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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 ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ШТРАЈКУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона 
о штрајку, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Деветој редовној сједници, одржаној 3. марта 
2020. године, а Вијеће народа 12. марта 2020. године кон-
статовало да се Закон о измјенама и допунама Закона о 
штрајку не односи на витални национални интерес ни јед-
ног од конститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-1067/20 Предсједник
13. марта 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ШТРАЈКУ

Члан 1.
У Закону о штрајку (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 111/08) у члану 1. у ставу 1. послије ријечи: 
“права” додају се ријечи: “и интереса”. 

Став 2. мијења се и гласи:
“Штрајк је организовани прекид рада, који се може ор-

ганизовати у привредном друштву, установи и код другог 
правног лица или предузетника (у даљем тексту: послода-
вац).”.

У ставу 3. ријечи: “грани или дјелатности” замјењују се 
ријечима: “подручју, области или грани”.

Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. послије ријечи: “репрезентатив-

ног” ријеч: “већинског” брише се, као и у цијелом тексту 
Закона у одговарајућем падежу. 

Став 3. мијења се и гласи: 
“Одлуку о ступању у штрајк или штрајк упозорења у 

подручју, области или грани доноси надлежни орган син-
диката којем је утврђена репрезентативност у том подручју, 
области или грани.”.

У ставу 4. послије ријечи: “синдиката” додају су ријечи: 
“на нивоу”. 

Члан 3.
У члану 6. став 2. мијења се и гласи: 
“Одлука о ступању у штрајк у подручју, области или 

грани доставља се репрезентативном удружењу послода-
ваца у том подручју, области или грани, односно Влади 
Републике Српске, уколико се штрајк организује у по-
дручјима, односно областима или гранама у оквиру по-
дручја: 

а) О - Јавна управа и одбрана; обавезно социјално оси-
гурање,

б) Р - Образовање и
в) Q - Дјелатности здравствене заштите и социјалног 

рада, у складу са прописом којим се уређује класификација 
дјелатности.”.

У ставу 3. послије ријечи: “послодаваца” додају се рије-
чи: “на нивоу”.

Члан 4.
У члану 7. став 2. мијења се и гласи:
“Ако се спор не ријеши у року од осам дана од почетка 

штрајка, стране у спору могу позвати да у рјешавању спора 
учествује представник органа Републике и представници 
репрезентативне организације синдиката на нивоу Репу-
блике ако синдикат није организатор штрајка, представни-
ци репрезентативног удружења послодаваца на нивоу Ре-
публике, као и стручњаци из појединих области, или могу 
изнијети спор пред посебно тијело за мирење, у складу са 
законом којим се уређује мирно рјешавање радних споро-
ва.”.

У ставу 3. послије ријечи: “арбитражу” додају се запета 
и ријечи: “у складу са законом којим се уређује мирно рје-
шавање радних спорова”.

Члан 5.
Члан 8. брише се.

Члан 6.
Члан 14. брише се.

Члан 7.
Члан 20. мијења се и гласи:
“Инспекцијски надзор над примјеном овог закона врши 

Републичка управа за инспекцијске послове, у складу са за-
коном којим се уређују инспекцијски послови.”. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
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Члан 8. 
У члану 23. у ставу 1. у тачки а) и члану 24. ставу 1. 

тачки б) ријечи: “и члан 14. ст. 1. и 2.” бришу се.

Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-239/20 Предсједник
3. марта 2020. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 49. став 2. Закона о заштити становни-

штва од заразних болести (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 90/17) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар здравља и социјалне заштите, на прије-
длог ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, 
13. 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) У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

1. Овом наредбом прописују се мјере с циљем пре-
венције ширења новог вируса корона SARS-CoV-2 и 
COVID-19 болести у Републици Српској и налаже се једи-
ницама локалне самоуправе да спроводе прописане мјере у 
Републици Српској.

2. Мјерама из тачке 1. ове наредбе налаже се:
1) спровођење препоручене дезинфекције свих јавних 

објеката, јавних површина и средстава јавног превоза у 
року од 48 часова након ступања на снагу ове наредбе,

2) достављање извјештаја о реализацији дезинфекције 
свих јавних објеката, јавних површина и средстава јавног 
превоза Министарству здравља и социјалне заштите у року 
од 72 часа након спроведене дезинфекције свих јавних 
објеката, јавних површина и средстава јавног превоза,

3) континуирано обављање препоручене мјере ЈЗУ Ин-
ститут за јавно здравство у вези са дезинфекцијом свих јав-
них објеката, јавних површина и средстава јавног превоза, 
након реализације активности из подтачке 1. ове тачке и 
извјештавање Министарства здравља и социјалне заштите 
једном седмично о спроведеним мјерама.

