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Предузимање мјера и активности на сузбијању и спречавању ширења вируса корона 

општина Прњавор спроводила је у складу са Законом о заштити становништва од 

заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20), Законом о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 46/17), уредбама са законском снагом, закључцима Републичког 

штаба за ванредне ситуације, наредбама, инструкцијама, препорукама и осталим актима 

надлежних органа и институција. 

Са предузимањем превентивних активности, општина Прњавор је отпочела 27.02.2020. 

године одржавањем радног договора представника Одјељења за инспекцијске послове, 

Кабинета начелника, здравствених установа и Цивилне заштите, а везано за 

реализацију Наредбе о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској Министра здравља и 

социјалне заштите. У складу са закључцима са радног договора упућено је обавјештење 

школама, предшколским и другим установама, те фирмама које послују са земљама у 

којима су већ били регистровани случајеви појаве вируса корона да се појачају мјере 

опште и личне хигијене, као и да је потребно грађанима дати упутства како се 

понашати у новонасталој ситуацији. Исто тако, закључено је да ниједна здравствена 

установа на подручју општине не посједује потребну заштитну опрему. Здравствене 

установе приступиле су реализацији наложених задатака у дијелу планских активности, 

прописивања интерних процедура за поступање са обољелим и пацијентима сумљивим 

на обољење од новог вируса корона, обезбјеђивања адекватних простора за изолацију 

лица, као и хитним обезбјеђивањем заштитне опреме и дезинфекционих средстава. 

Прва сједница Општинског штаба за ванредне ситуације по овом питању одржана је 

11.03.2020. године. Значај ове сједнице огледа се у правовремености одржавања, 

свеобухватној процјени ситуације и донешеним закључцима везаним за предузимање 

превентивних мјера, који су, у принципу, трасирали цјелокупно даље предузимање 

мјера и активности.  

Од 11.03.2020. године Општински штаб за ванредне ситуације практично је био у 

сталном засједању и до 21.05.2020. године одржао је 51 сједницу (Прилог I) на којима 

је, проводећи законом прописане надлежности: 

-  руководио и координирао рад субјеката и снага система заштите и спасавања,  

- руководио и координирао спровођењем мјера и задатака заштите и спасавања, 

- пратио стање и организацију заштите и спасавања и предлагао мјере за њихово 

побољшање, 

- наређивао употребу снага за заштиту и спасавање, средстава помоћи и других 

средстава која се користе у ванредним ситуацијама, 

- ангажовао оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање, 

- редовно информисао и обавјештавао становништво о ризицима, опасностима и 

предузетим мјерама, 

- обезбједио потпуно провођење закључака Републичког штаба за ванредне 

ситуације, наредби, инструкција и препорука надлежних органа и институција. 

  

У оквиру свог рада Општински штаб за ванредне ситуације разматрао је 157 тачака 
дневног реда на основу којих је доносио приједлоге, закључке и препоруке за 
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провођење свих потребних мјера и активности на сузбијању и спречавању ширења 
новог вируса корона. 
У циљу усаглашавања превентивних мјера, на иницијативу Начелника општине 

Прњавор, 13.03.2020. године одржан је радни састанак једанаест градова и општина из 

окружења на којем је размотрена актуелна ситуација, апострофирани присутни 

проблеми и договорен начин даљег дјеловања. 

 

ПРЕДУЗИМАЊЕ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ 

 

Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, епидемије заразних болести 

дефинисане су као елементарна непогода биолошког поријекла, тако да су мјере 

заштите и спасавања вршене у складу са прописаним надлежностима. Обзиром на 

значај, систем заштите становништва од заразних болести уређен је и Законом о 

заштити становништва од заразних болести, који је прописао мјере које се обавезно 

спроводе ради спречавања и сузбијања, елиминације и ерадикције заразне болести, као 

и права и обавезе републичких органа, органа јединица локалне самоуправе, 

здравстваних установа, других правних лица, предузетника и физичких лица у 

поступку спровођења мјера, као и друга питања од значаја за заштиту становништва од 

заразних болести.  

