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На основу члана 18. тачка н) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/12, 46/17 и 111/21), члана 50. Закона
о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 90/17, 42/20 и 98/20)
и члана 43. ст. 1. и 2. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), на
приједлог Републичког штаба за ванредне ситуације, Влада
Републике Српске, на 160. сједници, одржаној 10.3.2022.
године, д о н о с и

УРЕДБУ
О НАЧИНУ ИЗВРШАВАЊА МJЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И
СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНОГ ОБОЉЕЊА КОВИД 19

Члан 1.
Овом уредбом уређује се начин извршавања мјера за
спречавање и сузбијање заразног обољења COVID-19 (у
даљем тексту: ковид 19), које изазива тешки акутни респираторни синдром корона вирус 2 (енглески: Severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2, у даљем тексту: SARSCoV-2), за вријеме трајања ванредне ситуације у складу са
законом.
Члан 2.
С циљем спречавања пандемије и контроле ширења
SARS-CoV-2, спроводи се мјера изолације према лицима
која су заражена вирусом, те мјерa карантина према лицима
која су била у блиском контакту високог ризика са зараженим лицима у складу са упутством за одређивање мјере карантина и изолације и дефиницију случаја Јавне здравствене установе Институт за јавно здравство Републике Српске
(у даљем тексту: Институт).
Члан 3.
(1) Лабораторијско испитивање на присуство SARSCoV-2 врши се код лицâ за која постоји сумња на његово
присуство, на основу клиничких и епидемиолошких параметара, у складу са упутством за одређивање мјере карантина и изолације и дефиницију случаја, које је сачинио
Институт.
(2) Лабораторијско испитивање на присуство SARSCoV-2 може се вршити и на лични захтјев, при чему лице
које захтијева тестирање сноси трошкове тестирања, који
су прописани општим актом Института.
(3) Доказивање присуства SARS-CoV-2 врши се у узорцима назофарингеалног бриса, ланчаном реакцијом по-
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лимеразе у реалном времену (енгл. Real time – Polimerase
Chain Reaction, у даљем тексту: Rt-PCR метода), којом се
детектује нуклеинска киселина SARS-CoV-2, или употребом брзих антигенских тестова на SARS-CoV-2.
Члан 4.
(1) На територији Републике Српске Rt-PCR дијагностика SARS-CoV-2 спроводи се у референтним микробиолошким лабораторијама сљедећих јавних здравствених
установа:
1) Институт, Служба за микробиологију, Бања Лука,
2) Јавна здравствена установа Универзитетско-клинички центар Републике Српске (у даљем тексту: Клинички
центар), Завод за микробиологију, Бања Лука,
3) Јавна здравствена установа Болница “Свети апостол
Лука” Добој,
4) Јавна здравствена установа Болница “Свети Врачеви” Бијељина,
5) Јавна здравствена установа Универзитетска болница
Фоча.
(2) Лабораторије из става 1. овог члана уносе резултате тестирања у веб-апликацију за унос и преглед резултата тестирања пацијената на присуство вируса корона –
CORONFEEL, према корисничком упутству за коришћење
апликације и унос података Института.
(3) Лабораторија о резултату тестирања одмах обавјештава хигијенско-епидемиолошку службу надлежног
дома здравља из којег је упућен узорак на тестирање.
(4) Уколико се ради о пацијенту који се налази на болничком лијечењу, лабораторија из става 3. овог члана је
обавезна да о резултату тестирања одмах обавијести здравствену установу у којој је пацијент на болничком лијечењу
и хигијенско-епидемиолошку службу надлежног дома
здравља.
(5) У складу са Протоколом за лабораторијску дијагностику, код случајева сумње на инфекцију SARS-CoV-2
у Републици Српској, лабораторије су обавезне да чувају
узорке који имају Ct вриједност мању од 27 и да их до 20.
дана у текућем мјесецу доставе Служби за микробиологију
Института ради евентуалног испитивања генетских варијанти вируса поступком секвенцирања.
Члан 5.
