општине доноси   

  
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању стручне комисије за процјену штете 
од елементарне непогоде и друге несреће на 

подручју општине Прњавор 

I 
 За процјену штете од елементарне непогоде 

и друге несреће на подручју општине Прњавор 
именује се стручна комисија у саставу: 
1. Јеленко Симић, стручни сарадник за оперативно 

планске послове цивилне заштите и материјалних 
средстава у Одсјеку за цивилну заштиту-предсје- 
дник комисије,  

2. Петар Игњатић, шеф Одсјека за пољопривредну 
производњу, водопривреду и шумарство у Одје- 
љењу за пољопривреду, водопривреду и шума- 
рство-члан, 

3. Сандра Лекић, самостални стручни савјетник за 
урбанизам и грађевинарство у Одјељењу за про- 
сторно уређење-члан. 

 

II 
 Задатак комисије из тачке I овог рјешења је 
да: 

 - изврши процјену штете проузроковане еле- 
ментарном непогодом и другом несрећом на подру- 
чју општине Прњавор, 

 - сачини извјештај о процјени штете у 
складу са Упутством о јединственој методологији за 
процјену штета од елементарних непогода, 

 -  извјештај достави Комисији за процјену 
штете од елементарне непогоде и друге несреће на 
подручју општине Прњавор, 

 - пружи стручну помоћ Комисији за про- 
цјену штете од елементарне непогоде и друге не- 
среће на подручју општине Прњавор приликом 
израде збирног извјештаја о процијењеним штетама 
на територији општине.  

 

III 
Ступањем на снагу овог рјешења ставља се 

ван снаге Рјешење број: 01/1-014-219/19 од 11.09. 
2019. године.  
                                                                        

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

 
V 

Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-150/20                             Начелник                
Датум: 11. јун 2020. године           Дарко Томаш, с.р. 
 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
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 На основу члана 142. став (7) Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 
а након спроведеног Јавног конкурса за подношење 
пријава за учешће у раду комисија за технички 
преглед објеката изграђених на подручју општине 
Прњавор, број: 04-360-63/20 од 06.05.2020. године, 
Одјељење за просторно уређење Општинске управе 
општине Прњавор, утврђује 
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Л И С Т У 
физичких и правних лица за учешће у раду 

комисија за технички преглед објеката 
изграђених на подручју општине Прњавор  

 

I 
Утврђује се листа физичких лица која могу 

учествовати у раду комисија за технички преглед 
објеката изграђених на подручју општине Прњавор: 

a) Архитектура: 
1) Синиша Новић, дипл. инж. арх. 
2) Зоран Лекић, дипл. инж. арх. 
3) Слободан Кршић, дипл. инж. арх. 
4) Миладин Божуновић, дипл. инж. арх. 
5) Ања Вученовић, дипл. инж. арх. 
б) Грађевинарство: 
1) Олег Хумењук, дипл. инж. грађ. 
2) Бранко Милишић, дипл. инж. грађ. 
3) Милан Марић, дипл. инж. грађ. 
4) Младен Прерадовић, дипл. инж. грађ. 
5) Милан Бијелић, мастер инж. грађ. 
6) Драгана Слијепчевић, дипл. инж. грађ. 
7) Предраг Јанковић, дипл. инж. грађ. 
8) Данко Јелић, дипл. инж. грађ. 
9) Менсура Слатинац, дипл. инж. грађ. 
в) Машинство: 
1) Боре Митрић, дипл. инж. маш. 
2) Петар Душанић, дипл. инж. маш. 
3) Милорад Субић, дипл. инж. маш. 
г) Електротехника: 
1) Давор Прерадовић, дипл. инж. ел. 
2) Борислав Петровић, дипл. инж. ел. 
 

II 
Утврђује се листа правних лица која могу 

учествовати у раду комисија за технички преглед 
објеката изграђених на подручју општине Прњавор: 

 
 1. ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ А.Д. БАЊА ЛУКА  

a) Архитектура: 
1) Бранко Вукојевић, дипл. инж. арх. 
2) Бранка Гавриловић, дипл. инж. арх. 
3) Душка Кајкут, дипл. инж. арх. 
б) Грађевинарство: 
1) мр Неђо Мишељић, дипл. инж. грађ. 
2) Драган Здјелар, дипл. инж. грађ. 
3) Чедомир Љиљак, дипл. инж. грађ. 
4) Зоран Убипарип, дипл. инж. грађ. 
в)  Машинство: 
1) Миладин Танасић, дипл. инж. маш. 
2) Споменка Вјештица, дипл. инж. маш. 
3) Данијел Станишић, дипл. инж. маш. 
г) Електротехника: 
1) мр Миле Моравац, дипл. инж. ел. 
2) Славица Трикић, дипл. инж. ел. 

