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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 зара- 
зних болести („Службени гласник Републике Ср- 
пске“, 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 шта- 
ба за ванредне ситуације Начелник општине Прња- 
вор доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 
o измјени и допуни Наредбе о регулисању рада  

 

трговинских, угоститељских, занатских,  
услужних и других објеката и служби на подручју 

општине Прњавор 
 

 1. У Наредби о регулисању рада тргови- 
нских, угоститељских, занатских, услужних и других 
објеката и служби на подручју општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 28/20) 
у тачки 1. алинеја 2. мијења се и гласи: 
 

 „- све такмичарске активности спортских 
организација и спортиста.“ 
 

 2. У истој наредби, послије тачке 10. додаје 
се тачка 10а., која гласи: 
 „10а. Дозвољава се рад базенима, „wellnes“ 
и спа центрима посебно и у склопу објеката за смје- 
штај.“   

 3. Ова наредба ступа на снагу одмах, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Пр- 
њавор“. 
                                                                                     

Број: 01/1-014-121-1/20                          Начелник  
Датум: 26. мај 2020. године           Дарко Томаш, с.р. 
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