
 
 
 
 
  

 

   
 

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

 

16. март 2020. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 11            Година 56. 
 

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 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 1.200,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.200,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

• са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 1.200,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

• на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 1.200,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750150 – Oдјељење за лока- 
лни економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, која ће се дозначити  Спортском друштву за 
узгој и заштиту ситних животиња „Феникс“ Прња- 
вор, за финансирање дијела трошкова „Изложбе 
ситних и украсних животиња“, која ће се одржати у 
Прњавору у периоду од 07.02 до 09.02.2020. године.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се Одје- 

љење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 

 

Број: 01/1-434-25/20                              Начелник 
Дана: 04. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене 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 Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне по- 
моћи у износу од 1.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на по- 
зицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, са  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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које ће се одобрити новчана средства Милановић 
(Живојин) Гаврилу, из Горње Мравице, на име тро- 
шкова студирања. 

 
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: 01/1-532-53/20                             Начелник 
Дана: 06. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 1.900,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.900,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.900,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 
ћи у износу од 1.900,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Јовичић 
(Раденко) Александру, из Дренове, за финансирање 
дијела трошкова набавке пољопривредне механи- 
зације. 

 
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: 01/1-532-60/20                              Начелник 
Дана: 06. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
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 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 извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Мишић 
(Милован) Драгани, из Прњавора, за плаћање дијела 
трошкова за одлазак сина Милоша члана џудо клуба 
„СОКО-М“ на такмичење у Загреб и Турску. 

 
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: 01/1-532-61/20                              Начелник 
Дана: 13. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
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3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене 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 Пр- 
њавор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне по- 
моћи у износу од 1.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Винчић 
(Жељко) Огњену, из Горњих Смртића, за развој сајта  
информативни портал младих. 

 
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: 01/1-532-68/20                              Начелник 
Дана: 13. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 1.859,00 КМ.  

 

II 
Износ од 1.859,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.859,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне по- 
моћи у износу од 1.859,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се на захтјев ЈУ Гимназија Прњавор одо- 
брити новчана помоћ ученицима Новаковић Весни и  
Шестић Милошу по 685,00 КМ и ученици Гојковић 
Анастасији 489,00 КМ, на име партиципације за уче- 
шће на зимском семинару у Истраживачкој станици 
Петница, из области математике, биологије, електро- 
нике и роботике. Девизна уплата партиципације ће 
се извршити на рачун Истраживачке станице Пе- 
тница за сваког ученика појединачно, према инстру- 
кцији за плаћање. 

 
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: 01/1-434-30/20                              Начелник 
Дана: 13. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 250,00 КМ.  

 
II 

Износ од 250,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

250,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор),  
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 на конто 416100 – Средства за једнократне 

помоћи у износу од 250,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Лазић (Сре- 
тко) Николији, из Горњих Палачковаца, за набавку 
уџбеника и школског прибора за дијете. 

 
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: 01/1-532-250/19                             Начелник 
Дана: 18. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 4.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 4.500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

4.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Средства за подстицај и ра- 
звој спорта у износу од 4.500,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, која ће се дозначити  ФК „ЉУБИЋ“ Прња- 
вор, за организацију завршног турнира зимске лиге 

пријатељства за млађу селекцију, који ће се одржати 
у спортској дворани „Слога“ у Прњавору. 

 
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: 01/1-434-33/20                             Начелник 
Дана: 19. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 1.500,00 КМ.  

 
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 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 1.500,00 КМ (организаци- 
она јединица број 00750150 – Oдјељење за ло- 
кални економски развој и друштвене дјелатно- 
сти). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Сегић (Љу- 
биша) Стефану, из Горњих Штрбаца, на име тешке 
материјалне ситуације и помоћи у изградњи поро- 
дичног дома. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у «Службеном гласнику  
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општине Прњавор». 
 
Број: 01/1-532-46/20                             Начелник 
Дана: 19. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 2.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 
ћи у износу од 2.500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на пози- 
цији 416100 – Средства за једнократне помоћи, са 
које ће се одобрити новчана средства Санчанин 
(Ђорђе) Љубици, из Велике Илове, за финансирање 
дијела трошкова одласка у САД-е у оквиру пројекта 
размјене студената. 

