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16.3.2020.
ПРИЛОГ 1.

___________________________________________________
(име и презиме законског заступника привредног друштва)
___________________________________________________________________
(адреса пребивалишта законског заступника привредног друштва, улица и број)
Град/општина: ________________________________________
ЈМБ: _______________________________
Број пасоша: ______________________
И З Ј А ВА
Под пуном материјалном, прекршајном и кривичном одговорношћу изјављујем да пословне просторије, опрема, уређаји помоћу којих се
обавља трговинска дјелатност, а које се налазе у мјесту ___________________________________, у улици _____________________________
(мјесто – град или општина)
________________, број ______, испуњавају услове који се односе на техничку опремљеност, заштиту и унапређивање животне средине,
минимално-техничке, здравствено-хигијенске и друге прописане услове за обављање трговинске дјелатности
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(навести врсту трговинске дјелатности са шифрама дјелатности из тачке 3. подтачка 3) Упутства)
и да продавци имају најмање завршену средњу школу.
Изјављујем да сам се прије потписивања ове изјаве упознао/-ла са условима који се односе на техничку опремљеност, заштиту и унапређивање животне средине, минимално-техничке, здравствено-хигијенске и друге прописане услове за обављање трговинске дјелатности.
Изјављујем да сам у потпуности свјестан/-на посљедица уколико се у редовном инспекцијском прегледу утврди да нису испуњени услови
за обављање трговинске дјелатности.
У ________________________
Датум: ____________________
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На основу члана 49. став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике
Српске”, број 90/17) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
115/18), министар здравља и социјалне заштите, на приједлог ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске,
15. марта 2020. године, д о н о с и

НАРЕДБУ
О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ
НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ
КОРОНА (COVID-19) РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

1. Налаже се Републичкој управи за инспекцијске послове Републике Српске (у даљем тексту: Инспекторат) да с
циљем раног откривања појаве новог вируса корона и предузимања мјера на сузбијању ширења болести на подручју
Републике Српске и Босне и Херцеговине организује надзор над путницима који улазе у Босну и Херцеговину преко
граничних прелаза на подручју Републике Српске.
2. Ради обезбјеђења спровођења мјера из тачке 1.
ове наредбе те с циљем заштите становништва у случају
озбиљне прекограничне пријетње здрављу изазване вирусом корона, обавезују се путници, односно родитељи или
старатељи дјеце и малољетних лица, без обзира на то да ли
се ради о страним држављанима или држављанима Републике Српске, односно Босне и Херцеговине који улазе из
иностранства у Републику Српску, односно Босну и Херцеговину да се приликом уласка пријаве надлежном здравственом инспектору или другом лицу које Инспекторат
овласти за вршење инспекцијског надзора (у даљем тексту:
републички инспектор).

Изјаву дао/-ла
____________________

3. Републички инспектор обавезан је да свим држављанима Босне и Херцеговине који се враћају из иностранства
изда рјешење о стављању у изолацију у трајању од 14 дана.
4. Ако је ријеч о држављанину Босне и Херцеговине са пребивалиштем у Републици Српској, републички
инспектор је дужан да о томе обавијести дом здравља у
Републици Српској ради предузимања мјера из његове надлежности.
5. Ако се ради о држављанину Босне и Херцеговине са
пребивалиштем на подручју Федерације Босне и Херцеговине, односно Брчко Дистрикта БиХ, републички инспектор дужан је да обавијести Федералну управу за инспекцијске послове, односно Инспекторат Брчко Дистрикта БиХ
ради предузимања мјера из њихове надлежности.
6. У складу са мјерама донесеним од стране институција надлежних за регулисање уласка и боравка страних држављана у Босни и Херцеговини, републички инспектор је
дужан да страном држављанину изда рјешење о стављању
у изолацију у трајању од 14 дана, према мјесту боравка које
страни држављанин наведе у Босни и Херцеговини.
7. Републички инспектор је дужан да возачу возила у
међународном транспорту по доласку у Босну и Херцеговину на граничном прелазу на подручју Републике Српске
изда рјешење о стављању у изолацију у трајању боравка
у Босни и Херцеговини који возач возила у међународном
транспорту наведе, а који подразумијева период од уласка у
Босну и Херцеговину до одласка на сљедећи превоз.
8. Возач возила у међународном транспорту из тачке
7. ове наредбе који није држављанин Босне и Херцеговине
дужан је да изолацију проведе у возилу.
9. Возач возила у међународном транспорту из тачке 7.
ове наредбе који је држављанин Босне и Херцеговине дужан је да изолацију проведе на адреси пребивалишта.
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10. Ако се ради о возачу возила у међународном транспорту који је држављанин Босне и Херцеговине са пребивалиштем на подручју Федерације Босне и Херцеговине,
односно Брчко Дистрикта БиХ, републички инспектор је дужан да о томе обавијести Федералну управу за инспекцијске
послове, односно Инспекторат Брчко Дистрикта БиХ ради
предузимања даљих мјера из њихове надлежности.
11. Пословни субјекат који користи услугу међународног транспорта из тачке 6. ове наредбе, у сарадњи са возачем који није држављанин Босне и Херцеговине, на локацији утовара или истовара робе обезбјеђује боравак возача
тако да возач минимално напушта возило, уз поштовање
свих превентивних мјера и мјера дезинфекције, и о томе
издаје одговарајућу изјаву овјерену од стране пословног
субјекта.
12. Републички инспектор обавезан је да страном држављанину и држављанину Босне и Херцеговине који
имају заснован радни однос са привредним субјектима који
послују у пограничним областима уз идентификациони документ тражи на увид и доказ о запослењу. У супротности
од наведеног, примјењиваће се одредба из тачке 3. ове наредбе.
13. Здравствена установа из Републике Српске која обавља превоз пацијента у сврху пружања здравствене услуге
у здравственој установи изван Републике Српске дужна је
да републичком инспектору најави оквирно вријеме и мјесто уласка у Босну и Херцеговину, те да на увид достави
доказ о обављеној здравственој услузи за пацијента кога
превози. У супротности од наведеног, примјењиваће се
одредба из тачке 3. ове наредбе.
14. Непридржавање мјера наложених од републичког
инспектора подлијеже кривичној и прекршајној одговорности.
15. Ова наредба објављује се у “Службеном гласнику
Републике Српске”, а ступа на снагу 16. марта 2020. године.
Број: 11/08-505-13-40/20
15. марта 2020. године
Бањалука

