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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), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

36/19), члана 5. став 3. Закона о празницима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 43/07), члана 6. Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 21/15), Одлуке о 

проглашењу ванредне ситуације за територију 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 15/20), Одлуке о проглашењу ванредног 

стања за територију Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 31/20) и члана 67. и 

члана 88. став (1) Статуса 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 на подручју општине Прњавор на дан 

09.05.2020. године 

 

 У циљу провођења мјера за спречавање и 

сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 

становништва: 

1. Забрањује се рад свих трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката на територији општине 

Прњавор на дан 09.05.2020. године. 

 

2. Дозвољава се рад на дан 09.05.2020. године: 

- субјектима који обављају дјелатност 

пружања здравствених услуга у пријављеном 

радном времену, 

- субјектима који обављају дјелатност 

пружања апотекарских услуга у времену од 

07,00 до 19,00 часова, 

- субјектима који обављају дјелатност 

трговине на мало моторним горивима и 

мазивима (бензинске пуме) у пријављеном 

радном времену, осим у дијелу гдје је 

смјештен продајни објекат (трговина и 

угоститељство) којима је рад забрањен, 

- субјектима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива и других 

пекарских производа и њихове продаје у 

продајном простору који је у саставу 

производног објекта и у властитом 

продајном простору специјализованом за 

продају хљеба, пецива и других пекарских 

производа у времену од 07,00 до 19,00 

часова. 

 

3. За провођење ове Наредбе задужује се 

Одјељење за инспекцијске послове. 

 

4. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

        

Број: 01/1-014-103-1/2020                       Начелник 

Датум: 08.05.2020. године                  Дарко Томаш,с.р. 
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На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
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број 97/16 и 36/19) и Закључка Општинског штаба за 

ванредне ситуације број: 14-811-сл./20 од 07.05.2020. 

године, начелник општине доноси  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

 

Ставља се ван снаге Наредба о забрани 

кретања у општини Прњавор број: 01/1-014-67/20 од 

03.04.2020 године, са даном 09.05.2020. године. 

 

II 

 

 Овај закључак ступа на снагу одмах, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“.  

 

Број: 01/1-014-67-1/20                              Начелник  

Дана: 08.05.2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
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Наредба о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и других 

објеката и служби на подручју општине 

Прњавор на дан 9.5.2020. године……………..1 

 

Закључак ……………………………………...1 
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