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На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана
43. Закона о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике Српске“,
број 90/17, 42/20), члана 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи („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:
НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских, услужних и других објеката и служби
на подручју општине Прњавор
У циљу провођења мјера за спречавање и
сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва:
1. Забрањују се до 12.10.2020. године сва
јавна окупљања у групама већим од 50 лица, што
укључује и окупљања као што су свадбе, сахране и
слична организована окупљања.
2. Ограничава се рад до 12.10.2020. 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 занатскоуслужне дјелатности,
- пољопривредним апотекама,

Година 56.

Издавач:
Скупштина општине Прњавор
Рачун јавних прихода:
број 555-007-00215707-29 код
„Нова банка“ филијала Бањалука
шифра Јавних прихода 722521

- дрогеријама.
3. Ограничава се рад до 12.10.2020. године
од 06,00 до 24,00 часа:
- угоститељским објектима за исхрану и пиће,
- субјектима који врше доставу хране, ако су
регистровани за обављање те дјелатности.
4. До 12.10.2020. године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
5. Ограничава се рад до 12.10.2020. године
од 05,00 до 15,00 часова сточној пијаци и тржници
на велико.
6. Ограничава се рад до 12.10.2020. године
од 06,00 до 22,00 часа радним даном, а недјељом од
07,00 до 17,00 часова тржници на мало и зеленој
пијаци.
7. Субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача
искључиво у погледу продаје њихових производа,
ограничава се рад до 12.10.2020. године од 06,00 до
24,00 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 досадашњем режиму, с тим да се ограничава рад
угоститељског дијела објекта до 24,00 часа.
10. Хотели, хостели и мотели могу пружати
услуге смјештаја гостију без временског ограничења, као и услуге исхране и пића гостима и трећим
лицима са временским ограничењем од 06,00 до
24,00 часа.
11. Апотеке могу да раде сваким даном од
07,00 до 22,00 часа.
12. Сви напријед наведени субјекти дужни
су организовати рад уз обавезно предузимање мјера
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прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
13. Субјекти који пружају услуге из области
угоститељства, умјетности и забаве дужни су:
- организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у
зависности од површине простора и уз обавезно
поштовање прописане физичке дистанце и
- на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у
односу на његову површину.
14. Сви напријед наведени субјекти могу
самостално вршити дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
15. Контролним органима је наложено да се
непоштовање ових мјера кажњава у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и
Кривичним закоником Републике Српске.
16. 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 задржавање у просторијама органа и прављење дужих
редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз
предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене
и
- контрола броја корисника услуга шалтер
сале и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном
мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и
кориснику.
17. Надзор над спровођењем ове Наредбе
спроводи Министарство унутрашњих послова- Полицијска станица Прњавор, те инспектори и комунални
полицајци Одјељења за инспекцијске послове општине Прњавор.
18. Наредба број 01/1-014-218/20 од 15.09.
2020. године ставља се ван снаге.
19. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01/1-014-229/20
Начелник
Датум: 22. септембар 2020. год. Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 41. став 1. тачка 18. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 15/17) и Одлуке о извршењу буџета
општине Прњавор за 2020. годину („Службени
гласник општине Прњавор“, број 19/19), Начелник
општине Прњавор доноси

22.09.2020.

ОДЛУКУ
о начину реализације средстава за организовање
парастоса у мјесним заједницама општине
Прњавор у 2020. години
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин реализације средстава за организовање парастоса у мјесним заједницама општине Прњавор у 2020. години,
планираних Буџетом општине Прњавор за 2020.
годину, у оквиру организационе јединице Одјељења
за борачко-инвалидску заштиту, са позиције 415200
– Средства за организовање парастоса погинулим
борцима ВРС у мјесним заједницама у укупном
износу од 30.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке одобриће се
за организовање парастоса погинулим борцима ВРС
у мјесним заједницама.
Члан 3.
Парастоси ће се одржати према Плану организовања парастоса погинулим борцима у мјесним
заједницама донесеног од стране Борачке организације општине Прњавор.
Набавка роба и услуга везаних за организовање парастоса у мјесним заједницама у 2020.
години извршиће се провођењем поступка јавне
набавке у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и Одјељење за финансије.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01/1-022-128/20
Начелник
Датум: 14. септембар 2020. год. Дарко Томаш, с.р.

