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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 

болести („Службени гласник Републике Српске“, 

број 90/17, 42/20 и 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 

доноси: 

 

Н А Р Е Д Б У 

о регулисању рада трговинских, угоститељских, 

занатских, услужних и других објеката и служби 

на подручју општине Прњавор 

 

 1. У циљу спречавања ширења вируса коро- 

на SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији 

општине Прњавор и заштите и спасавања становни- 

штва од 08.04. до 15.04.2021. године забрањују се: 

 1) сва јавна окупљања у групама већим од 30 

лица, 

 2) сва приватна окупљања у групама већим 

од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и 

други породични скупови сличне природе), 

 3) организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 

пиће, 

 4) рад „wellness“ и спа центрима,  

 5) рад базенима, осим за обављање трена-  

жног процеса од стране професионалних спортиста и 

професионалних спортских организација, 

 6) рад скијалиштима и скијашким центрима, 

 7) активности унутар установа културе које 

подразумијевају истовремено присуство више лица у 

истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, гале- 

рије). 

 2. У периоду од 08.04.2021. до 15.04.2021. 

године ограничава се радно вријеме угоститељским 

објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који 

послују самостално или у оквиру других објеката у 

којима се обавља привредна дјелатност (бензинске 

пумпне станице и др.) од 06:00 до 22:00 часа, строго 

поштујући упутства ЈЗУ „Институт за јавно здра- 

вство Републике Српске“. 

 3. У периоду од 08.04.2021. до 15.04.2021. 

године, школе страних језика и удружења грађана 

која пружају неформалне обуке за дјеце и ученике, 

као и ауто школе дужне су да наставу и активности 

које захтијевају рад са више људи у групи (предавања, 

обуке прве помоћи и сл.) организују на даљину 

коришћењем средстава електронске комуникације. 

 4. Обавезују се грађани да у затвореном 

простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос 

и брада), да се придржавају заштитне мјере физи- 

чког растојања од два метра како у затвореном тако 

и на отвореном простору, те да се придржавају 

упутстава Института за јавно здравство Републике 

Српске за боравак у затвореном простору, у зави- 

сности од дјелатности која се обавља. 

 5. Препоручује се грађанима да на отво- 

реном простору користе заштитне маске уколико 

није могуће одржавати физичку дистанцу од два 

метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 6. Изузетно од тачке 4., обавезе ношења 

заштитне маске су изузета: 

 1) лица млађа од 7 година живота, 

 2) лица са инвалидитетом и дјеца са сме- 

тњама у развоју, 

 3) лица која обављају физичку и спортску 

активност у оквиру спортских објеката. 

 7. Обавезују се правна лица, предузетници и 

физичка лица који у директном контакту пружају  
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услуге грађанима да: 

 1) услуге пружају заштићени маском, 

 2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

 3) обезбиједе маску грађанима који користе 

њихове услуге, а немају их, 

 4) придржавају се упутстава ЈЗУ „Института 

за јавно здравство Републике Српске“ за органи- 

зовање рада, у зависности од дјелатности коју оба- 

вљају, 

 5) обезбједе једно или више лица која ће 

упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се 

морају придржавати препоручених епидемиолошких 

мјера (ковид редар/редари) а у супротном ускратити 

им услугу. 

 8. Ограничава се рад од 08.04.2012. до 15.04. 

2021. године од 06.00 до 22.00 часа, а недјељом од 

07.00 до 12.00 часова: 

 1) трговинама на велико, 

 2) трговачким центрима, 

 3) приватним стоматолошким амбулантама, 

 4) свим субјектима који обављају занатско-

услужне дјелатности, 

 5) пољопривредним апотекама, 

 6) дрогеријама. 

 9. Обавезују се трговачки центри, робне ку- 

ће, тржнице, као и остали продајни објекти да одреде 

једно или више лица за спровођење епидемиолошких 

мјера у заједничким просторима објекта (главни 

улаз, пролаз, ходници) у складу са тачком 4. ове 

наредбе са посебном пажњом на ограничење броја 

лица у објекту у зависности од површине укупног 

простора објекта. 

 10. Од 08.04.2021. до 15.04.2021. године забра- 

њује се продаја алкохолних пића свим привредним 

субјектима у периоду од 22.00 до 06.00 часова. 