У складу са напријед наведеним, заштита становништва од вируса корона, тј. заразне 

болести COVID-19, вршена је спровођењем превентивних и оперативних мјера (Закон о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама), као и провођењем општих, посебних, 

ванредних и осталих мјера за спречавање и сузбијање заразних болести (Закон о  

заштити становништва од заразних болести). Обзиром да се ради глобалном проблему, 

проглашеној пандемији од стране Свјетске здравствене организације, проглашеној 

ванредној ситуацији, а након тога и увођењу ванредног стања на нивоу Републике 

Српске, највећи број реализованих мјера вршен је у складу са закључцима Републичког 

штаба за ванредне ситуације и наредбама надлежних органа и институција.   

У оквиру провођења превентивних и општих мјера на спречавању и сузбијању вируса 

корона на подручју општине Прњавор реализоване су мјере везане за дезинфекцију 

јавних простора и површина, обезбјеђивање дезинфекционих средстава и набавку 

заштитне опреме. Мјера дезинфекције вршена је континуирано и као посебна мјера у 

складу са исказаним потребама. Почетна дезинфекција свих јавних површина, јавних 

установа, као и возила јавног превоза извршена је 15.03.2020. године од стране 

овлаштеног предузећа „Санитарац“ доо Власеница. У периоду од 07. до 10.04. КП 

„Парк“ извршило је дезинфекцију 91 улице, 8 јавних објеката и 73 стубишта у 

заједницама етажних власника, а 22.04. извршена је дезинфекција путничких возила у 

карантину „Слога“ и аутобуса „Домуз-транс“, те суднице број 7 у Основном суду 

Прњавор. Дезинфекција просторија Црвеног крста Прњавор вршена је свакодневно за 

вријеме трајања акције добровољног давања крви од 26. до 28.04.2020. године. 

Карантински простори на подручју општине Прњавор дезинфиковани су континуирано 

у складу са пријемом и отпустом лица смјештених у исте. Од 07.05.2020. године КП 

“Парк“ константно, једном дневно врши дезинфекцију површина теретане на 

отвореном на локацији игралишта ОШ „Бранко Ћопић“. Завршна дезинфекција свих 
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карантинских објеката извршена је од стране овлаштеног друштва „ЕКО-Бел“ д.о.о.  

Бања Лука по престанку кориштења истих. Мјера обавезне дезинфекције реализована је 

и од стране свих привредних друштава, правних и физичких лица, установа и грађана.  

Обзиром на уочени недостатак дезинфекционих средстава и заштитне опреме вршена је 

континуирана набавака истих, као и набавка материјалних средстава за провођење 

мјера дезинфекције. (Прилог II) 

У оквиру провођења посебних мјера на сузбијању и спречавању ширења вируса корона 

ЈЗУ „Дом здравља“ Прњавор реализовала је мјере које обухватају епидемиолошки 

надзор и истраживање, здравствени надзор над лицима којима је одређена мјера 

изолације и лицима из међународног транспорта, узимање узорака за лабораторијска 

испитивања на присуство вируса корона, превоз лица позитивних на вирус корона до 

надлежних здравствених установа, евиденција, пријављивање, обавјештавање и 

достављање извјештаја надлежним органима и институцијама. Исто тако, ЈЗУ „Дом 

здравља“ Прњавор провела је све потребне организационе, техничке, дијагностичке, 

терапеутске, хигијенске и друге мјере на сузбијању и спречавању ширења вируса 

корона. Укупан број лица под здравственим надзором, до укидања ванредног стања 

износио је 1778 лица, а број заражених износио је 33, док је укупан број узетих узорака 

308. У наведеном периоду Хигијенско-епидемиолошка служба Дома здравља Прњавор 

радила је у двије смјене са уведеним дежурствима у дане викенда и празника, а 

редовном броју запослених од три радника прерасподијељена је испомоћ од 7 

медицинских сестара и здравствених сарадника. Остале здравствене установе 

прилагодиле су свој начин функционисања новонасталој ситуацији и условима. 

