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„Нова банка“ филијала Бањалука 
шифра Јавних прихода 722521 
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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 
заразних болести („Службени гласник Републике 
Српске“, број 90/17, 42/20, 98/20), 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 штаба за ванредне ситуације Начелник 
општине Прњавор 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 обје-  
 

 
 
 

ката и служби на подручју општине Прњавор број 
01/1-014-248/20 од 21.10.2020. године („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 46/20 и 47/20), 
тачкe 10, 12. и 13. мијењају се и гласе: 
 „10. Субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача искључиво у погледу продаје њихових про- 
извода, ограничава се рад до 01.11.2020. године од 
06,00 до 22,00 часа. 
 12. Бензинске пумпе настављају да раде у 
досадашњем режиму, с тим да се ограничава до 
01.11.2020. године рад угоститељског дијела објекта 
од 06,00 до 22,00 часа. 
 13. 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 
22,00 часа до 01.11.2020. године.“ 
 

2. Ова наредба ступа на снагу одмах, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-014-248-2/20                        Начелник 
Датум: 26. октобар 2020. год.       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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