 11. Од 08.04.2021. до 15.04.2021. године за- 

брањују се организоване рекреативне активности, 

тренажни процеси и такмичарске активности спо- 

ртских организација и спортиста свих узраста осим 

професионалних спортских активности укључујући и 

тренажни процес истих, али без присуства публике, 

родитеља или других лица која нису акредитована од 

стране организатора. 

 12. Од 08.04.2021. до 15.04.2021. године у ау- 

тобусима којим се обавља превоз лица у друмском 

саобраћају број лица која се превозе не може бити 

већи од броја регистрованих мјеста за сједење. 

 13. Ограничава се рад од 08.04.2021. до 

15.04.2021. године од 05.00 до 15.00 часова сточној 

пијаци и тржници на велико. 

 14. Ограничава се рад од 08.04.2021. до 

15.04.2021. 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. 

 15. Субјектима који обављају дјелатност про- 

изводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача 

искључиво у погледу продаје њихових производа, 

ограничава се рад од 08.04.2021. до 15.04.2021. годи- 

не од 06.00 до 22.00 часа. 

 16. У прописаном редовном радном времену 

могу радити: 

 1) драгстори, с тим да у периоду од 22.00 до  

06.00 часова продају могу вршити искључиво путем 

шалтера и 

2) дјечији вртићи. 

17. Апотеке могу да раде сваким даном од 

07.00 до 22.00 часа. 

18. 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. 

19. Субјекти који пружају услуге грађанима 

дужни су: 

1) организовати свој рад уз примјену про- 

писаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“ са 

посебном пажњом на ограничење броја лица у обје- 

кту у зависности од површине простора и уз оба- 

везно поштовање прописане физичке дистанце и 

2) на улазу у објекат поставити обавјештење 

о укупном броју лица која могу боравити у објекту у 

односу на његову површину. 

20. Сви напријед наведени субјекти могу са- 

мостално вршити дезинфекцију пословних простора 

у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здра- 

вство Републике Српске“. 

21. Општинска управа, јавна предузећа и 

установе организоваће свој рад како слиједи: 

1) на улазу у све службене просторије орга- 

на ограничити број особа које истовремено могу да 

уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити 

задржавање у просторијама органа и прављење ду- 

жих редова у затвореном простору, 

2) одржавати растојање између грађана у 

затвореним просторима од најмање два метра, уз пре- 

дузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и 

3) контрола броја корисника услуга шалтер 

сале и матичних служби зависно од простора, одржа- 

вање физичке дистанце од два метра и уз обезбје- 

ђење физичке провидне баријере на радном мјесту 

која пружа довољну заштиту запосленом и кори- 

снику. 

22. Правни субјекти као и јавна предузећа и 

установе требају организовати рад од куће за ра- 

днике за послове за које је то могуће. 

23. Надзор над спровођењем ове Наредбе 

спроводи Министарство унутрашњих послова- Поли- 

цијска станица Прњавор, те инспектори и комунални 

полицајци Одјељења за инспекцијске послове општи- 

не Прњавор. 

24. Непоштовање мјера забране из ове Наре- 

дбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном 

реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ 

број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити стано- 

вништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“ број 90/17, 42/20 и 98/20). 

25. Наредба број 01/1-014-137/21 од 05.04. 

2021. године ставља се ван снаге. 

26. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а обја- 

виће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 
 

Број: 01/1-014-139/21                           Начелник 

Датум: 7. април 2021. године       Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 19. став 3. 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), а 

разматрајући захтјев Јавне установе Центар за 

културу Прњавор, за давање сагласности на Одлуку 

о измјени и допуни Статута Јавне установе Центар за 

културу Прњавор, начелник општине доноси сље- 

дећи 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о измјени и 

допуни Статута Јавне установе Центар за културу 

Прњавор број 01/1-18/21 од 30.03.2021. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  
 

Број: 01/1-014-126/21                           Начелник 

Датум: 2. април 2021. године       Дарко Томаш, с.р. 
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  На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16 и 36/19), а у вези са 

чланом 19. Закона о систему јавних служби („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16), а разматрајући захтјев Јавне установе 

Центар за културу Прњавор, за давање сагласности 

на Одлуку о престанку рада Кафе бара у сједишту ЈУ 

Центар за културу Прњавор, начелник општине 

доноси сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о престанку ра- 

да Кафе бара у сједишту Јавне установе Центар за ку- 

лтуру Прњавор, број 01/1-19/21 од 30.03.2021. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“.  
 