Ванредне мјере за спречавање и сузбијање заразне болести спроводе се у ситуацији у 

којој долази до угрожавања безбједности и здравља људи, постојањем непосредне 

опасности за масовно преношење заразних болести, а што је случај са преношењем 

вируса корона и оболијевања од болеси COVID-19. У том смислу, основна мјера је 

социјално дистанцирање и смањење социјалних контаката из чега је проистекла 

потреба реализације осталих ванредних мјера које обухватају: 

- Ограничавање и регулисање рада привредних и других субјеката, 

Ова мјера успостављена је 13.03.2020. године, а реализована је кроз наредбе о 

регулисању рада трговинских, угоститељских и других објеката на подручју 

општине Прњавор, које је на приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације донио Начелник општине. Укупно је донешено 8 наредби и четири 

измјене и допуне, као и двије наредбе о регулисању рада на дане републичких 

празника. Наредбе су усклађиване са закључцима Републичког штаба за 

ванредне ситуације и у складу са роковима прописаним у истим; 

- Ограничење куповине одређених производа, 

Мјера донешена од стране Републичког штаба за ванредне ситуације, а 

општинске надлежне службе константно су пратиле примјену и провођење исте, 

док несташице наведених производа на подручју наше општине није било. 

- Ограничење кретања у зараженом и угроженом подручју, 

Доношењем Одлуке Владе Републике Српске, 16.03.2020. године, о проглашењу 

ванредне ситуације на територији Републике Српске уведена су ограничења 

кретања лица старијих од 65 година, као и полицијски час у трајању од 20,00 
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часова до 5,00 часова. Након тога ова мјера је прилагођавана, закључцима 

Републичког штаба за ванредне ситуације у складу са епидемиолошком 

ситуацијом и уведена је мјера забране међуопштинског кретања становништва. 

Наредбама Начелника општине, ова мјера је проширена, и њима је регулисана 

забрана кретања и окупљања на локалитетима на којима је евидентирано 

присуство већег броја лица ( излетиште „Љубић“, акумулационо језеро и брана 

„Дренова“), а забрана приступа и кретања на локалитетима општинских 

карантина. 

Приликом реализације мјера забране и ограничења кретања за лица старија од 65 

година појавио се проблем набавке основних животних намирница и лијекова.  

У превазилажењу овог проблема општина Прњавор је са тржним центрима 

створила претпоставке за кућну доставу свих потребних намирница на начин да 

су отворени телефонски бројеви за пријем наруџби, а испорука је вршена 

бесплатно на кућну адресу. Достава лијекова организована је у сарадњи ЈЗУ 

„Дом здравља“, апотека и општинске организације Црвеног крста, на начин да 

су волонтери Црвеног крста преузимали припремљене рецепте у ЈЗУ „Дом 

здравља“, вршили набавку лијекова у апотекама и исте испоручивали на кућне 

адресе.  

За изразито угрожене категорије, а на основу евиденције Центра за социјални 

рад, општина Прњавор обезбедила је 110 прехрамбено-хигијенских пакета у 

вриједности 100,00 КМ по пакету, који су путем Црвеног крста дистрибуирани 

крајњим корисницима. Исто тако, Црвени крст је путем донације обезбједио 

2121 заштитну памучну маску, које је путем „Поште Срске“ дистрибуирао 

лицима старијим од 65 година, корисницима пензија (преглед донација је 

Прилог III овог извјештаја).  

Влада Републике Српске – Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде обезбједило је 300 пољопривредних пакета (садни материјал) у 

вриједности од 252,50 КМ по пакету који су, у организацији општинског 

Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство достављени 

корисницима.   

- Стављање под надзор лица која су била у контакту са зараженим лицем и која су 

на подручје општине долазила са територија захваћених вирусом корона, 

У периоду прије успостављања мјере локалних карантина, на основу сазнања 

Хигијенско-епидемиолошке службе и Одјељења за инспекцијске послове, 

лицима која су била у контакту са зараженим лицем или су дошла са простора 

захваћених вирусом корона одређивана је мјера кућне изолације и стављање под 

здравствени надзор у трајању од 14 дана; 

- Престанак рада васпитно-образовних установа и забрана окупљања на јавним 

мјестима, 

Мјера реализована у складу са закључцима Републичког штаба за ванредне 

ситуације и наредбама надлежних органа и институција, са почетком од 

10.03.2020. године. На подручју општине Прњавор и даље обустављен рад 

предшколских установа; 

