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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 112. став 1. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 121/12 и 46/17), Влада Републике Српске, на 
63. сједници, одржаној 19.3.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
I

Оснива се Специјализована јединица заштите и спаса-
вања за дезинфекцију.

II
Специјализовану јединицу заштите и спасавања за де-

зинфекцију чиниће 24 запослена Републичке управе цивил-
не заштите.

Старјешина јединице биће виши стручни сарадник за 
радиолошку, хемијску и биолошку заштиту у Републичкој 
управи цивилне заштите.

III
Задужује се Републичка управа цивилне заштите да 

одреди персонални састав Специјализоване јединице.

IV
Задужује се Институт за јавно здравство Републике 

Српске да прије ангажовања припадника Специјализоване 
јединице изврши њихову обуку.

V
Специјализована јединица заштите и спасавања за де-

зинфекцију обављаће задатке у складу са одлукама Штаба 
за ванредне ситуације Републике Српске.

VI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-859/20 Предсједник
19. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 4. став 1. Закона о прекршајима 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 63/14, 110/16 и 100/17), на приједлог Републичког шта-
ба за ванредне ситуације, Влада Републике Српске, на 63. 
сједници, одржаној 19.3.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ЗАБРАНИ ИЗАЗИВАЊА ПАНИКЕ И НЕРЕДА ЗА 

ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о прогла-

шењу ванредне ситуације за територију Републике Српске 
због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед 
корона вируса 2019-nCoV, број: 04/1-012-2-792/20, од 16. 
марта 2020. године.

II
За вријеме трајања ванредне ситуације из тачке I ове 

одлуке забрањује се изношење или преношење лажних 
вијести или тврђења којима се изазива паника или теже на-
рушава јавни ред или мир или онемогућава или значајније 
омета спровођење одлука и мјера државних органа и орга-
низација који врше јавна овлашћења.

Забрана из става 1. ове тачке односи се и на радње 
учињене путем средстава јавног информисања, друштве-
них мрежа или других сличних средстава.

III
Физичко лице које поступи супротно забрани из тачке 

II ове одлуке казниће се новчаном казном у износу од 1000 
КМ до 3000 КМ.

Правно лице које поступи супротно забрани из тачке II 
ове одлуке казниће се новчаном казном у износу од 3000 
КМ до 9000 КМ.

Одговорно лице у правном лицу које поступи супротно 
забрани из тачке II ове одлуке казниће се новчаном казном 
у износу од 1000 КМ до 3000 КМ.

IV
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство 

унутрашњих послова Републике Српске.

V
Ова одлука примјењиваће се за вријеме трајања ванред-

не ситуације на територији Републике Српске из тачке I ове 
одлуке.
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БАЊА ЛУКА

Број 26 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
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