
 
 

 
 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 
  Скупштина општине Прњавор 

Ул. Светог Саве, број 10. 
Телефон: (051) 660-340 
е-маил: skupstina@prnjavor.ba  
Одговорни уредник: Војиславка Гатарић 
Штампа: Стручна служба СО-е 

17.09.2021. године 

ПРЊАВОР 

Број 33 Година 57. 

Издавач:  
Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 
број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 
шифра Јавних прихода 722521 

 

    СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ        
469 
 На основу члана 87. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 
15/17 и 12/18) и члана 168. Пословника Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), а након 
разматрања Информације о раду Јавног предузећа 
„ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука за 2020. годину, 
Скупштина општине Прњавор, на 6. сједници 
одржаној дана  08. 09. 2021. године донијела је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 1. Скупштина општине Прњавор задужује 
представнике општине Прњавор у Скупштини 
акционара и Надзорном одбору Јавног предузећа 
„ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука да покрене поступак 
којим би се из нераспоређене добити исплатила 
припадајућа дивиденда општини Прњавор, а из те 
дивиденде измириле обавезе К.П. Парк, а.д. Прњавор 
према Јавном предузећу „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука. . 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“ 
 
Број:01-022-143/21                   Предсједник СО                                        
Датум:08.09. 2021. године     Мирко Буквић, с.р. 
Прњавор                                                                      
 

    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ                     
470 
 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 98. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16) и члана 67. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 15/17 и 12/18), начелник општине 
доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Конкурсне комисије 

 
1. У Конкурсну комисију за спровођење 
поступка по Јавном конкурсу за пријем приправника у 
Општинској управи општине Прњавор (у даљем 
тексту: Комисија) именују се: 
1) Мирела Милијаш, службеник, предсједник, 
2) Дуроњић Данијела, службеник, члан, 
3) Прерадовић Дијана, службеник, члан. 
2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу са 
законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 
пријем приправника у Општинској управи општине 
Прњавор, што укључује контролу испуњавања услова, 
обављање улазног интервјуa са кандидатима и 
сачињавање листе за избор кандидата по редослиједу 
кандидата, на начин одређен Законом о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16) и Правилником о поступку запошљавања 
приправника у Општинску управу општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 17/17). 
Конкурсна комисија ће доставити начелнику општине 
листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка. 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
4. Овим рјешењем замјењује се рјешење број 
01/1-123-2/21 од 03.08.2021. године. 
 
Број: 01/1-123-2-1/21                        Начелник 
Датум: 23.08.2021. године          Дарко Томаш, с.р. 
 
471 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник 
општине доноси следећи  

mailto:skupstina@prnjavor.ba
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З А К Љ У Ч А К   
о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средстава 
у оквиру потршачке јединице Одјељење за финансије 
у укупном износу од 12.300,00 КМ. 

 
II 

Износ од 12.300,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

- са конта 411100 Расходи за бруто плате 
запослених у износу од 12.300,00 КМ (потрошачка 
јединица број 00750140 – Одјељење за финансије), 

- на конто 412900 Остали непоменути расходи 
у износу од 12.300,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750140 – Одјељење за финансије). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно је 
извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
наведеној позицији на основу захтјева за реалокацију 
буџетских средстава, а који је саставни дио овог 
закључка. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-169/21                     Начелник  
Датум: 02.08.2021. године       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник 
општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К   

о реалокацији буџетских средстава 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средстава 
у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за социјални 
рад Прњавор  у укупном износу од 2.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 2.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 

- са конта 411100  Расходи за бруто плате 
запослених у износу од 2.000,00 КМ (буџетски 
корисник број 00750300 - ЈУ Центар за социјални рад 
Прњавор), 

- на конто 411300  Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања у износу од 2.000,00 

КМ (буџетски корисник број 00750300 - ЈУ Центар за 
социјални рад Прњавор). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно је 
извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
наведеној позицији на основу захтјева за реалокацију 
буџетских средстава, а који је саставни дио овог 
закључка. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.       
Број: 01/1-401-175/21                          Начелник  
Датум: 11.08.2021. године             Дарко Томаш , с.р.                                                                              
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник 
општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К   

о реалокацији буџетских средстава 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средстава 
у оквиру потршачке јединице Одсјек за јавне набавке, 
правна питања и прописе у укупном износу од 
4.000,00 КМ. 