- Изолацију обољелих у кућним условима или другом адаптираном објекту, 



5 
 

Ова мјера спровођена је кроз превоз обољелих лица санитетским возилом до 

републичких објеката за изолацију лица позитивних на вирус корона – 

Студентски дом „Никола Тесла“ Бања Лука или у УКЦ Бања Лука, на за то 

предвиђене локације; 

- Успостављање карантина и стављање лица у карантин, те у складу са 

препорукама и друге мјере које природа болести налаже, односно мјере које 

предложи Свјетска здравствена организација, 

Успостављање карантина извршено је у складу са закључцима Републичког 

штаба за ванредне ситуације и првенствено су успостављени карантини на 

граничним прелазима. Обавеза локалних заједница била је да од 01.04.2020. 

године имају успостављене локалне карантине за пријем и смјештај лица која се, 

након тријаже у граничним карантинима упућују у карантине локалних 

заједница, рјешењем Републичког здравственог инспектора у трајању од 14 дана. 

У складу са тим, Општински штаб за ванредне ситуације одредио је локације за 

успостављање карантина у СРЦ „Борик“ и СД „Слога“, и уз провођење 

прописане процедуре, техничко прилагођавање и стварање предуслова за 

нормалан боравак лица, те обезбјеђење логистичке подршке, успоставио 

функционисање карантина. Капацитет карантина СРЦ „Борик“ у првобитном 

стању је 50 лица, међутим, уз примјену противепидемиолошких мјера и мјера 

социјалног дистанцирања капацитет је смањен на 22 лица. Капацитет карантина 

СД „Слога“ није у потпуности кориштен, него је оспособљен смјештај за 29 

лица, од чега је кориштен за 21 лице. У складу са исказаним потребама за 

смјештај лица осјетљивих категорија (жене, труднице, мајке са дјецом, старија 

лица), и најављеним организованим доласком наших грађана из иностранства 

(сезонски радници Аустрија) успостављени су карантини у СП „Преноћиште 

Национал“, капацитета 22 лежаја и СП „Хостел Винчић“, капацитета 35 

лежајева. Сви карантини испуљавали су прописане услове у смислу броја 

санитарних чворова, социјалне дистанце, те примјене хигијенско-

епидемиолошких мјера. Исхрана у карантинима организована је на бази три 

оброка дневно, а даваоц услуга је био ресторан „Парк“. За потребе 

функционисања карантина Општински штаб за ванредне ситуације именовао је 

Одговорни тим од три члана, и то: представник Цивилне заштите, представник 

Дома здравља и представни Полицијске станице. Исто тако, одређени су и 

логистичари (техничка лица). Здравствени надзор лица у карантинима вршен је 

свакодневно, у складу са прописаном процедуром, од стране тимова 

здравствених радника и сарадника ЈЗУ „Дом здравља“, ЗУ „Кућа здравља“ и ЗУ 

„Пријатељи“. Обезбјеђење карантина вршили су непрекидно полицијски 

службеници Полицијске станице Прњавор, при чему су били ангажована 24 

полицијска службеника. У циљу ефикасног функционисања карантина израђена 

су и потребна акта у виду Кућног реда и Упутства за рад логистичара. Обзиром 

на извршену процјену да капацитети карантина неће бити довољни ако се мјера 

карантина настави реализовати у прописаном периоду од 14 дана, Општински 

штаб за ванредне ситуације покренуо је иницијативу и упутио приједлог 

Републичком штабу за ванредне ситуације да лица из локалних карантина, након 
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добијања негативног налаза на присуство вируса корона, буду упућена у кућни 

каранти до истека трајања прописане мјере. Републички штаб за ванредне 

ситуације је прихватио приједлог и створио законске претпоставке за поступање 

на овај начин, чиме су створени додатни капацитети за прихват наших грађана 

из иностранства. Евидентирање, пријем и отпуст лица у карантине вршен је у 

складу са прописаном процедуром континуирано 24 часа дневно. Укупно је у 

локалним карантинима збринуто 129 лица.  

- Информисање јавности о актуелној епидемиолошкој ситуацији, постојећим 

ресурсима, мјерама које се предузимају и које треба да предузму грађани, 

Информисање и обавјештавање грађана вршено је по принципима кризног 

комуницирања, свакодневно уз примјену више комуникацијских алата: прес 

конференција, интервјуа, саопштења за јавност, путем веб сајта општине и Дома 

здравља, одговора на позиве, објавама путем друштвених мрежа, те у више 

наврата истицањем флајера са обавјештењима, инструкцијама и препорукама 

грађанима за поступање. 