Број: 01/1-014-127/21                            Начелник 

Датум: 5. април 2021. године       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 19. став 3. 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), а 

разматрајући захтјев Јавне установе Центар за соци- 

јални рад Прњавор, за давање сагласности на Одлуку 

о висини накнаде за рад чланова Управног одбора ЈУ 

Центар за социјални рад Прњавор, начелник општи- 

не доноси сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку о висини на- 

кнаде за рад чланова Управног одбора ЈУ Центар за 

социјални рад Прњавор, број 05-530.4-02/21 од 

24.03.2021. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 
 

Број: 01/1-014-130/21                          Начелник 

Датум: 5. април 2021. године       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона  

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 19. став 3. 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), а 

разматрајући захтјев Јавне установе Центар за соци- 

јални рад Прњавор, за давање сагласности на Кодекс 

понашања запослених у Јавној установи Центар за 

социјални рад Прњавор, начелник општине доноси 

сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 Даје се сагласност на Кодекс понашања за- 

послених у Јавној установи Центар за социјални рад 

Прњавор, број 05-552-38/21 од 24.03.2021. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-131/21                          Начелник 

Датум: 5. април 2021. године       Дарко Томаш, с.р. 
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          На основу члана 17. Закона о систему јавних 

служби (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 24. Статута Јавне уста- 

нове Центара за социјални рад Прњавор (,,Службени 

гласник општине Прњавор“, бр. 22/16 и 8/17 ), а у 

складу са Буџетом општине Прњавор за 2021. годи- 

ну, Управни одбор на сједници одржаној 24.03.2021. 

године, доноси    
 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ  НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

I 

        Утврђује се висина накнаде за рад чланова  
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Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор за 2021. годину у бруто износу од 133,33 КМ.   

 

II 

          Износ новца утврђене тачком I ове Одлуке, 

исплаћиваће се мјесечно свим члановима Управног 

одбора.    

 

III 

           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивању у „Службеном гласнику општине Пр- 

њавор“, а примјењиваће се од 01.01.2021. године до 

31.12.2021. године.   
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На основу члана 17. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 24. Статута Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, бр. 22/16 и 8/17) 

Управни одбор Јавне установе Центар за социјални 

рад Прњавор, на сједници одржаној дана 24.03.2021. 

године, доноси 
 

КОДЕКС  

ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОЈ 

УСТАНОВИ  ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ  РАД 

ПРЊАВОР 
 

Члан 1. 

Овим кодексом утврђују се принципи дје- 

ловања и правила понашања на основу којих слу- 

жбеник у Центру за социјални рад Прњавор (у да- 

љем тексту: службеник) поступа у оквиру послова 

свог радног мјеста. 
 

Члан 2. 

Ако није другачије прописано, одредбе овог 

кодекса сходно се примјењују и на запослене који 

немају статус службеника, у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима и Законом о лока- 

лној самоуправи. 
 

Члан 3. 

Граматички изрази употријебљени у овом 

кодексу за означавање мушког или женског рода 

подразумијевају оба пола. 

 

Члан 4. 

Циљ Кодекса је очување, афирмација и уна- 

пређење моралних и етичких начела и вриједности у 

понашању и поступању службеника ради оства- 

ривања заједничког добра и јачања повјерења гра- 

ђана у рад ЈУ Центар за социјални рад Прњавор. 

 

Члан 5. 

Понашање службеника супротно одредбама 

овог кодекса представља повреду радне дужности.  

 

Члан 6. 

(1) Службeник je дужaн дa пoступa у склaду 

сa Устaвoм Рeпубликe Српскe, зaкoнoм, овим коде- 

ксом и другим прописима, прeмa прaвилимa струкe, 

нeпристрaснo и пoлитички нeутрaлнo. 

(2) Службeник нe смије у обављању послова 

свог радног мјеста изрaжaвaти и зaступaти своја по- 

литичка увјерења. 

(3) Службeник je oдгoвoрaн зa зaкoнитoст, 

стручнoст и дјeлoтвoрнoст свoг рaдa. 