II 
Износ од 4.000,00 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
- са конта 419100 Трошкови обештећења по 

судским пресудама и трошкови поступка у износу од 
4.000,00 КМ (потрошачка јединица број 00750241 – 
Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе), 

- на конто 412700 Расходи за стручне услуге у 
износу од 4.000,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750241 – Одсјек за јавне набавке, правна питања и 
прописе). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно је 
извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
наведеној позицији на основу захтјева за реалокацију 
буџетских средстава, а који је саставни дио овог 
закључка. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-180/21                     Начелник  
Датум: 25.08.2021. године       Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 10/21), Начелник 
општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К   

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средстава 

у оквиру потршачке јединице Одјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности у укупном 
износу од 24.172,05 КМ. 

II 
Износ од 24.172,05 КМ утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 

- са конта 416100 Средства за стипендије 
ученика и студената у износу од 24.172,05 КМ 
(потрошачка јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатности), 

- на конто 416100 Средства за студентске 
награде – посебни резултати током школовања у 
износу од 15.870,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности), 

- на конто 415200 Средства за 
имплементацију и суфинансирање пројеката 
предвиђених Стратегијом развоја општине Прњавор 
2012-2020. године у износу од 8.302,05 КМ 
(потрошачка јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатности). 
 

 Реалокацију буџетских средстава потребно је 
извршити ради обезбјеђења средстава на претходно 
наведеним позицијама на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-183/21                   Начелник  
Датум: 26.08.2021. године      Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства 
Општинском фудбалском савезу Прњавор, за 
организацију традиционалног турнира у малом 
фудбалу у Kокорима. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-96/21                       Начелник  
Датум: 02.08.2021. године       Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од  300,00 КМ.  
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II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне новчане 
помоћи појединцима у износу од 300,00 КМ 
(организациона јединица број 00750120 – Кабинет 
начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Софта (Даница) Драгану, из Доње Илове, на име 
тешке материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-247/21                     Начелник  
Датум: 03.08.2021. године       Дарко Томаш , с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од  300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне новчане 
помоћи појединцима у износу од 300,00 КМ 
(организациона јединица број 00750120 – Кабинет 
начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 

Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Бурић (Миливоје) Гордани, из Горњих Штрбаца, на 
име тешке материјалне ситуације. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-248/21                   Начелник 
Датум: 03.08.2021. године       Дарко Томаш , с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од  500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне новчане 
помоћи појединцима у износу од 500,00 КМ 
(организациона јединица број 00750120 – Кабинет 
начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Косић (Веселко) Бранки, из Поточана, на име тешке 
материјалне ситуације. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
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IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-532-249/21                     Начелник 
Датум: 05.08.2021. године        Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства Клубу 
малог фудбала „Љубић“ Прњавор, за организовање 
меморијалног турнира у малом фудбалу у Кремни. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-434-97/21                  Начелник 
Датум: 05.08.2021. године    Дарко Томаш , с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 

општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од  1.000,00 
КМ.  

II 
Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне новчане 
помоћи појединцима у износу од 1.000,00 КМ 
(организациона јединица број 00750120 – Кабинет 
начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Савковић (Зоран) Невени, из Горњих Штрбаца, на име 
трошкова школовања. Средства исплатити на текући 
рачун оца Зорана Савковића. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-250/21                   Начелник 
Датум: 09.08.2021. године      Дарко Томаш , с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
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I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од  500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне новчане 
помоћи појединцима у износу од 500,00 КМ 
(организациона јединица број 00750120 – Кабинет 
начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Зорић (Јанко) Мирни, из Доње Илове, на име тешке 
материјалне ситуације.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-208/21                Начелник 
Датум: 09.08.2021. године    Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 1.000,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 1.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства ФК 
„Љубић“ Прњавор, за нову такмичарску сезону у 
оквиру Прве лиге Републике Српске. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-189/21                 Начелник 
Датум: 10.08.2021. године    Дарко Томаш , с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од  1.000,00 
КМ.  

II 
Износ од 1.000,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 1.000,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне новчане 
помоћи појединцима у износу од 1.000,00 КМ 
(организациона јединица број 00750120 – Кабинет 
начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
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Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Моравац (Недељко) Николи, из Околице, на име 
тешке материјалне ситуације. Средства исплатити на 
текући рачун Моравац Катарине. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-251/21                 Начелник 
Датум: 10.08.2021. године    Дарко Томаш , с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 480,00 КМ.  