 

АНГАЖОВАЊЕ СУБЈЕКАТА, СНАГА И СРЕДСТАВА ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА 

 

Примјена превентивних и оперативних мјера и активности заштите и спасавања и 

ангажовање субјеката, снага и средстава заштите и спасавања, вршена је у складу са 

Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама по прописаним 

надлежностима.  

Приликом предузимања обавезних мјера на сузбијању и спречавању ширења вируса 

корона на подручју општине Прњавор ангажовани су субјекти и снаге: Општински 

штаб за ванредне ситуације, органи општинске управе, Полицијска станица Прњавор, 

ЈЗУ „Дом здравља“ Прњавор и здравствене установе „Кућа здравља“ и „Пријатељи“, 

Територијална ватрогасна јединица, Црвени крст са волонтерима, субјекти критичне 

инфраструктуре КП „Парк“, КП „Водовод“, РЈ „Електродистрибуција“ Прњавор, џудо 

клуб „СОКО-М“ Прњавор, невладина удружења планинарско друштво „Корак више, 

Мото клуб „Прњавор 07“ и грађани.  

Општински штаб за ванредне ситуације, поред руковођења и координирања 

спровођења свих мјера и активности, упутио је и три приједлога за измјене постојећих 

мјера, а везано за побољшање истих, и сва три приједлога су прихваћена. Исто тако, у 

сарадњи са Републичким штабом за ванредне ситуације и директним контактом са 

амбасадом Босне и Херцеговине у Републици Аустрији створени су предуслови и 

пружена помоћ на репатријацији наших грађана из угроженог подручја Тирол, 

Аустрија. Наредба о активирању Општинског штаба за ванредне ситуације од 

17.03.2020. године и даље је на снази, што подразумијева сталну доступност свих 

чланова Штаба у току 24 часа. Исто тако, за ефикасно провођење наложених мјера и 

хитних набавки формиран је стручно-оперативни тим за јавне набавке СОТ), што се у 

пракси показало као веома ефикасно. Полицијска станица Прњавор ангажована је на 

вршењу полицијске пратње лица која се из граничних карантина упућују у локалне 

карантине, а имају властити превоз, као и приликом отпуста из локалних карантина и 
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упућивање у кућни карантин. У провођењу ове мјере пратња је обезбјеђена 119 пута. 

Територијална ватрогасна јединица ангажована је на превозу лица која немају властити 

превоз из граничних карантина: Градишка, Брод, Шамац и Рача, као и лица отпуштених 

из локалних карантина у кућни карантин, те лица која се након два негативна налаза на 

присуство вируса корона из студентског дома „Никола Тесла“ и УКЦ Бања Лука 

упућују у кућну изолацију. Дежурства су организована у Одсјеку за цивилну заштиту, 

Одјељењу за инспекцијске послове и Хигијенско-епидемиолошкој служби Дома 

здравља Прњавор. Обавезно извјештавање надлежних органа и институција врши се 

два пута дневно, а по потреби и чешће, у складу са исказаним потребама, док се 

хоризонтално извјештавање обавља између Команданта Штаба, Одсјека за цивилну 

заштиту, Одјељења за инспекцијске послове, Хигијенско-епидемиолошке службе Дома 

здравља Прњавор и Полицијске станице континуирано.  

Исто тако, потребно је напоменути да су, на захтјев Општинског штаба за ванредне 

ситуације, сви корисници буџета, јавне установе и организације (10 субјеката), 

доставили спискове расположивих радника за ангажовање на провођењу мјера и 

активности у сузбијању и спречавању ширења новог вируса корона. Савјети мјесних 

заједница и Мјесне канцеларије доставили су спискове лица старијих од 65 година, на 

својим подручјима, ради евидентирања. 

