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СВИМ МЕДИЈИМА 
 
ПРЕДМЕТ: Саопштење за јавност 
 
Због кршења мјера прописаних Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације 
Републике Српске, у оквиру акције која је извршена синоћ на подручју цијеле 
Републике Српске изречене су казне у износу од 59.000 КМ, док је за један објекат 
изречена и мјера забране рада.  Извршено је 618 контрола, од чега су у 49 случајева 
утврђене неправилности.  
 
Подсјећамо да је Републички штаба за ванредне ситуације Републике Српске јуче 
донио нови Закљичак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване 
новим вирусом корона у Републици Српској, који се односи на период до 11. марта. 
Сви пословни субјекти који обављају регистровану дјелатност обавезни су да се 
придржавају мјера прописаних Закључком, као и сами грађани у свом кретању и 
понашању.   
 
Имајући у виду веома неповољну епидемиолошку ситуацију у Републици Српској, 
надлежни контролни органи настављају са интензивним контролама са свим 
расположивим капацитетима. Појединци који својим неодговорним понашањем буду 
угрожавали здравље становништва сносиће посљедице у складу са законом. 
 
Законом о заштити становништва од заразних болести прописана је казна у износу од 
2.000 до 10.000 КМ за правно лице ако не спроводи ванредне мјере дезинфекције, 
обезбјеђивања личне заштитне опреме, обезбјеђивања заштитних мјера физичке 
дистанце и спречавања окупаљања у већим групама, ограничења радног времена, 
односно не спроводи друге ванредне мјере у радној средини чији је циљ спречавање 
или сузбијање заразних болести. Такође, за овај прекршај новчаном казном од 1.000 до 
3.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу и предузетник.  
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