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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 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19), члана 15. Одлуке о организацији и функци- 
онисању цивилне заштите у области заштите и 
спасавања општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/15), члана 67. и члана 88. 
став (1) Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), и 
Одлуке о проглашењу ванредне ситуације Владе 
Републике Српске,  начелник општине доноси: 

 
НАРЕДБУ 

о  активирању Општинског штаба за ванредне 
ситуације општине Прњавор  

 
1. Активира се Општински штаб за ванредне 

ситуације у циљу руковођења, координације и 

провођења активности и мјера заштите и спасавања 
становништва од заразних болести. 

 
2. Чланови Штаба дужни су бити доступни и 

на располагању од 00-24:00 часа. 
 
3. Општински штаб за ванредне ситуације 

дужан је да проводи све мјере и активности из своје 
надлежности, прописане Законом о заштити и спа- 
савању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17) и 
Одлуком о организацији и функционисању цивилне 
заштите у области заштите и спасавања општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 21/15). 

 
4. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

              
Број: 01/1-014-69/20                              Начелник 
Дана: 17. март 2020. године          Дарко Томаш, с.р. 
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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: Сретко Аулић. Штампа: Стручна служба СО-e. 
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