 
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: 01/1-532-79/20                              Начелник 
Дана: 19. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 

3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене 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 416100 – Средства за једнократне по- 
моћи у износу од 500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Панчић 
(Стојан) Мирославу, из Поповића, 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: 01/1-532-73/20                              Начелник 
Дана: 19. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  
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II 
Износ од 400,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 400,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Мијатовић 
(Стево) Добринки, из Доњих Вијачана, 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: 01/1-532-55/20                              Начелник 
Дана: 20. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  

 
II 

Износ од 400,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 400,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Калаба 
(Драган) Кристини, из Велике Илове, на име тро- 
шкова студирања.  

 

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: 01/1-532-67/20                             Начелник 
Дана: 21. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу 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 Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 2.000,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750150 – Oдјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Винчић 
(Миливоје) Тањи, из Печенег Илове, за финанси- 
рање дијела трошкова набавке пољопривредне меха- 
низације. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 
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ња и биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Прњавор». 
 
Број: 01/1-532-90/19                              Начелник 
Дана: 21. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене 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 Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне по- 
моћи у износу од 1.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Њежић 
(Владо) Слободану, из Доњих Вијачана, за санирање 
дијела настале штете од пожара у домаћинству.  

 
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: 01/1-532-88/19                              Начелник 
Дана: 21. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
 

181 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 

3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу 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 416100 – Средства за једнократне по- 
моћи у износу од 300,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске ре- 
зерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Радичић 
(Митар) Борки, из Грабик Илове, 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: 01/1-532-39/20                             Начелник 
Дана: 21. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
 

182 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 19/19), 
и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 400,00 КМ.  
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II 
Износ од 400,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 - Средства за једнократне помо- 
ћи у износу од 400,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 416100 – Средства за једнократне помоћи, 
са које ће се одобрити новчана средства Стојановић 
(Добрица) Јелени, из Кулаша, на име тешке мате- 
ријалне 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: 01/1-532-56/20                             Начелник 
Дана: 21. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
 

183 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 19/19), 
и члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 150,00 КМ.  

 

II 
Износ од 150,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

150,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 150,00 КМ  (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 

рства финансија, ради обезбјеђења средстава на пози- 
цији 416100 – Средства за једнократне помоћи, са 
које ће се одобрити новчана средства Ћетојевић 
(Драго) Горану, из Прњавора, на име тешке мате- 
ријалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику општи- 
не Прњавор». 

 
Број: 01/1-532-62/20                             Начелник 
Дана: 21. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
 

184 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
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 Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 2.000,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750150 – Oдјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 
дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 
помоћи, са које ће се одобрити новчана средства 
Тривичевић (Велибор) Михаилу, из Долина, за 
плаћање трошкова уписа друге године студија на 
Медецинском факултету у Бањој Луци. 

 
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: 01/1-532-75/20                             Начелник 
Дана: 24. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
 

185 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 1.900,00 КМ.  

 

II 
Износ од 1.900,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.900,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 1.900,00 КМ (органи- 
зациона јединица број 00750150 – Oдјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, која ће се дозначити  Клубу малог фудбала 
„Љубић“ Прњавор, за набавку спортске опреме за 
потребе клуба. 

 

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: 01/1-434-38/20                             Начелник 
Дана: 26. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
 

186 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу  

буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 2.500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 2.500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

2.500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне 
помоћи у износу од 2.500,00 КМ (организа- 
циона јединица број 00750150 – Oдјељење за 
локални економски развој и друштвене дјела- 
тности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења сре- 
дстава на позицији 416100 – Средства за једнократне 
помоћи, са које ће се одобрити новчана средства 
Санчанин (Никола) Ђорђу, из Велике Илове, 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: 01/1-532-80/20                             Начелник 
Дана: 26. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
 

187 
 

 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19), и 
члана 3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/19), Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске  
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резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене 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 Прња- 
вор), 

 на конто 415200 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа) у 
износу од 1.000,00 КМ (организациона јединица 
број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 
мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Ми- 
нистарства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 - Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслијеђа), са које ће 
се одобрити новчана средства Српској праволсавној 
црквеној општини Завидовићи, за финансирање 
дијела трошкова санације прилазног пута према 
гробљу у Васићима у близини Возуће, које посјећује 
50-ак породица из Завидовића које су у току посли- 
јератних дешавања стално настањене на подручју 
општине  Прњавор. 

