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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 зара- 

зних 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 коро- 

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

општине Прњавор и заштите и спасавања стано- 

вништва од 29.03. до 05.04.2021. 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) рад фитнес центрима (фитнес, боди-билди- 

нг клубовима и сличним облицима организовања) и 

културно-умјетничким друштвима, 

 4) организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 

пиће, 

 5) рад 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.) изузев објеката из тачке 2. ове Наредбе, 

 6) рад базенима, „wellness“ и спа центрима, 

 7) рад скијалиштима и скијашким центрима, 

 8) рад трговачким центрима и субјектима 

који послују у оквиру трговачког центра изузев 

апотека и субјеката чија је претежна дјелатност 

трговина прехрамбеним производима као и субјекти- 

ма који послују у просторима који имају засебан 

улаз у односу на улаз трговачког центра без обзира 

на врсту дјелатности коју обављају, 

 9) рад приређивачима игара на срећу, осим 

приређивачима интернет игара и лутријских игара 

на срећу, осим класичне томболе, 

 10) активности унутар установа културе које 

подразумијевају истовремено присуство више лица у 

истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, га- 

лерије). 

 2. Угоститељи који послују у угоститељском 

објекту за смјештај могу без временског ограничења 

пружати услуге смјештаја, а услуге исхране и пића 

могу пружати у периоду од 06.00 до 22.00 часа само 

гостима којима пружају услуге смјештаја. 

 3. У периоду од 29.03. до 05.04.2021. године, 

школе страних језика и удружења грађана која 

пружају неформалне обуке за дјецу и ученике, као и 

ауто школе дужне су да наставу и активности које 

захтјевају рад са више људи у групама (предавања, 

обуке прве помоћи и сл.) организују на даљину ко- 

ришћењем 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. 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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 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 ја- 

вно здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 6. Изузетно од тачке 4., обавезе ношења за- 

штитне 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 

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 упо- 

зоравати посјетиоце и кориснике услуга да се морају 

придржавати препоручених епидемиолошких мјера 

(ковид редар/редари) а у супротном ускратити им 

услугу. 

 8. Изузетно од тачке 1. подтачка 5. од 29.03. 

до 05.04.2021. године у периоду од 06.00 до 22.00 

часа дозвољава се вршење услуга доставе хране и 

пића као и шалтерска продаја хране и пића без могу- 

ћности конзумирања унутар и испред угоститељског 

објекта. 

 9. Ограничава се рад од 29.03. до 05.04.2021. 

године од 06.00 до 22.00 часа, а недјељом од 07.00 до 

12.00 часова: 

 1) трговинама на велико, 

 2) приватним стоматолошким амбулантама, 

 3) свим субјектима који обављају занатско-

услужне дјелатности, 

 4) пољопривредним апотекама, 

 5) дрогеријама. 

 10. Од 29.03. до 05.04.2021. године забрањује 

се продаја алкохолних пића свим привредним субје- 

ктима у периоду од 22.00 до 06.00 часова. 

 11. Од 29.03. до 05.04.2021. године забрању- 

ју се организоване рекреативне активности, трена- 

жни процеси и такмичарске активности спортских 

организација и спортиста свих узраста осим профе- 

сионалних спортских активности укључујући и тре- 

нажни процес истих, али без присуства публике, 

родитеља или других лица која нису акредитована од 

стране организатора. 

 12. Од 29.03. до 05.04.2021. године у аутобу- 

сима којим се обавља превоз лица у друмском сао- 

браћају број лица која се превозе не може бити већи 

од броја регистрованих мјеста за сједење. 

 13. Ограничава се рад од 29.03. до 05.04. 

2021. године од 05.00 до 15.00 часова сточној пијаци 

и тржници на велико. 

 14. Ограничава се рад од 29.03. до 05.04.  

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 

производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и кола- 

ча искључиво у погледу продаје њихових производа, 

ограничава се рад од 29.03. до 05.04.2021. године 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 

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. 

 20. Сви напријед наведени субјекти могу 

самостално вршити дезинфекцију пословних про- 

стора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство 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 

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. 

 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- По- 

лицијска станица Прњавор, те инспектори и кому- 

нални полицајци Одјељења за инспекцијске послове 

општине Прњавор. 