(1) На територији Републике Српске тестирање на присуство SARS-CoV-2 употребом брзих антигенских тестова
спроводи се у здравственој установи или другом правном
лицу које обавља лабораторијску дјелатност и које се прија-
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вило Министарству здравља и социјалне заштите (у даљем
тексту: Министарство) за обављање ове врсте тестирања.
(2) Здравствене установе или друга правна лица која
обављају лабораторијску дјелатност из става 1. овог члана
за ову методу могу да користе искључиво тестове који се
налазе на листи међународно признатих брзих антигенских
тестова коју формира Техничка радна група за дијагностичке тестове на ковид 19 Европске уније.
(3) Здравствене установе или друга правна лица која
обављају лабораторијску дјелатност из става 1. овог члана о резултату тестирања одмах обавјештавају хигијенскоепидемиолошку службу надлежног дома здравља.
(4) Здравствене установе или друга правна лица која
обављају лабораторијску дјелатност из става 1. овог члана
обавезни су да се пријаве Министарству у року од 15 дана
од дана ступања на снагу ове уредбе на обрасцу, који се
налази у Прилогу 1. ове уредбе и чини њен саставни дио.
Члан 6.
Здравствена установа или друго правно лице које обавља лабораторијску дјелатност из члана 5. став 1. ове уредбе обавезно је да организује здравствену заштиту спроводећи мјере за контролу инфекције SARS-CoV-2, као и других инфекција.
Члан 7.
У здравственој установи или другом правном лицу које
обавља лабораторијску дјелатност из члана 5. став 1. ове
уредбе обавезно је да се организује ношење заштитне маске за сва лица која се налазе у простору.
Члан 8.
(1) Пацијенти код којих је потврђено присуство SARSCoV-2 морају да буду изоловани у посебним просторијама/
одјељењима приликом боравка у здравственој установи, а
све особље које ради са таквим пацијентима мора да користи личну заштитну опрему и спроводи остале мјере препоручене за заштиту од SARS-CoV-2 и спречавање ширења
SARS-CoV-2.
(2) У здравственој установи обавезно се ради тријажа,
те се пацијенти који долазе због респираторних симптома
упућују на преглед/терапију у одвојене просторије.
(3) Приликом збрињавања пацијената спроводе се
сљедеће мјере за заштиту од инфекције: употреба личне
заштитне опреме, дезинфекција, провјетравање, правилно
одлагање инфективног отпада, физичка дистанца између
пацијената, као и између особља гдје год је то могуће,
одржавање респираторне хигијене и друге препоручене
мјере.
(4) У чекаоницама и осталим просторијама у здравственој установи обавезно се обезбјеђује физичка дистанца
између пацијената и ограничава број лицâ која истовремено
бораве у једној просторији.
Члан 9.
(1) Здравствене установе обавезне су да обезбиједе
да је здравствено и помоћно особље обучено за правилну
употребу личне заштитне опреме и спровођење мјерâ за
превенцију и контролу инфекције у здравственој установи.
(2) Здравствена установа је обавезна да надлежно тијело, односно надлежно лице за спречавање и сузбијање
инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите у здравственој установи задужи да планира, предлаже и предузима мјере превенције и контроле инфекције и
спремности за реаговање на случајеве обољелих од ковида
19, организацију обуке особља, те обезбјеђивање писмених
упутстава за здравствене раднике, за правилну употребу
личне заштитне опреме и спровођење мјерâ за превенцију
и контролу инфекције у здравственој установи.
(3) Орган управљања у здравственој установи доноси
општи акт којим се детаљније прописује начин спровођења
мјерâ из става 2. овог члана.
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Члан 10.