Министар,
Др Ален Шеранић, с.р.
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На основу чл. 8. и 9. Закона о комуналној полицији
(“Службени гласник Републике Српске”, број 28/13) и
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), а поступајући
по Закључку Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2733/20, од 10. марта 2020. године, министар управе и локалне самоуправе, 16. марта 2020. године, д о н о с и

НАРЕДБУ
О ОБАВЕЗНОЈ КОНТРОЛИ ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ
ОДРЕЂЕНА КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА ЗБОГ НОВОГ ВИРУСА
КОРОНА (COVID-19) У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

1. Овом наредбом, с циљем сузбијања појаве и ширења
вируса корона (COVID-19) у Републици Српској и с циљем
контроле лица којима је одређена кућна изолација, налаже
се спровођење сљедећих мјера:
1) све јединице локалне самоуправе дужне су обезбиједити да комунална полиција врши контролу лица којима је
одређена кућна изолација,
2) комунална полиција приликом контроле утврђује да
ли се лица из подтачке 1) ове наредбе налазе на локацији на
којој је одређено да буду у изолацији,
3) о извршеној контроли комунални полицајац сачињава записник,
4) за лице за које комунални полицајац утврди да се не
налази на локацији одређеној у рјешењу надлежног здравственог инспектора предузима мјере и радње за које је
овлашћен Законом о комуналној полицији.
2. За спровођење ове наредбе одговоран је градоначелник, односно начелник јединице локалне самоуправе.
3. Ова наредба објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 16. марта 2020. године.
Број: 10.3.014-41/20
16. марта 2020. године
Бањалука

Министар,
Лејла Решић, с.р.

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине
На основу члана 122, а у складу са чланом 77. Закона о лијековима и медицинским средствима (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 58/08), Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине о б ј а в љ у ј е

С П И СА К
ЛИЈЕКОВА КОЈИМА ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА (У ОБНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ) ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТРЖИШТЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
У периоду од 1. октобра до 31. децембра 2019. године издате су дозволе за обнову дозволе у Регистру сљедећих лијекова:
Редни
бр.

Назив
лијека

Произвођач

ИНН

Oблик

Јачина

1

PANDEV

DEVA HOLDING A.S,
Turska

pantoprazol

gastrore- 40 mg/1
zistentna tableta
tableta

2

PANDEV

DEVA HOLDING A.S,
Turska

pantoprazol

gastrore- 40 mg/1
zistentna tableta
tableta

3

PANDEV

DEVA HOLDING A.S,
Turska

pantoprazol

gastrore- 20 mg/1
zistentna tableta
tableta

Паковање
28 gastrorezistentnih
tableta (4 PA/
ALU/PVC//
Al blistera po
7 tableta), u
kutiji
14 gastrorezistentnih
tableta (2 PA/
ALU/PVC//
Al blistera po
7 tableta), u
kutiji
14 gastrorezistentnih
tableta (2 PA/
ALU/PVC//
Al blistera
po 7 gastrorezistentnih
tableta), u
kutiji

Начин
издавања

Број
дозволе

Датум рјешења

Важи дo

Rp - Lijek
se izdaje
uz ljekarski recept

04-07.3-29489/18

16.10.2019

20.5.2024.

Rp - Lijek
se izdaje
uz ljekarski recept

04-07.3-29485/18

16.10.2019. 20.5.2024.

Rp - Lijek
se izdaje
uz ljekarski recept

04-07.3-29484/18

16.10.2019. 20.5.2024.