 
II 

Износ од 480,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 480,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 415200 - Помоћ удружењима 
националних мањина у износу од 480,00 КМ 
(организациона јединица број 00750150 – Одјељење за 
локални економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 415200 – Помоћ удружењима 
националних мањина, са које ће се одобрити новчана 
средства Удружењу Чеха „Чешка Беседа“ Маћино 
Брдо, за прикључак воде на чешко католичко гробље. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за 
финансије. 

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-238/21                 Начелник 
Датум: 10.08.2021. године     Дарко Томаш , с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за борачко-инвалидску заштиту у 
износу од 500,00 КМ.  

II 
Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 416100 – Једнократне новчане 

помоћи појединцима из борачке популације у износу 
од 500,00 КМ (организациона јединица број 00750180 
– Одјељење за борачко-инвалидску заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима из борачке популације, са које ће се 
рјешавајући по захтјеву Борачке организације 
Прњавор одобрити новчана средства Поповић 
(Недељко) Ранку, из Прњавора, на име тешке 
материјалне ситуације. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-568-638/21                 Начелник 
Датум: 13.08.2021. године    Дарко Томаш, с.р. 
 
486 

 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
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гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за борачко-инвалидску заштиту у 
износу од 500,00 КМ.  

II 
Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 

од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 
- на конто 415200 – Завичајно удружење 

Завидовићана, у износу од 500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750180 – Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 415200 – Завичајно удружење 
Завидовићана (нова позиција), са које ће се одобрити 
новчана средства Завичајном удружењу Завидовићана, 
из Добоја, за организовање манифестације „ Стазом 
егзодуса 2021“. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-280/21                        Начелник 
Датум: 13.08.2021. године           Дарко Томаш, с.р. 
 
487 

 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од  300,00 КМ.  

 
II 

Износ од 300,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 300,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне новчане 
помоћи појединцима у износу од 300,00 КМ 
(организациона јединица број 00750120 – Кабинет 
начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Ковачевић (Петар) Младенку, из Прњавора, за набавку 
огрева.  

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-255/21                Начелник 
Датум: 13.08.2021. године   Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од  400,00 КМ.  

 
II 

Износ од 400,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне новчане 
помоћи појединцима у износу од 400,00 КМ 
(организациона јединица број 00750120 – Кабинет 
начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
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на позицији 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Субић (Васо) Дани, из Кокора, на име тешке 
материјалне ситуације.  

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-257/21                 Начелник 
Датум: 17.08.2021. године     Дарко Томаш, с.р. 
                                                                                                
   489 

 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од  500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне новчане 
помоћи појединцима у износу од 500,00 КМ 
(организациона јединица број 00750120 – Кабинет 
начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Мухић (Халид) Алми, из Прњавора, на име тешке 
материјалне ситуације.  

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-258/21                  Начелник 
Датум: 18.08.2021. године     Дарко Томаш, с.р. 

490                      
 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  

 
II 

Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 415200 – Средства за подстицај и 
развој спорта у износу од 500,00 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Одјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 415200 – Средства за подстицај и развој 
спорта, са које ће се одобрити новчана средства 
Општинском фудбалском савезу Прњавор, за 
организацију традиционалног турнира у малом 
фудбалу у Дренови. 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-396/21                  Начелник  
Датум: 18.08.2021. године      Дарко Томаш, с.р. 
 
 
 
491 

 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 
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ЗАКЉУЧАК   
о реалокацији средстава буџетске резерве 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од  700,00 КМ.  

 
II 

Износ од 700,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 700,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне новчане 
помоћи појединцима у износу од 700,00 КМ 
(организациона јединица број 00750120 – Кабинет 
начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Модић (Владо) Ради, из Чорли, на име тешке 
материјалне ситуације.  

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-259/21                Начелник 
Датум: 18.08.2021. године    Дарко Томаш , с.р. 
 
492 

 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 
 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 1.200,00 КМ.  

 
II 

Износ од 1.200,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 1.200,00 КМ (99999999 - Трезор општине 
Прњавор), 

- на конто 415200 – Помоћ вјерским 
заједницама (Заштита културно-историјског наслеђа) 
у износу од 1.200,00 КМ (организациона јединица број 
00750150 – Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
на позицији 415200 – Помоћ вјерским заједницама 
(Заштита културно-историјског наслеђа), са које ће се 
одобрити новчана средства Српској православној 
црквеној општини Палачковци, за организацију 
манифестације „Дани Палачковаца “. 

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-434-415/21                             Начелник  
Датум: 20.08.2021. године           Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 10/21) и члана 3. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                                  
ЗАКЉУЧАК   

о реалокацији средстава буџетске резерве 
I 

Одобрава се реалокација средстава буџетске 
резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Кабинет начелника у износу од  400,00 КМ.  