(1) Дом здравља је обавезан да спроводи мјере за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19, и то:
1) да, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, своје расположиве капацитете (људске, просторне
и опрему) максимално укључи у превенцију и одговор на
ширење SARS-CoV-2 и збрињавање пацијената обољелих
од ковида 19;
2) да у максималном могућем капацитету, прилагођавајући се епидемиолошкој ситуацији и различитим нивоима оптерећености збрињавањем пацијената обољелих од
ковида 19, организује пружање специјалистичких здравствених услуга уз:
1. организовање режима наручивања пацијената,
2. обезбјеђивање писмених упутстава за пацијенте на
видном мјесту у чекаоници (промотивни материјал у писаној форми),
3. процес тријаже пацијената на ковид 19 и код сумње
на обољење обавезно пријављивање хигијенско-епидемиолошкој служби дома здравља,
4. појачавање хигијенских мјера прања и дезинфекције
површина, просторија и прибора за рад;
3) да приоритетно спроводи епидемиолошке анкете
лицâ која су била у контакту са зараженим, са предлагањем
одговарајућих епидемиолошких мјерâ, и да достављају Институту и надлежним институцијама све тражене податке у
складу са препорукама;
4) да има план о распоређивању здравствених радника
и радника који непосредно не учествују у процесу пружања здравствене заштите за функционисање дома здравља;
5) да у додатним просторним капацитетима са испуњеним условима врши преглед и друге интервенције потребне
за обољеле од ковида 19 уз придржавање свих мјерâ за превенцију и контролу инфекције;
6) да обезбиједи узимање брисева лицима за која се
сумња да су обољела од ковида 19 или да су заражена
SARS-CoV-2 у просторијама за преглед и друге интервенције или у кућним условима;
7) да центар за заштиту менталног здравља дома здравља у сарадњи са центрима за социјални рад обезбиједи
психосоцијалну подршку лицима која се налазе у кућној
изолацији;
8) да обезбиједи лијекове и медицинска средства неопходна за спровођење њиховог плана рада;
9) да обезбиједи одржавање редовне комуникације
између надлежних доктора медицине, специјалиста епидемиологије, Института, доктора медицине надлежне болнице, односно Клиничког центра, Фонда здравственог осигурања Републике Српске и штаба за ванредне ситуације
надлежне јединице локалне самоуправе;
10) да у случају појаве инфекције изазване SARS-CoV-2
код запослених у дому здравља хитно обави епидемиолошко истраживање и предузме све потребне мјере за спречавање ширења SARS-CoV-2 унутар дома здравља;
11) да приликом упућивања пацијента у надлежну болницу, односно Клинички центар и друге здравствене установе у којима се стационарно лијече пацијенти уз упутницу
за болничко лијечење обавезно достави Епидемиолошку
анкету за упућивање у болницу Института и неопходну
здравствену документацију са нагласком на информације о
резултатима тестирања лицâ за која се сумња да су обољела од ковида 19 или да су заражена SARS-CoV-2, односно
податке о статусу вакцинације лица које се упућује на болничко лијечење;
12) да надлежној инспекцији у јединицама локалне
самоуправе, с циљем благовремене израде инспекцијских
рјешења, одмах достави тачне и потпуне податке о лицима
која су обољела од ковида 19 или су заражена SARS-CoV-2,
као и податке о лицима која су била у контакту са обољелим
лицима за која се предлаже мјера карантина;
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13) да су обавезни да у сарадњи са болницама и Клиничким центром обављају континуирану едукацију здравствених радника своје установе по питању дијагностике,
лијечења и његе обољелих од ковида 19,
14) да, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, обезбиједе додатне капацитете за потребе дневног
збрињавања лицâ обољелих од ковида 19 по принципу
дневне болнице.
(2) Директор Института упутством прописује садржај
Епидемиолошке анкете за упућивање пацијената који су
обољели од ковида 19 из домова здравља у болнице и Клинички центар.
Члан 11.
