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          На основу члана 59. и члана 82. став (3) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике 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 2021. ГОДИНИ  

 

Члан 1. 

 Овим планом утврђују се теме обука и начин 

стручног оспособљавања и усавршавања службеника 

у Општинској управи општине Прњавор у 2021. 

години. 

 

Члан 2. 

  Стручно оспособљавање и усавршавање 

службеника у Општинској управи општине Прњавор 

вршиће се у складу са Годишњим планом обуке за 

запослене у градским, односно општинским упра- 

вама, који доноси Министарство управе и локалне 

самоуправе и Програмом рада система обуке за 

запослене у јединицама локалне самоуправе за 2021. 

годину који је донијела Комисија за обуке, као 

координационо тијело.  

 

Члан 3. 

 План стручног оспособљавања и усаврша- 

вања обухвата теме обука чија је реализација пла- 

нирана током 2021. године, и то: 

 1) Превентивне активности у ЈЛС у доба па- 

ндемије корона вируса – нови/основни програм обу- 

ке (online), 

 2) Припрема пројеката у оквиру Инстру-  

мента за претприступну помоћ ЕУ 2021-2027 – нови/ 

основни програм обуке (online), 

 3) Припрема програма прекограничне сара- 

дње – нови/основни програм обуке (online), 

 4) Електронско подношење пријава за реги- 

страцију пореских обвезника доприноса у једи- 

нствен систем регистрације, контроле и наплате 

доприноса– нови/основни програм обуке (online), 

 5) Израда стратешких докумената и средњо- 

рочног и годишњег планирања рада, праћења и 

извјештавања– нови/основни програм обуке (online), 

 6) Унапређење безбједности саобраћаја кроз 

припрему и реализацију превентивних мјера– нови/ 

основни програм обуке (online). 

 

Члан 4. 

 Поред горе наведених обука које ће органи- 

зовати Министарство управе и локалне самоуправе, 

Савез општина и градова Републике Српске, у 

складу са усвојеним Програмо рада система обуке за 

2021. годину, планира да изведе сљедеће обуке: 

 1) Прекогранична сарадња, 

 2) Е-обуке на тему пружања социјалних 

услуга, 

 3) Улога ОЦД у транспарентној расподјели 

средстава и локалних буџета, 

 4) Учешће грађана и ОЦД у доношењу 

одлука на локалном нивоу, 

 5) Вебинар на тему социјалне услуге – мо- 

билни тимови, 

 6) Размјена искустава у вези успјешно импле- 

ментираних постројења за прикупљање и третман 

отпадних вода (QW-8), 

 7) Развој компетенција изабраних општи- 

нских/градских званичника у сектору за водосна- 

бдијевање и санитацију (QW-5), 

 8) Капитални инфраструктурни инвестици- 

они пројекти у сектору за водоснабдијевање и 

санитацију (QW-1), 

 9) Интегрисани асет менаџмент, 

 10) Систем планирања у Републици Српској 

обука за изабране званичнике, 
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 11) Финансијско управљање и контрола, 

 12) Финансирање пројеката у оквиру ЕУ 

фондова. 

 

Члан 5. 

 (1) Уколико епидемиолошка ситуација буде 

дозвољавала обуке ће бити организоване традици- 

онално на начин који подразумијева директну 

интеракцију извођача обуке и учесника. Алте- 

рнативно, сходно препорукама Републичког штаба за 

ванредне ситуације, обуке ће бити организоване 

online. 

 (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 теме за које су јединице локалне само- 

управе исказале  интересовање. 

 (3) Термини обука које се реализују у 

сарадњи са другим институцијама (као и са изво- 

ђачима обука) накнадно ће бити утврђени. 

 

Члан 6. 

 (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 средстви- 

ма. 

 (2) Буџетом општине Прњавор, на одговара- 

јућим позицијама у оквиру Одјељења за финансије и 

Одсјека за заједничке послове, планирана су сре- 

дства за стручно усавршавање запослених, за текућу 

годину.  

  

Члан 7. 

 (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 8. 

 Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Пр- 

њавор“. 
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На основу члана 22. Закона о заштити и спа- 

савању 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 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 Општи- 

нског штаба за ванредне ситуације Начелник општи- 

не 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 

корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на тери- 

торији општине Прњавор и заштите и спасавања 

становништва од 20.05. до 07.06.2021. године забра- 

њују се: 

 1) сва јавна окупљања у групама већим од 

100 лица, 

 2) сва приватна окупљања у групама већим 

од 50 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и 

други породични скупови сличне природе), 

 3) организација и извођење музике уживо у 

затворенем дијелу угоститељског објекта. 

 2. Од 20.05.2021. до 07.06.2021. године огра- 

ничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 

часа: 

 1) свим врстама угоститељских објеката за 

исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално 

или у оквиру других објеката у којима се обавља 

привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, 

објекти за смјештај и др.), 

 2) приређивачима игара на срећу (клади- 

онице, аутомат клубови, казина, томболе и др.). 

 3. Од 21.05.2021. године дозвољава се орга- 

низација и извођење музике уживо угоститељским 

објектима за смјештај, исхрану и пиће у простору за 

услуживање на отвореном (љетна башта, тераса, 

врт), као и на отвореном простору уз строго при- 

државање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Инсти- 

тут за јавно здравство Републике Српске“. 

 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  
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активност у оквиру спортских објеката. 

 7. Обавезују се правна лица, предузетници и 

физичка лица који у директном контакту пружају 

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) одреде једно или више лица за спро- 

вођење епидемиолошких мјера унутар продајног 

објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у 

случају непридржавања мјера. 

 8. Ограничава се рад од 20.05.2021. до 

07.06.2021. 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 21.05.2021. до 07.06.2021. године, а 

изузетно од тачке 1., подтачка 1) ове Наредбе, до- 

звољавају се такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз присуство публике и уз 

строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 11. Дозвољене активности из ове Наредбе 

спроводе се уз пуну одговорност организатора за 

строго провођење мјера прописаних од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 12. Ограничава се рад од 20.05.2021. до 

07.06.2021. године од 05:00 до 15:00 часова сточној 

пијаци и тржници на велико. 

 13. Ограничава се рад од 20.05.2021. до 

07.06.2021. 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. 

 14. Субјектима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 

колача искључиво у погледу продаје њихових 

производа, ограничава се рад од 20.05.2021. до 

07.06.2021. године од 06:00 до 24:00 часа. 

 15. У прописаном редовном радном времену 

могу радити: 

 1) драгстори, с тим да у периоду од 24:00 до 

06:00 часова продају могу вршити искључиво путем 

шалтера  

 2) дјечији вртићи. 

 16. Апотеке могу да раде сваким даном од 

07:00 до 22:00 часа. 

 17. Сви напријед наведени субјекти дужни 

су организовати рад уз обавезно предузимање мјера 

прописаних у упутству ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и 

ширења COVID-19  болести на радном мјесту. 

 18. 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  

 2) на улазу у објекат поставити обавјештење 

о укупном броју лица која могу боравити у објекту у 

односу на његову површину. 

 19. Сви напријед наведени субјекти могу 

самостално вршити дезинфекцију пословних про- 

стора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“. 

 20. 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 за- 

државање у просторијама органа и прављење дужих 

редова у затвореном простору, 

 2) одржавати растојање између грађана у 

затвореним просторима од најмање два метра, уз 

предузимање мјера дезинфекције и појачане хиги- 

јене и 

 3) контрола броја корисника услуга шалтер 

сале и матичних служби зависно од простора, 

одржавање физичке дистанце од два метра и уз 

обезбјеђење физичке провидне баријере на радном 

мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и 

кориснику. 

 21. Правни субјекти као и јавна предузећа и 

установе требају организовати рад од куће за ра- 

днике за послове за које је то могуће. 

 22. 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. 

 23. Непоштовање мјера забране из ове На- 

редбе 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 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“ број 90/17, 42/20 и 

98/20). 

 24. Наредба број 01/1-014-219/21 од 10.05. 

2021. године ставља се ван снаге. 

 25. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Пр- 

њавор“. 

 

Број: 01/1-014-225/21                             Начелник 

Датум: 20. мај 2021. године           Дарко Томаш, с.р. 
 



4                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 24                               20.5.2021. 
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___________________________________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светог Саве бр. 10. Телефон (051) 660-340, е-маил Излази у складу са 

потребама. Одговорни уредник: Сретко Аулић. Штампа: Стручна служба СО-e. 