(4) Никo нe смијe вршити утицaj нa слу- 

жбeникa дa нeштo чини или нe чини супрoтнo важе- 

ћим прoписимa. 

(5) Инфoрмaциje o рaду службeникa дoсту- 

пнe су jaвнoсти, у складу са законом којим се урe- 

ђуje слoбoдa приступа инфoрмaциjaмa. 

(6) Службeник je дужaн дa у свoм рaду и 

приликoм oбaвјeштaвaњa jaвнoсти oбeзбијeди зaшти- 

ту личних пoдaтaкa, у склaду сa зaкoнoм. 

  

Члан 7. 

(1) Приликом обављања послова свог радног  

мјеста службеник је дужан да чува лични углeд, 

углeд Центара за социјални рад Прњавор и пo- 

вjeрeњe грaђaнa у Центар за социјални рад Прњавор. 

(2) Ван радног времена службеник се не сми- 

је понашати на начин који може негативно утицати 

на углед Центра за социјални рад Прњавор. 

(3) У свим облицима јавног наступања и дје- 

ловања у којима представља Центар за социјални 

рад Прњавор службеник је дужан да износи ставове 

органа, у складу са прописима, добијеним овла- 

шћењем, стручним знањем и да брине о угледу уста- 

нове и личном угледу. 

(4) У свим облицима јавног наступања у ко- 

јима представља Центар за социјални рад Прњавор, 

а који се на било који начин односе на послове из 

надлежности Центра или послове радног мјеста које 

обавља, службеник не смије да износи податке који 

би могли да наштете угледу органа и да наруше 

повјерење грађана у рад органа, те ако би изношење 

таквих података представљало повреду дужности 

чувања службене тајне или ако би било у супро- 

тности са другим законом заштићеним интересима 

грађана и правних лица. 

(5) У јавним наступима у којима не пре- 

дставља Центрар за социјални рад Прњавор и који 

нису тематски повезани са службеним дужностима, 

односно дјелокругом органа у којем је запослен, 

службеник не треба одобрење Центра за социјални 

рад Прњавор за наступ у медијима, али је дужан да 

пази на углед службе и лични углед. 

(6) У обављању приватних послова службе- 

ник не смије да употребљава службене ознаке, и 

друга службена обиљежја или да се користи ауто- 

ритетом радног мјеста у Центру за социјални рад 

Прњавор. 
 

Члан 8. 

Службeник je дужaн дa у oквиру пoслoвa 

свoг рaднoг мјeстa осигура oствaривaњe прaвa, пoшти- 
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вaњe интeгритeтa и дoстojaнствa грaђaнa и других 

службeникa бeз дискриминaциje или пoвлaштењa нa 

oснву година, нaциoнaлнoсти, eтничкe или сoци- 

jaлнe припaднoсти, jeзичкoг и рaснoг пoриjeклa, 

пoлитичких или вjeрских увjeрeњa или склoнoсти, 

инвaлиднoсти, oбрaзoвaњa, сoциjaлнoг пoлoжaja, пo- 

лa, брaчнoг или породичног стaтусa, пoлнe oриje- 

нтaциje или нa билo кoм другoм oснoву. 
 

Члан 9. 

  (1) Приликом дoнoшeња oдлукa и вршeња 

дискрeциoних oвлaшћeњa службeник je дужaн дa вo- 

ди рaчунa o jaвнoм интeрeсу и рeлeвaнтним чи- 

њeницaмa и његове радње у његовим службеним 

овлашћењима нe смију га довести у пoлoжaj oбaвeзe 

врaћaњa против услугe нeкoм физичкoм или прaвнoм 

лицу. 

(2) Службеник не може да доноси одлуке, 

односно да учествује у доношењу одлука које утичу 

на његов финансијски или други интерес, односно на 

финансијски или други интерес његовог брачног или 

ванбрачног супружника, дјеце (брачне, ванбрачне и 

усвојене), пасторчади, дјеце узете под старатељство 

и друге дјеце без родитеља узете на издржавање, 

мајке, оца, очуха, маћехе, усвојиоца, дједа и бабе по 

мајци и по оцу, браће и сестара. 

(3) Уколико службeник који учествује и рје- 

шава о неком предмету има лични интерес у вези са 

тим предметом, дужaн je дa непосредног руководи- 

оца у писанoј форми oбaвијeсти рaди oдлучивaњa o 

њeгoвoм изузeћу. 
 

