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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Проглашавам Закон о допунама Закона о заштити 
становништва од заразних болести, који је Народна скуп-
штина Републике Српске усвојила на Дванаестој редовној 
сједници, одржаној 24. септембра 2020. године, а Вијеће 
народа 5. октобра 2020. године констатовало да се Закон о 
допунама Закона о заштити становништва од заразних бо-
лести не односи на витални национални интерес ни једног 
од конститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3145/20 Предсједник
5. октобрa 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА 

ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Члан 1.
У Закону о заштити становништва од заразних болести 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 90/17 и 42/20) 
у члану 43. у ставу 2. у тачки 10) послије ријечи: “групама,” 
додају се ријечи: “ограничења радног времена,”.

Члан 2.
У члану 59. у тачки 26) послије ријечи: “групама,” до-

дају се ријечи: “ограничења радног времена,”.

Члан 3.
Послије члана 59. додаје се нови члан 59а, који гласи:

“Члан 59а.
(1) Изузетно од мјера из члана 59. овог закона, у врше-

њу надзора надлежни инспектор је овлашћен да правним 
лицима и предузетницима у области трговине, угоститељ-
ства и пружања других услуга забрани рад уколико утврди 
да се у објекту у којем обављају дјелатност не спроводе за-
штитне мјере прописане актима надлежних органа у складу 
са законом, које се односе на физичку дистанцу, окупљање 
у групама већим од прописаних и ограничено радно врије-

ме, чији је циљ спречавање или сузбијање заразних болести 
утврђених овим законом.

(2) Забрана из става 1. овог члана изриче се први пут 
на период од седам дана, а у случају да правно лице или 
предузетник понови неправилност, забрана се изриче у 
трајању од 15 дана.

(3) Мјеру забране из става 1. овог члана инспектор 
изриче усменим рјешењем у поступку и на начин прописан 
Законом о инспекцијама Републике Српске (‛Службени гла-
сник Републике Српске‘, број 18/20).”.

Члан 4.
У члану 61. у ставу 1. у тачки 19) послије ријечи: “гру-

пама,” додају се ријечи: “ограничења радног времена,”.

Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-848/20 Предсједник
24. септембра 2020. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1885
На основу члана 9. став 2. Уредбе са законском снагом 

о Компензационом фонду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 46/20) и члана 43. став 
2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), на приједлог Управног 
одбора Компензационог фонда Републике Српске, Влада 
Републике Српске, на 89. сједници, одржаној 24.9.2020. го-
дине,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ 

СУБЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ МЕЂУНАРОДНОГ 
ПРЕВОЗА ЛИЦА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ И 

ПРУЖАЊУ АЕРОДРОМСКИХ УСЛУГА ЗА САНИРАЊЕ 
ФИНАНСИЈСКОГ ГУБИТКА ЗБОГ ПОСЉЕДИЦА 

ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОРОНА

Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и исправе за докази-

вање њихове испуњености и друга питања од значаја за 
поступак додјеле средстава привредним субјектима, који 
се баве јавним превозом лица у међународном друмском 
саобраћају и пружању аеродромских услуга за санирање 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа
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Понедјељак, 5. октобар 2020. године
БАЊА ЛУКА

Број 98 Год. XXIX

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


