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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), 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 и 
других објеката на подручју општине Прњавор  

 
У циљу провођења мјера за спречавање и 

сузбијање заразних болести те заштите и спасавања 
становништва: 

1. Забрањује се рад сљедећим објектима, 
сваким радним даном и у дане викенда: 

 - угоститељским објектима врсте ноћни 
клуб, 

- свадбеним салонима, 
 

- фитнес центрима и теретанама, 
- дјечијим играоницама. 
2. Ограничава се рад од 07,00-12,00 часова у 

дане викенда - суботом и недјељом 
 - сточној, зеленој и робно-зеленој пијаци 
„Бувљак“, а осталим данима од 7,00-18,00 часова. 
 3. Ограничава се рад од 7,00-18,00 часова 
сваким даном и суботом сљедећим објектима: 
 - Трговачким центрима, 
 - Осталим трговинским објектима.  
 Радно вријеме недјељом је од 7,00-12,00 ча- 
сова. 
 4. Ограничава се рад сваким даном од 7,00-
18,00 часова угоститељским објектима свих врста. 
 5. Ограничава се рад од 07,00-22,00 часа 
сваким даном сљедећим објектима: 
 - Трговинским објектима врсте драгстор и 
субјектима који обављају дјелатност производње 
хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искљу- 
чиво у погледу продаје њихових производа). 
 6. Задужује се Одјељење за инспекцијске по- 
слове да у провођењу ове Наредбе обезбиједи по- 
штовање исте од стране напријед наведених субје- 
ката. 
 7. О извршењу задатака из ове Наредбе орга- 
ни из тачке 7. свакодневно ће извјештавати кома- 
нданта Општинског штаба за ванредне ситуације.  
 8. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а обја- 
виће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“ 

     

Број: 01/1-014-66/20                             Начелник 
Дана: 13. март 2020. године         Дарко Томаш, с.р.

 

САДРЖАЈ 
 

  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

 
 

165 Наредба о  регулисању рада трговинских, 
угоститељских и других објеката на подручју 
општине Прњавор………………………………1 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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. 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 


