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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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На основу члана 59. а у вези са чланом 54. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 
67. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“,број 15/17 и 12/18), а у вези са 
Закључком о обавезном спорвођењу мјера за реа- 
говање на појаву болести изазване новим вирусом 
корона (COVID-19) у Републици Српској, број 01-
3/20 од 17.03.2020. године, Начелник општине Прња- 
вор  доноси 
 

УПУTСТВО  
О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА У ОПШТИНСКОЈ 
УПРАВИ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ВРИЈЕМЕ 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ИЗАЗВАНОМ 
ПОЈАВОМ ВИРУСА КОРОНА 

 
Члан 1. 

 (1) Запослени у Општинској управи општине 
Прњавор (у даљем тексту: Општинска управа) и то: 
труднице, хронични болесници, запослени који бо- 
лују од тешких болести и лица чијем је члану 
породице већ одређена мјера здравственог надзора, 
неће долазити у просторије Општинске управе на 
своја радна мјеста за вријеме трајања ванредне 
ситуације, односно до позива непосредног руково- 
диоца за долазак на посао. 
 

 (2) Лица старија од 60 година неће долазити 
у просторије Општинске управе на своја радна 
мјеста, међутим, уколико се процес рада не може 
одвијати без тих лица, иста ће долазити на своја 
радна мјеста и своје послове обављати у неопходном 
обиму. 
 

 (3) Запослени у Општинској управи могу 
обављати послове радног мјеста код куће, ако то 
процјени руководилац организационе јединице и ако 
природа посла то дозвољава, о чему се води посебна 
евиденција у плану редукције рада запослених.  
 

 (4) Став (1) овог члана односи се и на при-  

правнике и волонтере у Општинској управи. 
 

Члан 2. 
Руководиоци организационих јединица овла- 

шћени су да процијене да се остали  запослени, уко- 
лико њихово присуство није неопходно на радном 
мјесту, упуте кући до поновног позива на радно 
мјесто, искључиво у циљу веће редукције запосле- 
них, самим тим и спречавања ширења вируса, или да 
организују смјену запослених. 
 

Члан 3. 
 (1) Одредбе члана 1. и 2. овог упутства не 
примјењују се на сљедеће запослене: инспекторе, 
комуналне полицајце, запослене у Територијалној 
ватрогасној јединици, запослене у Одсјеку за ци- 
вилну заштиту, шефове одсјека као и на руково- 
диоце организационих јединица. 
 (2) Изузетно, одредбе из члана 1. и 2. овог 
упутства примјениће се и на запослене наведене у 
ставу (1) овог члана, уколико се минимални процес 
рада и нужан обим послова може постићи са мањим 
бројем запослених. 
 

Члан 4. 
Запосленима који, у складу са одредбама 

овог упутства неће долазити на посао, као и онима 
који ће обављати послове од куће, припада плата у 
складу са законом и колективним уговором.  
 

Члан 5. 
 (1) Обавезују се руководиоци организа- 
ционих јединица да у року од 24 сата сачине план 
редукције рада запослених, у складу са овим упу- 
тством, те доставе извјештај о спрoведним мјерама 
начелнику општине. 
 (2) Руководиоци организационих јединица 
обавезни су да воде писане евиденције о присуству и 
одсуству радника, у складу са планираним реду- 
кцијама. 
 

Члан 6. 
Ово упутство ступа на снагу даном доноше- 
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ња, а биће објављено у ''Службеном гласнику општи- 
не Прњавор''. 
 
Број: 01/1-022-58/20                               Начелник 
Дана: 19. март 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) и члана 8. Одлуке о извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2019. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 24/18), Начелник 
општине доноси следећи  

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских средстава 
 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у између организационе јединице Одјељење за фи- 
нансије и Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у укупном износу од 7.038,72 
КМ. 

 
II 

Износ од 7.038,72 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

 

 са конта 411100 – Расходи за бруто плате запо- 
слених у износу од 2.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750140 – Одјељење за фина- 
нсије), 
 

 са конта 638100 – Издаци за накнаде плата за 
породиљско одсуство и за вријеме боловања 
који се рефундирају од фондова обавезног соци- 
јалног осигурања у износу од 5.038,72 КМ  (орга- 
низациона јединица број 00750140 – Одјељење 
за финансије), 
 

 на конто 487900 – Помоћ основним школама у 
износу од 7.038,72 КМ (организациона јединица 
број 00750150 – Одјељење за локални еконо- 
мски развој и друштвене дјелатности). 
 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно наведеној позицији на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 
Број: 01/1-401-313-18/19                      Начелник 
Дана: 31. децембар 2019. 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) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2019. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“ број 24/18), Наче- 
лник општине доноси следећи  

 

ЗАКЉУЧАК 
о реалокацији буџетских средстава 

 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и инвестиције у уку- 
пном износу од 190,00 КМ. 

 
II 

Износ од 190,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 511200 Изградња и реконструкција 

градских улица, путне и канализационе мреже, 
школских и других објеката и јавне расвјете, у 
износу од 190,00 КМ (организациона јединица 
број 00750170 – Одјељење за стамбено-кому- 
налне послове и инвестиције). 

 на конто 412700 Геодетске и остале стручне 
услуге у износу од 190,00 КМ (организациона 
јединица број 00750170 – Одјељење за ста- 
мбено-комуналне послове и инвестиције). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно наведеној позицији на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 
Број: 01/1-401-313-19/19                       Начелник 
Дана: 31. децембар 2019. 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) и члана 8. Одлуке о извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2019. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 24/18), Начелник 
општине доноси следећи  

 
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији буџетских средстава 
 
I 

Одобрава се реалокација буџетских сре- 
дстава у између организационе јединице Одјељење 
за финансије и Одјељење за локални економски 
развој и друштвене дјелатности у укупном износу од 
4.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 4.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде тро 

шкова и осталих личних примања запослених 
по основу рада у износу од 4.000,00 КМ (орга- 
низациона јединица број 00750140 – Одјељење 
за финансије), 



19.03.2020.             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 13                                         3 
 
 на конто 415200 – Удружење пензионера у изно- 

су од 4.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски ра- 
звој и друштвене дјелатности). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 
кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 
овог закључка. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 
Број: 01/1-401-313-20/19                       Начелник 
Дана: 31. децембар 2019. године  Дарко Томаш, с.р. 
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