
 

 

 

 

 

 

 

 

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   

 

4. мај 2020. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 24           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 
 

218 
 

        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), 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) Статуса општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18), на 

приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације 

начелник општине доноси: 

 

Н А Р Е Д Б У 

o измјенама Наредбе о регулисању рада 

трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката и служби на подручју 

општине Прњавор 

 

 

1. У Наредби о регулисању рада 

трговинских, угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на подручју општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 22/20) у тачки 2. алинеа 6. (- робна пијаца-

бувљак) брише се. 

 

2. Тачка 6. Наредбе мијења се и гласи: 

 

„ 6. До 11.05.2020. године ограничава се рад од 07,00 

до 19,00 часова радним даном, а недјељом од 07,00 до 

12,00 часова тржници на мало, робној пијаци 

(бувљак) и зеленој пијаци.“ 

 

3. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.                                                                                            

                

                                                НАЧЕЛНИК  

        Дарко Томаш, с.р. 

 

Број: 01/1-014-101-1/20 

Датум: 04.05.2020. године                                         

 

 

САДРЖАЈ 

 
 

  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

218 Наредба о измјенама Наредбе о регулисању 

рада трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката и служби на 

подручју општине 

Прњавор...............................................................1 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

 

 

 

 

mailto:skupstina@prnjavor.ba
mailto:skupstina@prnjavor.ba

	ОПШТИНЕ ПРЊАВОР
	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК


