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На основу члана 22. Закона о заштити и спа- 
савању у ванредним ситуацијама („Службени гла- 
сник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од заразних бо- 
лести („Службени гласник Републике Српске“, број 
90/17, 42/20), члана 59. и 82. Закона о локалној само- 
управи („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 су- 
збијање заразних болести, те заштите и спасавања 
становништва: 
 1. Забрањују се до 17.08.2020. године сва 
јавна окупљања у групама већим од 50 особа на ја- 
вном мјесту. 
 2. Ограничава се рад до 17.08.2020. године 
од 06,00 до 22,00 часа, а недјељом од 07,00 до 12,00 
часова: 
 - трговинама на велико, 
 - трговачким центрима и свим трговинама на 
мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом, 
 - фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг 
клубовима и сличним облицима организовања), 
 - приватним стоматолошким амбулантама, 
 - свим субјектима који обављају занатско-
услужне дјелатности, 
 - пољопривредним апотекама, 
 - дрогеријама. 

 3. Ограничава се рад до 17.08.2020. године 
од 06,00 до 23,00 часа: 
 

 - угоститељским објектима за исхрану и 
пиће, 
 - субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности. 
 4. До 17.08.2020. године: 
 - од 06,00 до 23,00 часа ограничавају се 
активности спортских организација и спортиста које 
обухватају тренажни процес, 
 - дозвољавају се такмичарске активности 
спортских организација и спортиста искључиво без 
присуства публике, уз поштовање свих епидемио- 
лошких мјера које је прописао Институт за јавно 
здравство Републике Српске. 
 5. Ограничава се рад до 17.08.2020. године 
од 05,00 до 15,00 часова сточној пијаци и тржници 
на велико. 
 6. Ограничава се рад до 17.08.2020. године 
од 06,00 до 22,00 часа радним даном, а недјељом од 
07,00 до 17,00 часова тржници на мало и зеленој 
пијаци. 
 7. Субјектима који обављају дјелатност про- 
изводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача 
искључиво у погледу продаје њихових производа, 
ограничава се рад до 17.08.2020. године од 06,00 до 
23,00 часа. 
 

 8. У прописаном редовном радном времену 
могу радити: 
 -  драгстори, 
 -  базени, „wellnes“ и спа центри посебно и у 
склопу објеката за смјештај, 
 -  дјечији вртићи и 
 -  играонице. 
 

 9. Бензинске пумпе настављају да раде у до- 
садашњем режиму, с тим да се ограничава рад уго- 
ститељског дијела објекта до 23,00 часа. 
 10. Хотели, хостели и мотели могу пружати 
услуге смјештаја гостију без временског ограни- 
чења, као и услуге исхране и пића гостима и трећим 
лицима са временским ограничењем од 06,00 до 
23,00 часа. 
 11. Апотеке могу да раде сваким даном од  
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07,00 до 22,00 часа. У вријеме када апотеке не раде, 
снабдијевање лијековима и медицинским средствима 
вршиће се путем дежурства или приправности у 
најмање једној апотеци. 
 12. Сви напријед наведени субјекти дужни 
су организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здра- 
вство Републике Српске“ за спречавање појаве и 
ширења COVID-19  болести на радном мјесту. 
 13. Субјекти из тачке 12. овог Закључка могу 
самостално вршити дезинфекцију пословних про- 
стора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“. 
 14. Контролним органима је наложено да се 
непоштовање ових мјера кажњава у складу са Зако- 
ном о заштити становништва од заразних болести и 
Кривичним закоником Републике Српске. 
 15. Општинска управа, јавна предузећа и 
установе организоваће свој рад како слиједи: 
 - на улазу у све службене просторије органа 
ограничити број особа које истовремено могу да уђу 
и бораве у просторијама органа, онемогућити за- 
државање у просторијама органа и прављење дужих 
редова у затвореном простору, 
 - одржавати растојање између грађана у за- 
твореним просторима од најмање два метра, уз пре- 
дузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и 
 - контрола броја корисника услуга шалтер 
сале и матичних служби зависно од простора, 
одржавање физичке дистанце од два метра и уз обе- 
збјеђење физичке провидне баријере на радном 
мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и 
кориснику. 
 16. Задужује се Одјељење за инспекцијске по- 
слове да у провођењу ове Наредбе обезбиједи по- 
штовање исте од стране напријед наведених субје- 
ката. 
 17. О извршењу задатака из ове Наредбе 
органи из тачке 16. свакодневно ће извјештавати 
команданта Општинског штаба за ванредне ситу- 
ације. 
 18. Наредба број 01/1-014-183/20 од 21.07. 
2020. године ставља се ван снаге. 
 19. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а обја- 
виће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-014-191/20                             Начелник 
Датум: 04. август 2020. године      Дарко Томаш, с.р.  
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 На основу члана 59. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 93. 
став 5. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) начелник 
општине Прњавор  доноси 
 

ПЛАН  
стручног оспособљавања и усавршавања 

службеника у Општинској управи општине  
 

Прњавор у 2020. години  
 

Члан 1. 
 

 Овим планом утврђују се теме обука и на- 
чин стручног оспособљавања и усавршавања слу- 
жбеника у Општинској управи општине Прњавор у 
2020. години. 
 

Члан 2. 
 

  Стручно оспособљавање и усавршавање слу- 
жбеника у Општинској управи општине Прњавор вр- 
шиће се у складу са Стратегијом обуке за службе- 
нике и изабране званичнике у јединицама локалне 
самоуправе у Републици Српској 2016-2020. година, 
коју је усвојила Влада Републике Српске и Про- 
грамом рада система обуке за запослене у једи- 
ницама локалне самоуправе за 2020. годину који је 
донијела Комисија за обуке, као координационо 
тијело.  
 

Члан 3. 
 

 (1) План стручног оспособљавања и усавр- 
шавања обухвата теме обука чија је реализација пла- 
нирана током 2020. године, и то: 
 1) Унапређење безбједности саобраћаја кроз 
припрему приједлога пројеката у области безбје- 
дности саобраћаја, 
 2) Процес припреме пројеката у оквиру 
Инструмента за претприступну помоћ ЕУ 2014-2020 
(ИПА 2), 
 3) Процес израде пројектних приједлога у 
оквиру Програма прекограничне сарадње Србија-
БиХ 2014-2020, 
 4) Социјално становање, 
 5) Е-управа, 
 6) Борба против корупције, 
 7) Развојне могућности и ограничења у 
функцији ефикасније просторне организације, 
 8) Управљање системом квалитета ISO 9001. 
 (2) У случају наступања околности које могу 
довести до немогућности организовања неке од 
наведених обука, Министарство управе и локалне 
самоуправе ће алтернативно организовати извођење 
обука на друге теме за које су јединице локалне 
самоуправе исказале  интересовање. 
 (3) Термини обука које се реализују у сара- 
дњи са другим институцијама (као и са извођачима 
обука) накнадно ће бити утврђени. 
 

Члан 4. 
 

 У 2020. години службеницима ће бити досту- 
пни електронски програми обука из следећих обла- 
сти: 

1) Увод у локалну самоуправу, 
2) Пословна комуникација, 
3) Управни поступак, 
4) Канцеларијско пословање и 
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5) Методологија за интегрисано планирање 
локалног развоја. 

 
Члан 5. 

 
 (1) Службеници ће у току године прису- 
ствовати и обукама које се организују ради реали- 
зације пројеката, као и другим обукама за којима се 
укаже потреба, у складу са расположивим сре- 
дствима. 
 (2) Буџетом општине Прњавор, на одгова- 
рајућим позицијама у оквиру Одјељења за финансије 
и Одсјека за заједничке послове, планирана су сре- 
дства за стручно усавршавање запослених, за текућу 
годину.  
  

Члан 6. 
 

 (1) Службеници су дужни присуствовати и 
активно учествовати у свим обукама на које су 
позвани. 
 (2) Одјељење за општу управу задужено је за 
праћење примјене и реализацију овог плана. 
 (3) Службеници су дужни доставити Одје- 
љењу за општу управу извјештаје о обукама на 
којима су присуствовали, као и увјерења или потврде 
о учешћу на обуци, ради улагања у персонални 
досије. 
 

Члан 7. 
 

 Овај план ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Општине Прња- 
вор. 
 
Број: 01/1-152-7/20                                  Начелник 
Датум: 23. јул 2020. године            Дарко Томаш, с.р.  
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 На основу чланова 59. и 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 88. Ста- 
тута општине Прњавор („Службени гласник општи- 
не Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и члана 6. став (1) 
Правилника о додјели једнократне новчане помоћи 
грађанима из буџета општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број: 21/09 и 2/11), 
начелник општине доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за додјелу једнократне 
новчане помоћи 

 
I 
 

 1. У Комисију за додјелу једнократне новча- 
не помоћи грађанима из буџета општине Прњавор (у 
даљем тексту: Комисија) именују се: 
 

1) Бранка Козаревић, предсједник, 
2) Милица Божуновић, члан, 
3) Дајана Марић, члан. 

 2. Задатак Комисије је да размотри захтјеве  

за додјелу једнократне помоћи и сачини приједлог 
за додјелу новчаних средстава, у складу са Прави- 
лником о додјели једнократне новчане помоћи 

грађанима из буџета општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број: 21/09 и 
2/11). 
 

 3. Комисија се именује на мандатни период 
од једне године. 
 

 4. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

 5. Ступањем на снагу овог рјешења пре- 
стаје да важи рјешење број 01/1-014-36/20 од 
03.03.2020. године. 
 

 6. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

 
Број: 01/1-014-187/20                            Начелник 
Датум: 29. јул 2020. године           Дарко Томаш, с.р.  
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Након сравњaвања са изворним текстом у 
Одлуци о оснивању  Јавне установе Центар за култу- 
ру Прњавор – Пословна јединица  „Наша продавни- 
ца“, број 01-022-71/20, објављене у („Службеном 
гласнику општине Прњавор“, број 32/20), од 12. јуна 
2020. године, уочена је штампарска грешка, те на 
основу члана 214. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), секретар Ску- 
пштине општине, даје 

 
ИСПРАВКУ 

 Одлуке о оснивању Јавне установе Центар за 
културу Прњавор – Пословна јединица 

„Наша продавница“ 
 

(1) У Одлуци о оснивању Јавне установе 
Центар за културу Прњавор – Пословна јединица 
„Наша продавница“, број 01-022-71/20, објављене у 
(„Службеном гласнику општине Прњавор“, број 
32/20), од 12. јуна 2020. године, у члану 2. ставу 3. та- 
чка 21) умјесто тачке треба да стоји запета и додају 
ријечи: „осим трговине на мало оружјем и муни- 
цијом“.  

 
(2) Исправка ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 
 

Број: 01-022-71/20                                  Секретар   
Датум: 03. август 2020. године     Сретко Аулић, с.р.  
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