 

НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ МЈЕРА 

 

Надзор над спровођењем свих наложених мјера на подручју општине Прњавор вршили 

су Одјељење за инспекцијске послове са Комуналном полицијом и Полицијска станица 

Прњавор, у складу са прописаним надлежностима. У вези са тим, сви инспектори, као и 

комунални полицајци Одјељења за инспекцијске послове општине Прњавор вршили су 

надзор над примјеном Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, 

занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине Прњавор, а 

Уредбом са законском снагом о измјени и допуни Закона о заштити становништва од 

заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 42/20) сви инспектори и 

комунални полицајци су овлашћени да поступају по одредбама Закона о заштити 

становништва од заразних болести. 

 

Здравствена инспекција 

 

Од 10.03.2020. године здравствена инспекција је на основу инструкција Министарства 

здравља, односно Инспектората Репиблике Српске почела доносити рјешења за лица 

која су улазила у Републику Српску из земаља које су већ биле захваћене вирусом 

корона.  

Како се радило о великом броју лица која су неконтролисано улазила у земљу, на 

изради рјешења укључени су били сви службеници Одјељења за инспекцијске послове, 

а ангажовани су и службеници из других Одјељења, као техничка подршка. 

Због обавезе узимања изјава од лица којима су издавана рјешења, као и пријава грађана 

о доласку лица која се нису јавила у Хигијенско-епидемиолошку службу Дома Здравља, 

организован је рад Одјељења у двије смјене, као и рад у дане викенда, те су формирана 
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дежурства од службеника Одјељења за инспекцијске послове као и службеника других 

одјељења општинске управе. 

У периоду од 10.03. до 21.05.2020. године здравствена инспекција је издала укупно 

1038 рјешења о кућној изолацији, као и рјешења о упућивању заражених лица у ЈУ 

Студентски центар „Никола Тесла“, односно на Инфективну клинику УКЦ Републике 

Српске. 

Свим пословним субјектима који послују на подручју општине Прњавор достављена су 

упутства за рад у новонасталој ситуацији, те се и даље иста извјештавају о промјенама 

мјера везано за дату ситуацију изазвану вируском корона. 

Здравствена инспекција општине Прњавор извршила је и контролу испуњености услова 

за рад општинских карантина СРЦ „Борик“ и Хостел „Винчић“.  

Здравствена инспекција је издала пет прекршајних налога због непоштивања мјера 

наложених рјешењем-тј. непоштовањем кућне изолације, као и двије кривичне пријаве 

такође због непоштовања изолације. 

 
Тржишна инспекција 
 
Тржишни инспектори Одјељења за инспекцијске послове у извјештајном периоду су 

вршили контроле субјеката на подручју општине Прњавор везано за одредбе Уредбе о 

ограничавању маржи у промету роба („Службени гласник Републике Српске“ број 

27/19), Уредбе о враћању цијена на претходни ниво („Службени гласник Републике 

Српске“ број 25/20), Уредбе о прописивању мјере непосредне контроле цијена на 

подручју Репубилке Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 30/20) и 

Закључка о ограничењу куповине појединих производа број 06-1/20 од 22.03.2020. 

године (стављен ван снаге 30.04.2020. године). Контролисани субјекти су поштовали 

напријед наведене уредбе и закључке. 

Тржишна инспекција је редовно извјештавала Интервентне набавке при Министарству 

трговине, о снабдјевености животним намирницама и осталим производима за исхрану 

и одржавање хигијене на подручју општине Прњавор. 

Што се тиче контроле формирања цијена извјештај је достављан Инспекторату 

Републике Српске, односно републичком тржишном инспектору. 

У складу са одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 90/17 и 42/20) тржишна инспекција је 

санкционисала шест субјеката који нису поштовали мјере заштите (нису обезбиједили 

заштитне маске, рукавице, дезинфекциона средства), затим субјекте који нису 

поштовали Наредбу Начелника општине Прњавора, као и субјекте који су радили на 

дане републичког празника. 

 
Комунална полиција 
 
У извјештајном периоду послове комуналне полиције обављала су три стална 

комунална полицајца, као и 5 инспектора и 8 службеника општинске управе општине 

Прњавор и то на основу Закључка Владе о обавезном поступању органа и институција у 

контроли лица којима је одређена кућна изолација због вируса корона (COVID-19) у 
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Републици Српској број 07-4/20 од 23.03.2020. године а по овлашћењу Начелника 

општине Прњавор. 