 24. Непоштовање мјера забране из ове Наре- 

дбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном 
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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. Наредбе број 01/1-014-100/21 од 22.03. 

2021. године  и број 01/1-014-100-1/21 од 25.03.2021. 

године стављају се ван снаге. 

 26. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Пр- 

њавор“. 

 
Број: 01/1-014-108/21                             Начелник 

Датум: 29 . март 2021. год.            Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 21. Закона о заштити од 

насиља у породици („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 102/12, 108/13 и 84/19) директор, Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор, доноси  

 

О Д Л У К У 

о образовању Стручног мултисекторског тима за 

заштиту од насиља у породици на подручју 

општине Прњавор  

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се образује Стручни мулти- 

секторски тим за заштиту од насиља у породици на 

подручју општине Прњавор (у даљем тексту: Стру- 

чни тим). 

  

Члан 2. 

 Стручни тим се образује од представника: 

Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, 

органа и служби јединице локалне самоуправе, 

полиције, невладиних организација и стручњака који 

се баве питањима породице и насиља у породици. 

  

Члан 3. 

 Чланови Стручног тима су: 

 1) Радуловић Драгана, дипл. психолог, Јавна 

установа Центар за социјални рад Прњавор, 

 2) Марић Дајана, дипл. соц. радник, Јавна 

установа Центар за социјални рад Прњавор, 

 3) Саватић Славица, замјеник командира, 

Полицијска станица Прњавор, 

 4) Црнадак Милан, замјеник командира, 

Полицијска станица Прњавор, 

 5) Живковић Нада, судија, Основни суд 

Прњавор, 

 6) Дуртка Сања, дипл. психолог, Јавна здра- 

вствена установа Дом здравља Прњавор, 

 7) Девић Данка, дипл. економиста, Општи- 

нска управа општине Прњавор, 

 8) Ивановић Бојана, дипл. соц. радник, Јавна 

установа Центар средњих школа „Иво Андрић“ Пр- 

њавор, 

 9) Игњатић Весна, дипл педагог, Јавна уста- 

нова Гимназија Прњавор, 

 10) Чајић Марина, дипл. психолог, Јавна 

установа Основна школа „Никола Тесла“ Прњавор, 

 11) Васић Драженка, професор, Јавна уста- 

нова Основна школа „Бранко Ћопић“ Прњавор, 

 12) Бороденко Милаковић Оливера, дипл. 

педагог, Јавна установа Основна школа „Свети 

Сава“ Горњи Смртићи, 

 13) Савић Марија, дипл. психолог, Јавна 

установа Основна школа „Меша Селимовић“ 

Насеобина Лишња, 

 14) Марић Жељана, дипл. педагог, Јавна 

установа Основна школа „Иво Андрић“ Кулаши, 

 15) Вучић Душанка, дипл. психолог, Јавна 

установа Основна школа „Милош Црњански“ По- 

точани, 

 16) Стојнић Јелена, дипл. педагог, Јавна 

установа Основна школа „Вук Караџић“ Доњи Ви- 

јачани, 

 17) Данојевић Бојана, дипл. психолог, Јавна 

установа Основна школа „Петар Кочић“ Шибовска, 

 18) Симић Недељка, васпитач, Јавна уста- 

нова Дјечији вртић „Наша Радост“ Прњавор, 

 19) Станић Сњежана, васпитач, Приватна 

установа Клуб за дјецу „Пчелица“ Прњавор, 

 20) Шипрагић Бојан, Општинска органи- 

зација Црвени крст Прњавор и 

 21) Мирковић Сњежана, Удружење „Ромска 

дјевојка-Романи ћеј“ Прњавор. 

 

Члан 4. 

 (1) Задатак Стручног тима је утврђивање 

плана помоћи жртви насиља у породици и коорди- 

нација активности у процесу помоћи жртви у складу 

са њеним потребама и избором. 

 (2) Чланови Стручног тима ће радити на 

јачању мултисекторске сарадње кроз заједничке 

састанке и евалуирање постигнутог нивоа заштите 

жртвама насиља у породици, те на ширењу пре- 

вентивних активности на нивоу локалне заједнице.  

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 05-552-13/21                           Директор  

Датум: 15. март 2021. год.  Драгана Радуловић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светог Саве бр. 10. Телефон (051) 660-340, е-маил Излази у складу са 
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