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На основу Амандмана CIX и Амандманa XXXV тачка
2. на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96,
15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03,
98/03, 115/05, 117/05 и 48/11), на приједлог Владе Републике Српске, а након мишљења предсједника Народне скупштине Републике Српске, предсједник Републике Српске,
30.4.2020. године, д о н о с и

УРЕДБУ СА ЗАКОНСКОМ СНАГОМ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ
СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Члан 1.
У Закону о заштити становништва од заразних болести
(“Службени гласник Републике Српске”, број 90/17) у члану 6. у ставу 1. у тачки 5) у подтачки 25. тачка се замјењује
запетом.
Послије подтачке 25. додаје се нова подтачка 26, која
гласи:
“26. заразно обољење изазвано вирусом корона –
COVID 19.”.
Члан 2.
У члану 43. у ставу 2. у тачки 9) тачка се замјењује запетом.
Послије тачке 9) додајe се нова тачка 10), која гласи:
“10) налагање спровођења мјера заштите у заједници за
правна лица, предузетнике и физичка лица, које се односе
на мјере дезинфекције, обезбјеђивања и коришћења личне
заштитне опреме, придржавања заштитних мјера физичке
дистанце и забране окупљања у већим групама, односно
предузимања других ванредних мјера на јавним и радним
мјестима чији је циљ спречавање или сузбијање заразних
болести.”.
Члан 3.
У члану 50. послије става 2. додаје се нови став 3, који
гласи:
“(3) У случају проглашења ванредног стања за Републику или дио Републике (у даљем тексту: ванредно стање)
предузимају се опште, посебне или ванредне мјере утврђене овим законом.”.
Члан 4.
Послије члана 50. додаје се нови члан 50а, који гласи:

Год. XXIX

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

“Члан 50а.
(1) Изузетно од члана 50. овог закона, у периоду након
престанка ванредне ситуације или ванредног стања, могу
се примјењивати мјере из члана 43. овога закона.
(2) Институт врши процјену потребе спровођења мјера
из става 1. овог члана.
(3) Министар на приједлог Института, уз сагласност
Владе Републике Српске, доноси Наредбу о обиму, начину
и трајању спровођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести из члана 43. овога закона, након
престанка ванредне ситуације или ванредног стања.”.
Члан 5.
У члану 58. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5,
који гласе:
“(3) Надзор над спровођењем овог закона врше и све
друге инспекције за вријеме трајања ванредне ситуације,
ванредног стања или наредбе из члана 50а. овог закона.
(4) Надзор над спровођењем мјера из члана 43. став 2.
тачка 10) овог закона, за вријеме трајања ванредне ситуације,
ванредног стања или наредбе из члана 50а. овог закона, у
дијелу који се односи на коришћење личне заштитне опреме
и придржавања заштитних мјера физичке дистанце на јавним
површинама врши Министарство унутрашњих послова, које
је и овлашћени орган за покретање прекршајног поступка.
(5) Надзор над спровођењем мјера из члана 43. став 2.
тачка 10) овог закона, за вријеме трајања ванредне ситуације, ванредног стања или наредбе из члана 50а. овог закона, у дијелу који се односи на коришћење личне заштитне
опреме и придржавања заштитних мјера физичке дистанце
на јавним површинама врши и комунална полиција, која
уједно врши надзор над спровођењем рјешења којим је
изречена мјера изолације и карантина и овлашћени је орган
за покретање прекршајног поступка.”.
Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 6, 7. и 8.
Члан 6.
У члану 59. послије тачке 25) додаје се нова тачка 26),
која гласи:
“26) налаже правним лицима и предузетницима у области трговине, угоститељства и пружања других услуга
спровођење ванредних мјера дезинфекције, обезбјеђивање
личне заштитне опреме, обезбјеђивање заштитних мјера
физичке дистанце и спречавање окупљања у већим групама, односно предузимање других ванредних мјера чији је
циљ спречавање или сузбијање заразних болести,”.
Досадашња тачка 26) постаје тачка 27).
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Члан 7.
У члану 61. у ставу 1. ријечи: “или предузетник који
обавља пословну дјелатност” бришу се, а у тачки 18) тачка
се замјењује запетом.
Послије тачке 18) додају се нове т. 19) и 20), које гласе:
“19) не спроводи ванредне мјере дезинфекције, обезбјеђивања личне заштитне опреме, обезбјеђивања заштитних
мјера физичке дистанце и спречавања окупљања у већим
групама, односно не спроводи друге ванредне мјере у радној средини чији је циљ спречавање или сузбијање заразних болести (члан 43. став 2. тачка 10),
20) не поступи у складу са Наредбом о обиму, начину
и трајању спровођења мјера из члана 43. овог закона (члан
50а. став 3).”.
Став 2. мијења се и гласи:
“(2) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у
правном лицу и предузетник.”.
Став 3. брише се.
Члан 8.
Члан 63. мијења се и гласи:
“(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће
се физичко лице ако:
1) се не придржава изречене мјере карантина (члан 27),
2) одбије да се изолује, хоспитализује и лијечи од заразне болести (члан 29),
3) одбије да се вакцинише против хепатитиса Б (члан 32),
4) одбије да се стави под здравствени надзор или не поштује мјере здравственог надзора (члан 41),
5) одбије давање података о путовању, преглед пртљага
или превозног средства (члан 42),
6) врши ексхумацију или превоз умрлог лица без прописане документације (члан 48).
(2) Новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ казниће се
физичко лице ако не поштује ванредне мјере којим је наложено коришћење личне заштитне опреме, придржавање
заштитних мјера физичке дистанце или других ванредних
мјера на јавним и радним мјестима чији је циљ спречавање
или сузбијање заразних болести (члан 43. став 2. тачка 10)
и члан 50а).”.
Члан 9.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске” и
поднијеће се на потврду Народној скупштини Републике
Српске чим она буде у могућности да се састане.
Број: 01-020-1329/20
30. априла 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике Српске,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу Амандмана CIX и Амандмана XXXV тачка 2.
на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске и члана 109.
став 1. Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96,
21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05,
117/05 и 48/11), предсједник Републике Српске, 30.4.2020.
године, д о н о с и
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30.4.2020.