3. Правно лице, предузетник или физичко лице које 
обавља пословну дјелатност дужно је да континуирано 
спроводи све препоручене мјере ЈЗУ Институт за јавно 
здравство у вези са дезинфекцијом властитих објеката, по-
вршина и средстава превоза.

4. Инспекцијски надзор над спровођењем ове наредбе 
обављају здравствени инспектори у саставу Републичке 
управе за инспекцијске послове и здравствени инспектори 
у саставу јединица локалне самоуправе.

5. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/08-505-13-35/20
13. марта 2020. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.
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На основу члана 49. став 2. Закона о заштити становни-

штва од заразних болести (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 90/17) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар здравља и социјалне заштите, на прије-
длог ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, 
12. марта 2020. године,  д о н о с и

НАРЕДБУ
О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ 
НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ 

КОРОНА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И 
УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (COVID-19) 

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

1. Овом наредбом прописује се мјера с циљем превен-
ције ширења новог вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 
болести у Републици Српској и налаже се здравственим 
установама и установама социјалне заштите да спроводе 
прописане мјере у Републици Српској.

2. Мјера из тачке 1. ове наредбе је забрана јавних 
окупљања у организацији или просторијама здравствених 
установа и установа социјалне заштите у Републици Срп-
ској, осим едукација које се односе на актуелну ситуацију 
у вези са вирусом корона, на којима се морају поштовати и 
предузимати све потребне мјере превенције.

3. Инспекцијски надзор над спровођењем ове наредбе 
обављају здравствени инспектори у саставу Републичке 
управе за инспекцијске послове и здравствени инспектори 
у саставу јединица локалне самоуправе.

4. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 11/08-505-13-26/20
12. марта 2020. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 2, 
ОПШТИНА БИЈЕЉИНА 

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Бијељина 2, општина Бијељина, и то 
за катастарске парцеле бр. 5164/6, 5164/7, 5164/8, 5164/9, 
5164/13, 5164/14, 5164/16, 5164/17, 5164/18, 5164/20, 
5164/21, 5164/22, 5164/23, 5164/24, 5164/25 и 5164/26, 
уписане у Привремени лист непокретности број: 5427 к.о. 
Бијељина 2, укупне површине 26739 м², основан у складу 
са Законом о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бијељина 2, општина Бијељина, 
за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења 
стављају се ван снаге и престају да важе катастар земљи-
шта за к.ч. бр. 5164/14, 5164/16, 5164/17, 5164/18, 5164/20, 
5164/21, 5164/22, 5164/23, 5164/24, 5164/25 и 5164/26, све 
из Посједовног листа број: 6766, и к.ч. бр. 5164/13 из П.л. 
број: 5529, те катастар непокретности за к.ч. број: 5164/6 
из Листа непокретности број: 5527, к.ч. број: 5164/7 из 
Л.н. број: 5427, к.ч. број: 5164/8 из Л.н. број: 5471 и к.ч. 
број: 5164/9 из Л.н. број: 5476, све из к.о. Бијељина 2, као 
и земљишнокњижна евиденција за к.ч. број: 5164/6 из зе-
мљишнокњижног улошка број: 5079, к.ч. број: 5164/7 из зк. 
ул. број: 10861, к.ч. број: 5164/7 Е 2 из зк. ул. број: 10862, 
к.ч. број: 5164/7 Е 3 из зк. ул. број: 10863, к.ч. број: 5164/8 
из зк. ул. број: 10534, к.ч. број: 5164/8 Е 2 из зк. ул. број: 
10535, к.ч. број: 5164/9 из зк. ул. број: 11208, к.ч. број: 
5164/9 Е из зк. ул. број: 11209, и к.ч. број: 5164/13 из зк. ул. 
број: 11831, све из к.о. Бијељина 2.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе опи-
сане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 21.04/951-1748/19  
6. фебруара 2020. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.