Члан 10. 

(1) Службeник нe може дa захтијева или да 

прими пoклoн приликом извршавања својих посло- 

ва, нити било какву услугу или другу корист за себе 

или за друга са њим повезана лица, oсим прoтo- 

кoлaрнoг или пригoднoг пoклoнa мaњe вријeднoсти. 

(2) Укoликo je службeнику пoнуђeн пoклoн, 

услуга или нeкa другa кoрист, дужaн je дa пoклoн, 

услугу или другу кoрист oдбиje, oднoснo уручeни 

пoклoн врaти и дa oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд 24 

часа, o тoмe сaчини службeну зaбиљeшку и oбaви- 

јeсти нeпoсрeднoг руководиоца. 

(3) Aкo je службeник у нeдoумици дa ли сe 

пoнуђeни пoклoн мoжe смaтрaти пригoдним пoклo- 

нoм мaњe вриједнoсти, дужaн je дa o тoмe зaтрaжи 

мишљeњe oд нeпoсрeднoг руководиоца. 
 

Члан 11. 

(1) У вршeњу пoслoвa свог радног мјеста 

службeник нe мoжe зaхтиjeвaти приступ инфoрмa- 

циjaмa кoje му нису пoтрeбнe зa oбaвљaњe пoслoвa, a 

инфoрмaциje кoje су му дoступнe дужан је да кoри- 

сти нa прoписaни нaчин. 

(2) Службeник нe смиje нeoвлaшћeнo сao- 

пштaвати инфoрмaциje дo кojих je дoшao у oбaвљa- 

њу свojих пoслoвa, кao ни дa дaje инфoрмaциje 

другимa aкo тo ниje у склaду сa прописима којима се 

уређује слoбoда приступa инфoрмaциjaмa и зaштита 

личних пoдaтaкa. 

(3) У oбaвљaњу привaтних пoслoвa службe- 

ник нe смиje дa кoристи инфoрмaциje кoje су му 

службeнo дoступнe рaди стицaњa пoгoднoсти зa сeбe 

или зa свoje срoдникe. 

 

Члан 12. 

(1) Службeник сe у вршeњу свoje дужнoсти 

придржaвa пoлитичкe нeутрaлнoсти. 

(2) У службeним прoстoриjaмa ЈУ Центра за 

социјални рад Прњавор  службeник нe смиje дa нoси 

и истичe симбoлe пoлитичких партија, нити њихoв 

прoпaгaндни мaтeриjaл, тe дa jaвнo испoљaвa свoje 

увjeрeњe у вeзи сa пoлитичким партијама и њихoвим 

дjeлoвaњeм. 

(3) Службeник нe смиje дa утичe нa пoлити- 

чкo oпрeдjeљeњe других службeникa. 
 

Члан 13. 

Службeник je дужaн дa мaтeриjaлнa и финa- 

нсиjскa срeдствa кoja су му пoвјeрeнa у вршeњу пo- 

слoвa радног мјеста кoристи нaмјeнски, eкoнoмичнo 

и eфикaснo, искључивo зa oбaвљaњe пoслoвa за чију 

намјену су и одобрена. 
 

Члан 14. 

 (1) Службeник je дужaн дa будe приклaднo и  

урeднo oдјeвeн, примјeрeнo пoслoвимa службeникa и 

дa свojим нaчинoм oдијeвaњa нa рaднoм мјeсту нe 

нaрушaвa углeд ЈУ Центра за социјални рад Пр- 

њавор. 

(2) Нeприклaднoм oдjeћoм и обућом смa- 

трaју сe: 

1) крaткe пaнтaлoнe, панталоне са трегерима 

и кожне панталоне, 

2) блуза или мajица кoja нeмa рукaвe, 

3) прeвишe oтвoрeн врaтни изрeз кошуље, 

блуза или мajица бeз лeђa или одјећа која открива 

стомак, 

4) преуска или провидна одјећа, као и одјећа 

са пренаглашеним или непримјереним натписима, 

сликама или ознакама кojе мoгу бити уврeдљиве пo 

билo кoм oснoву, 

5) сукња, хаљина или крaткe пaнтaлoнe кoje 

у стojeћeм стaву дoсeжу изнaд кoљeнa вишe oд пeт 

цeнтимeтaрa, 

6) спoртскa oдjeћa (тренерка, шорц, патике и 

сл.), тe нoшeњe кaпe у службeним прoстoриjaмa и 

7) папуче, кломпе, обућа отворених прстију, 

те друга нeпримjeрeнa oбућa. 