 
2. ГП „ГРАДИП“ А. Д. ПРЊАВОР 
а) Грађевинарство: 
1) Милан Бијелић, мастер инж. грађ. 
2) Марко Фржовић, мастер инж. грађ. 
3) Александар Попара, мастер инж.грађ. 

 4) Милан Самарџић, дипл. инж. грађ. 
б) Електротехника: 

1) Татјана Бијелић, дипл. инж. ел. 
 

3. „УРБИС ЦЕНТАР“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА  

a) Архитектура: 
1) Мирјана Синадиновић, дипл. инж. арх. 
б) Грађевинарство: 
1) Мр Ристо Стјепановић, дипл. инж. грађ. 
2) Игор Милаковић, дипл. инж. грађ. 
в) Машинство: 
1) Стево Ждрња, дипл. инж. маш. 
г) Електротехника: 
1) Мр Милан Пржуљ, дипл. инж. ел. 
д) Саобраћај: 

       1) Ана Шавија, дипл. инж. саоб. 
 
       4. „ROUTING“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА 
       а) Архитектура: 
       1) Милица Газибарић, дипл. инж. арх. 
       2) Никола Дмитровић, дипл. инж. арх. 
      б) Грађевинарство: 
       1) Слободан Попадић, дипл. инж. грађ. 
       2) Наташа Вујовић, дипл. инж. грађ. 
       3) Весна Плавшић Стојановић, дипл. инж. 
грађ. 
       4) Милош Мармат, дипл. инж. грађ. 
       5) Вук Суботић, дипл. инж. грађ. 
       6) Обрад Боснић, дипл. инж. грађ. 
        в) Машинство: 
       1) Горан Пашић, дипл. инж. маш. 
       2) Правомир Шкрбић, дипл. инж. маш. 
        г) Електротехника: 
       1) Митар Вадић, дипл. инж. ел. 
      2) Никола Рајилић, дипл. инж. ел. 
       д) Саобраћај: 
       1) Саша Велицки, дипл. инж. саоб. 
 
       5. „ПРОЈЕКТ“ А.Д. БАЊА ЛУКА  
       a) Архитектура: 
       1) Стојан Вујатовић, дипл. инж. арх 
       б) Грађевинарство: 
       1) Бојан Бјелајац, дипл. инж. грађ. 
        в) Машинство: 
        1) проф. др Вељко Ђуричковић, дипл. инж. 
маш. 
        г) Електротехника: 
        1) Марко Савић, дипл. инж. ел. 
      д) Саобраћај: 
       1) Милева Тошић, дипл. инж. саоб. 
 

III 
Ова листа је утврђена на основу пристиглих 

пријава након расписаног јавног конкурса у трајању 
од 30 дана од дана објављивања у дневном листу 
„Глас Српске“ 11.05.2020. године. 

 

IV 
 Листа физичких и правних лица за учешће у 
раду комисија за технички преглед објеката изгра- 
ђених на подручју општине Прњавор ступа на снагу 
даном утврђивања и важи двије (2) године од дана 
утврђивања, а биће објављена у „Службеном гла- 
снику општине Прњавор“, на огласној табли Општи-
нске управе општине Прњавор и интернет страници  
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Општине Прњавор.  
 
Број: 04-360-63/20                         Начелник одјељења 
Датум: 16. јун 2020. годнe             Брано Жунић, с.р. 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

283 
 

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 
 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и   

инвестиције Општинске управе општине Прњавор, 
ул. Карађорђева број 2, Прњавор, на основу рјешења 
број: 06-372-19/08 од 10.04.2009. године, извршило 
је у регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 01-27 упис осни- 
вања Заједница за управљање зградом Прњавор, ул. 
Светог Саве број 20, са сљедећим подацима: 
 

Промјену лица овлашћеног за заступање: 
овлашћено лице за заступање Заједнице за упра- 
вљање зградом Прњавор – у улици Светог Саве број 
20 је Предраг Дивчић предсједник Скупштине Заје- 
днице, самостално и без ограничења.  

 

Брисање досадашњег овлашћеног лица за 
заступање Заједнице, Вранић Жељка предсједника 
Скупштине Заједнице. 

         
Број: 06-372-19/08                  Службено лице органа 
Датум: 22. јун 2020. год.         Далибор Прерадовић, с.р
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