Комунална полиција је извршила укупно 2.225 контрола рјешења издатих од стране 

републичке и општинске здравствене инспекције. Свако издато рјешење, односно 

лице је контролисано по неколико пута, чак и у току истог дана. 

Од напријед наведеног броја контрола рјешења у 14 случајева комунална полиција 

није затекла лица на адреси наведеној за изолацију. Подаци за пет лица су достављени 

општинској здравственој инспекцији и истима су издати прекршајни налози, за два 

лица подаци су достављени Полицијској станици Прњавор на надлежно поступање за 

покретање кривичног поступка, док за 7 лица подаци су достављени републичкој 

здравственој инспекцији, јер се радило о рјешењима издатим од стране републичких 

инспектора. 

Везано за примјену Закључка о спровођењу мјера заштите у заједници против вируса 

корона, односно о обавези грађана да на отвореном простору користе заштитне маске 

и да се придржавају мјере физичког растојања од два метра, комунална полиција је 

санкционисала укупно 17 лица, издавањем прекршајних налога. 

Такође, комунална полиција је издала 3 прекршајна налога за угоститељске објекте, те 

2 налога за правно и одговорно лице (трговачки центар), који нису поштовали одредбе 

Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на подручју општине Прњавор, те по један налог за правно 

и одговорно лице због непоштовања Наредбе о раду на дан републичког празника. 

 

Полицијска станица Прњавор 
 

Полицијски службеници ПС Прњавор у оквиру прописаних надлежности вршили су 

надзор над спровођењем наложених мјера и за то вријеме издали су 77 прекршајних 

налога за непоштовање мјера ограничења кретања и кретања у вријеме трајања 

полицијског часа, као и 30 прекршајних налога по основу кршења обавезне мјере 

ношења заштитних маски и рукавица. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Спровођење свих мјера и активности на сузбијању и спречавању ширења вируса корона 

финансирано је из буџета Општине. Преглед набављених средстава и материјалних 

трошкова приказан је у као Прилог II овом документу. Набавка заштитне опреме, 

материјала и средстава за дезинфекцију, из Прилога II, вршена за потребе карантина, 

радника Општинске управе, Дома здравља Прњавор, Полицијске станице Прњавор, 

Црвеног крста, Општинског штаба за ванредне ситуације, као и свих осталих субјеката 

који су били ангажовани на сузбијању ширења вируса корона. Потребно је напоменути 

да, имајући у виду да је још увијек на снази ванредна ситуација, те да одређени 

субјекти нису доставили своја потраживања (СП „Преноћиште Национал“, СП „Хостел 

Винчић“, СД „Слога“), а и провођење мјера још увијек траје, трошкови нису коначни. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

У складу са напријед наведеним, цијенећи реализацију свих наложених мјера, како са 

републичког, тако и локалног нивоа, може се констатовати да су исте успјешно 

реализоване, уз рационалан и ефикасан приступ и да је епидемиолошка ситуација била 

под контролом и задовољавајућа. Највећим дијелом грађани су поштовали наложене 

мјере, понашали се у складу са апелима, препорукама и инструкцијама надлежних 

органа, и на тај начин дали допринос у одржавању стабилне епидемилошке ситуације.  

Оно што је потребно посебно истаћи, а нарочито имајући у виду чињеницу да нису 

постојала ранија искуства, је правовременост предузимања потребних мјера и 

активности, као и рад Општинског штаба за ванредне ситуације. Обзиром да је 

ситуација захтијевала мултидисциплинаран приступ Штаб је, захваљујући свом саставу 

и унутрашњој структури, у потпуности успио да оствари своју руководну и 

координирајућу улогу као и висок степен мобилизацијске спремности.  

У наредном периоду тежиште активности потребно је усмјерити на провођење мјера 

опоравка, нарочито у привредном сектору. 

 

 

 

 
ПРИЛОЗИ: 

- Прилог I - Преглед сједница Општинског штаба за ванредне ситуације 

- Прилог II - Преглед материјалних трошкова на сузбијању и спречавању ширења вируса корона 

(Covid-19)  

- Прилог III  - Преглед донација за период 27.02.2020. – 21.05.2020. године     

 

                                                                                  