 
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: 01/1-434-41/20                             Начелник 
Дана: 28. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 250,00 КМ.  

 

II 
Износ од 250,00 KM утврђен чланом I овог за-  

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 
250,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 487900 – Помоћ основним школама у 
износу од 250,00 КМ  (организациона јединица 
број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 
мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 487900 - Помоћ основним школама, са које 
ће се одобрити новчана средства ЈУ ОШ „Меша 
Селимовић“, из Насеобине Лишње, за финансирање 
регионалног такмичења у малом фудбалу за основне 
и средње школе. 

 
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: 01/1-434-40/20                              Начелник 
Дана: 28. фебрур 2020. године      Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гла- 
сник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, 
број 90/17), 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. 

 
 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 

сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 
становништва: 
1. Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким 

радним даном и у дане викенда, до 23. марта 
2020. године: 

- угоститељским објектима свих категорија, 
- занатско-услужним радњама, осим ауто-механи- 

чарским радњама, ауто – праонама, техничким 
прегледима возила и такси службама, под усло- 
вом да редовно проводе мјере дезинфекције  
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- трговинама, осим радњи за продају прехра- 
мбене робе  

- трговачким центрима, осим у дијелу у којем се 
прометује прехрамбеним производима.  

2. Субјекти из тачке 1. којима је дозвољен рад, 
могу да раде у времену од 7:00 до 18:00 часова,  

3. Хотели, хостели и мотели могу пружати уго- 
ститељске услуге искључиво за пријављене го- 
сте ових објеката. 

4. Бензинске пумпе настављају да раде у досада- 
шњем режиму, с тим да се забрањује рад уго- 
ститељског објекта у оквиру бензинске пумпе, а 
продаја осталих производа дозвољена је до 
18:00 часова. 

5. Апотеке раде без промјене радног времена, а 
пољопривредне апотеке могу да раде до 18:00 
часова.  

6. Достава животних намирница, кетеринг и до- 
става брзе хране је дозвољена од 7:00 до 18:00 
часова за оне субјекте који су регистровани за 
обављање те дјелатности, уз максималне мјере 
хигијене и сигурности, које ће контролисати 
контролни органи. 

7. Објектима брзе хране дозвољен је рад путем 
шалтера, без конзумирања хране у објекту, у 
којем се купац не смије задржавати.  

8. Трговинским објектима врсте драгстор и су- 
бјектима који обављају дјелатност производње 
хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача 
искључиво у погледу продаје њихових про- 
извода, ограничава се радно вријеме од 7.00 до 
22.00 часа, с тим да су дужни организовати  
 

шалтерску продају од 18.00 до 22.00 часа. 
9. Сви субјекти којима је дозвољено да раде 

дужни су да обезбиједе ограничен број људи у 
затвореном простору, уз мјере појачане дези- 
нфекције, тако да се на улазу регулише број 
особа које истовремено могу улазити. 

10. Испред благајни означити и организовати 
размак између купаца од најмање један метар. 

11. Контролним органима је наложено да се непо- 
штовање ових мјера кажњава у складу са  
Законом о заштити становништва од заразних 
болести и Кривичним законом.  

12. Општинска управа, јавна предузећа и установе 
организоваћ одређени број улаза, а грађане 
позивамо да не долазе у наведене институције 
без велике потребе. 

13. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове 
да у провођењу ове Наредбе обезбиједи по- 
штовање исте од стране напријед наведених 
субјеката. 

14. О извршењу задатака из ове Наредбе органи из 
тачке 13. свакодневно ће извјештавати кома- 
нданта Општинског штаба за ванредне ситу- 
ације.  

15. Наредба број 01/1-014-66/20 од 13.03.2020. 
године, ставља се ван снаге. 

16. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 

                
Број: 01/1-014-67/20                              Начелник 
Дана: 16. март 2020. године          Дарко Томаш, с.р. 
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