415
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 41. став 1. тачка 18. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) и Одлуке о извршењу
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 19/19),
Начелник општине Прњавор доноси
ОДЛУКУ
о начину утрошка средстава са буџетске поз.
415200-средства за остале трошкове
обиљежавања значајних датума (за трошкове
вијенаца, цвијећа, свијећа и др.)
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин утрошка

22.09.2020.
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средстава за обезбјеђивање вијенаца, свијећа, цвијећа
и др. планираних Буџетом општине Прњавор у 2020.
години, у оквиру организационе јединице Одјељења
за борачко-инвалидску заштиту (у даљем тексту:
Одјељење), са позиције 415200 – средства за остале
трошкове обиљежавања значајних датума (за трошкове вијенаца, цвијећа, свијећа и др.) у укупном
износу од 2.800,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке утрошиће се
за набавку вијенаца, цвијећа и свијећа за парастосе
у складу са Планом организивања парастоса погинулим борцима Војске Републике Српске у мјесним
заједницама за 2020. годину и обиљежавања значајних датума, донесеног од стране овог Одјељења,
уз сагласност Борачке организације општине Прњавор, а на основу Програма за рјешавање питања из
области борачко-инвалидске заштите у општини
Прњавор за 2020. годину број 01-022-44/20 oд 21.02.
2020. године који је усвојила Скупштина општине
Прњавор.
Члан 3.
Вијенци и свијеће са позиције из члана 1.
ове Одлуке ће се набављати у сврху полагања истих
од стране Борачке организације општине Прњавор,
Удружења ратних војних инвалида општине Прњавор, Општинске организације породица погинулих и
заробљених бораца и несталих цивила општине
Прњавор и ОО СУБНОР-а Прњавор.
Члан 4.
Дио средстава из члана 1. ове Одлуке могу
се користити за набавку вијенаца приликом полагања
истих, а у склопу реализације активности које нису
обухваћене другим програмима и одлукама у којима
учествује Одјељење.
Члан 5.
Набавка вијенаца и свијећа извршиће се
провођењем поступка јавне набавке у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 6.
Добављач је дужан да достави фактуру са
отпремницом за испоручену робу, Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту, читко потписану од стране особе која је преузела робу.
Члан 7.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и Одјељење за
финансије.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01/1-022-129/20
Начелник
Датум: 14. септембар 2020. год. Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 30. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 26/19 и 77/20) и члана 67. Статута општине
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,
број 15/17 и 12/18), начелник Општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
МИЈЕЊА СЕ Рјешење број 01/1-014-134/19
од 30.04.2019. године на начин да у тачки 1. под
бројем 5. диспозитива умјесто имена „Невенко
Кусић“ треба да стоји „Невенко Тешић“.
Остали дио замијењеног рјешења остаје
непромијењен.
Измјена Рјешења производи правно дејство
само убудуће.
Број: 01/1-014-134/19
Датум: 07. септембар 2020. год.

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

417
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 инвестиције објављује:
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и инвестиције Општинске управе општине Прњавор,
ул. Карађорђева број 2, Прњавор, на основу рјешења
број: 06-372-52/20 од 27.08.2020. године, извршило
је у регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број: 01-105 упис оснивања Заједнице етажних власника стамбене згрде
„Црвена Руска зграда“ улаз „Б“, у улици Мотајичког
батаљона број 3, у Прњавору, са сљедећим подацима:
Заједница етажних власника стамбене згрде
„Црвена Руска зграда“ улаз „Б“, у улици Мотајичког
батаљона број 3, Прњавор, Оснивачи: 29 (двадесетидевет етажних власника)
Дјелатност: 68.20-управљање зградом за рачун етажних власника
Иступа у правном промету самостално, у
оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови одговарају супсидијарно
до висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде
Заступа: Слађана Сувајац, предсједник Скупштине Заједнице, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-52/20

Службено лице органа

Датум: 14. септембар 2020. год. Далибор Прерадовић, 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 одржавању зграда
(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/12),
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције објављује:
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
инвестиције Општинске управе општине Прњавор,
ул. Карађорђева број 2, Прњавор, на основу рјешења
број: 06-372-7/04 од 14.09.2004. године, извршило је
у регистру заједница етажних власника стамбених

22.09.2020.

зграда, у регистарском листу број: 01-3 упис оснивања Заједнице за управљање зградом у улици Лазе
лазаревића бр. 7 у Прњавору, са сљедећим подацима:
Промјену лица овлашћеног за заступање:
овлашћено лице за заступање Заједнице за управљање зградом, улица Лазе Лазаревића бр. 7 у Прњавору је Борис Живковић, предсједник Скупштине
Заједнице, самостално и без ограничења.
Брисање досадашњег овлашћеног лица за заступање Заједнице, Милијаш Бранислава, предсједника Скупштине Заједнице.
Број: 06-372-7/04

Службено лице органа

Датум: 16. септембар 2020. год. Далибор Прерадовић, с.р.
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