заразних болести утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведена уредба са законском снагом раније
ступи на снагу.
II
Овај одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а
поднијеће се на потврду Народној скупштини Републике
Српске чим она буде у могућности да се састане.
Број: 01-020-1330/20
30. априла 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике Српске,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу Амандмана CIX и Амандмана XXXV тачка
2. на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96,
15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03,
98/03, 115/05, 117/05 и 48/11), на приједлог Владе Републике Српске, а након мишљења предсједника Народне скупштине Републике Српске, предсједник Републике Српске,
30.4.2020. године, д о н о с и

УРЕДБУ СА ЗАКОНСКОМ СНАГОМ
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Члан 1.
У Закону о социјалној заштити (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 37/12, 90/16 и 94/19) у члану 35в.
послије става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
“(6) Изузетно од става 2. овог члана, висина тјелесног
оштећења за дјецу до навршених 18 година за вријеме ванредне ситуације или ванредног стања може се утврдити у
складу са прописима којима се уређује медицинско вјештачење у пензијском и инвалидском осигурању.”.
Члан 2.
Послије члана 148а. додаје се нови члан 148б, који гласи:
“Члан 148б.
Право на личну инвалиднину које се остварује на
основу висине тјелесног оштећења утврђеног у складу са
чланом 35в. став 6. овог закона признаје се привременим
рјешењем до окончања поступка и утврђивања тјелесног
оштећења у складу са чланом 35в. став 2. овог закона.”.
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а
поднијеће се на потврду Народној скупштини Републике
Српске чим она буде у могућности да се састане.
Број: 01-020-1331/20
30. априла 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике Српске,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу Амандмана CIX и Амандмана XXXV тачка 2.
на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске и члана 109.
став 1. Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96,
21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05,
117/05 и 48/11), предсједник Републике Српске, 30.4.2020.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ

О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ УРЕДБЕ СА
ЗАКОНСКОМ СНАГОМ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ

О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ УРЕДБЕ
СА ЗАКОНСКОМ СНАГОМ О ДОПУНАМА ЗАКОНА О
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

I
У поступку доношења Уредбе са законском снагом о
измјенама и допунама Закона о заштити становништва од

I
У поступку доношења Уредбе са законском снагом
о допунама Закона о социјалној заштити утврђено је да