 
II 

Износ од 400,00 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 

- са конта 372200 – Буџетска резерва у износу 
од 400,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прњавор), 

- на конто 416100 – Једнократне новчане 
помоћи појединцима у износу од 400,00 КМ 
(организациона јединица број 00750120 – Кабинет 
начелника). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске 
резерве у систем трезора објављене од стране 
Министарства финансија, ради обезбјеђења средстава 
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на позицији 416100 – Једнократне новчане помоћи 
појединцима, са које ће се одобрити новчана средства 
Продановић (Ђорђе) Драги, из Горњих Штрбаца, на 
име тешке материјалне ситуације.  

  
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-532-261/21                             Начелник  
Датум: 20.08.2021. године               Дарко Томаш, с.р. 
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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 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 корона 

SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на 
територији општине Прњавор и заштите и 
спасавања становништва од 14.09. до 
27.09.2021. године забрањују се: 
1) сва јавна окупљања у групама већим од 

120 лица, 
2) сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у групама 
већим од 70 лица. 

2. Од 14.09.2021. до 27.09.2021. године 
ограничава 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 
(кладионице, аутомат клубови, казина, 
томболе и др.). 

3. Изузетно од тачке 2., подтачке 1) ове Наредбе 
од 14.09.2021. године до 27.09.2021. године, у 
периоду од 06:00 до 02:00 часа наредног дана, 
дозвољава се рад ноћним клубовима, уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике 
Српске“. 

4. Од 14.09.2021. године до 27.09.2021. године, у 
периоду од 06:00 до 03:00 часа наредног дана, 
а изузетно од тачке 1., подтачке 1) ове 
Наредбе, дозвољавају се: 
1) такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз присуство 
публике и уз строго придржавање мјера 
прописаних од стране ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“, 

2) организација културних манифестација и 
фестивала на отвореном уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 

5. Дозвољене активности из ове Наредбе 
спроводе се уз пуну одговорност организатора 
за строго спровођење мјера прописаних од 
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 

6. Обавезују се грађани да у затвореном простору 
носе заштитну маску (прекривена уста, нос и 
брада), да се придржавају заштитне мјере 
физичког 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 зависности од 
дјелатности која се обавља. 

7. Препоручује се грађанима да на отвореном 
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. 

8. Изузетно од тачке 6., обавезе ношења заштитне 
маске су изузета: 
1) лица млађа од 7 година живота, 
2) лица са инвалидитетом и дјеца са 

сметњама у развоју, 
3) лица која обављају физичку и спортску 

активност у оквиру спортских објеката. 
9. 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 
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организовање рада, у зависности од 
дјелатности коју обављају, 

5) одреде једно или више лица за 
спровођење епидемиолошких мјера 
унутар продајног објекта, уз могућност 
ускраћивања пружања услуге у случају 
непридржавања мјера. 

10. Ограничава се рад од 14.09.2021. до 27.09.2021. 
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. 

11. Обавезују се трговачки центри, робне куће, 
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 6. ове Наредбе са 
посебном пажњом на ограничење броја лица у 
објекту у зависности од површине укупног 
простора објекта. 

12. Ограничава се рад од 14.09.2021. до 27.09.2021. 
године од 05:00 до 15:00 часова сточној пијаци 
и тржници на велико. 

13. Ограничава се рад од 14.09.2021. до 27.09.2021. 
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 14.09.2021. до 
27.09.2021. 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 и 

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 
прописаних епидемиолошких мјера од 
стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ са посебном пажњом 
на ограничење броја лица у објекту у 
зависности од површине простора и уз 
обавезно 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. 

19. Сви напријед наведени субјекти могу 
самостално вршити дезинфекцију пословних 
простора 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 

органа ограничити број особа које 
истовремено могу да уђу и бораве у 
просторијама органа, онемогућити 
задржавање 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 хигијене 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. Надзор над спровођењем ове Наредбе 
спроводи Министарство унутрашњих послова- 
Полицијска станица Прњавор, те инспектори и 
комунални полицајци Одјељења за 
инспекцијске послове општине Прњавор. 

22. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе 
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). 

23. Наредба број 01/014-353/21од 31.08.2021. 
године ставља се ван снаге. 

24. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 

  
Број: 01/014-364/21                         Начелник  
Датум: 14.09.2021. године        Дарко Томаш , с.р. 
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