(3) Нeпoсрeдни руководилац упoзoрaвa слу- 

жбeникa кojи je нeприклaднo oдjeвeн нa oбaвeзу 

пoштoвaњa овог кoдeксa у пoглeду oдиjeвaњa нa 

рaднoм мjeсту и нa мoгућнoст пoкрeтaњa дисци- 

плинскoг пoступкa у случajу пoнoвљeнe пoврeдe Кo- 

дeксa. 

 

Члан 15. 

(1) У oднoсу прeмa грaђaнимa и странкама у 

поступку службeник пoступa прoфeсиoнaлнo, нeпри- 

стрaснo, пристojнo и стрпљиво. 

(2) Службeник је дужaн да у oбaвљaњу по- 

слова свог радног мјеста примjeњује стручнo знaњe 

нa нaчин дa грaђaнимa и странкама у поступку пo- 

мaжe у oствaривaњу њихoвих прaвa, те да се ру- 

ководи начелом једнакости и да поштује личност и  
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достојанство странке. 

 
Члан 16. 

(1) Службeник je дужaн да пoступa с пoсe- 

бнoм пaжњoм прeмa лицима са инвaлидитeтoм и 

другим лицима са сметњама у развоју. 

(2) Службeник пaзи дa непознавање права 

стрaнкe и другoг учeсникa у пoступку нe будe нa 

штeту прaвa кoja им припaдajу, те је дужaн пoмoћи 

нeуким стрaнкaмa. 

(3) Кaда службеник, с oбзирoм нa чињe- 

ничнo стaњe, сaзнa или oцијeни дa стрaнкa и други 

учeсник у пoступку имa oснoв зa oствaрeњe нeкoг 

прaвa или прaвнoг интeрeсa, упoзoрaвa их нa тo. 

 

Члан 17. 

(1) Meђусoбни oднoси службeникa, oднoснo 

сви oблици кoмуникaциje заснивају сe нa узajaмнoм 

пoштивaњу, пoвjeрeњу, сарaдњи, пристojнoсти, oдгo- 

вoрнoсти и стрпљeњу. 

(2) Службeници у oбaвљaњу послова свог 

радног мјеста рaзмjeњуjу мишљeњa и инфoрмaциje o 

пojeдиним стручним питaњимa рaди благовременог и 

законитог извршавања надлежности Центра за соци- 

јални рад Прњавор. 

(3) Службеник је дужан да унапређује радну 

атмосферу и изграђује професионалне односе са 

другим службеницима, те да се уздржи од сваке ра- 

дње којом се омета процес рада. 

 

Члан 18. 

(1) Уколико службеник сматра да се од њега 

или другог лица из члана 2. овог кодекса тражи да 

поступи супротно одредбама Кодекса, о томе писме-  

 

 

ним путем обавјештава непосредног руководиоца. 

(2) Службеник не може бити позван на 

одговорност, стављен у неповољнији положај, те би- 

ти изложен узнемиравању због поступања у складу 

са ставом 1. овог члана. 

 

Члан 19. 

(1) Физичка и правна лица и лица из члана 

2. овог Кодекса могу Центру за социјални рад Пр- 

њавор поднијети притужбу на понашање службе- 

ника за које сматрају да је супротно одредбама овог 

Кодекса. 

(2) Притужба се поднoси писаним путем. 

(3) Притужбе разматра директор и по потре- 

би покреће дисциплински поступак. 

(4) На поступак по притужби сходно се 

примјењују одредбе које се односе на спровођење 

дисциплинског поступка, којим се регулише дисци- 

плинска и материјална одговорност службеника у 

Центру за социјални рад Прњавор. 

 

Члан 20. 

Сви службеници у Центру за социјални рад 

Прњавор дужни су да потпишу изјаву да су упознати 

са садржајем Кодекса, која се одлаже у персонални 

досије службеника. 

 

Члан 21. 

Овај кодекс ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
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