Клинички центар и болнице у Републици Српској обавезни су да спроводе мјере за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19, и то:
1) да, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, своје расположиве капацитете (људске, просторне
и опрему) максимално укључе у превенцију и одговор на
ширење SARS-CoV-2 и збрињавање пацијената обољелих
од ковида 19;
2) да у максимално могућем капацитету, прилагођавајући се епидемиолошкој ситуацији и различитим нивоима оптерећености збрињавањем пацијената
обољелих од ковида 19, организују пружање редовних
здравствених, специјалистичких и супспецијалистичких услуга уз:
1. организовање режима наручивања пацијената,
2. обезбјеђивање писмених упутстава за пацијенте на
видном мјесту у чекаоници (промотивни материјал у писаној форми),
3. ношење личне заштитне опреме од стране здравствених радника сходно препорукама које подразумијевају мјере да се сваки пацијент третира као потенцијално
заражен,
4. процес тријаже пацијената на ковид 19 и код сумње
на обољење обавезно пријављују хигијенско-епидемиолошкој служби дома здравља,
5. појачавање хигијенских мјера прања и дезинфекције
површина, просторија и прибора за рад;
3) да имају планове о распоређивању запослених лицâ
за функционисање здравствене установе;
4) да у додатним просторним капацитетима са испуњеним условима врше пријем и збрињавање обољелих од
ковида 19;
5) да одржавају потребан број јединица за механичку
подршку респирације:
1. фиксни респиратори (урађене инсталације за гасове),
2. покретни респиратори (постоје просторије и пратећа
опрема у које ће бити смјештени);
6) да обезбиједе лијекове и медицинска средства неопходна за спровођење њиховог плана рада;
7) да имају тимове који су задужени за руковођење и
рад у јединицама за механичку подршку респирације;
8) да обезбиједе одржавање редовне комуникације
између надлежних доктора медицине, специјалиста епидемиологије, Института, доктора медицине надлежне болнице, односно Клиничког центра и Фонда здравственог осигурања Републике Српске;
9) да у случају појаве инфекције изазване SARS-CoV-2
код запослених хитно обаве епидемиолошко истраживање
и предузму све потребне мјере у складу са тим;
10) да континуирано одржавају сарадњу са другим
здравственим установама у Републици Српској које се баве
стационарним лијечењем обољелих од ковида 19 кроз формализован систем, који укључује директну комуникацију,
посјете здравствених радника између установа, успостављање видео-линкова или телефонских контаката, размјену стручних знања и информација, међусобне консултације
око организације лијечења и рада, као и о лијечењу у кон-
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кретним случајевима, привремену размјену здравствених
радника, с циљем постизања истих стандарда и квалитета
у пружању здравствених услуга у лијечењу обољелих од
ковида 19;
11) да Клинички центар, као водећа установа са
највећим искуством у лијечењу и збрињавању обољелих од
ковида 19, и даље преноси знања свим болницама у Републици Српској;
12) да Клинички центар и болнице достављају Министарству податке на мјесечном нивоу, односно када настане промјена, а то подразумијева:
1. број расположивих кревета на ковид одјељењима,
сходно новој организацији рада,
2. укупан број респиратора у функцији на ковид
одјељењима (са пацијентима и без пацијената), сходно новој организацији рада,
3. број респиратора који се могу инсталирати у установи (установа располаже респираторима, али они нису
инсталирани),
4. број потребних додатних респиратора који се могу
инсталирати (установа не располаже респираторима, али
има могућност инсталације).
Члан 12.
(1) Вакцинација против ковида 19 у Републици Српској
је добровољна и бесплатна за све грађане Републике Српске.
(2) Све јавне здравствене установе у Републици Српској
обавезне су да спроводе вакцинацију против ковида 19 у
складу са Планом вакцинације против ковида 19 у Републици Српској, који је усвојила Влада Републике Српске,
и Стручно-методолошким упутством за спровођење вакцинације против ковида 19 у Републици Српској, које је донио
Институт.
Члан 13.
Обавезно је ношење заштитне маске, на начин да покрива нос и уста, за запослене, пацијенте, кориснике услуга
и посјетиоце у здравственим установама, те за запослене и
посјетиоце у домовима за стара лица и другим установама
социјалне заштите за смјештај корисника.
Члан 14.
Васпитно-образовне и високошколске установе дужне су да прате епидемиолошку ситуацију у оквиру своје
установе, у сарадњи са надлежним домом здравља предузимају потребне мјере и правовремено обавјештавају
надлежно министарство, те да буду припремљене за прилагођавање рада у случају погоршања епидемиолошке
ситуације.
Члан 15.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове
уредбе врше Републичка управа за инспекцијске послове
и посебне организационе јединице за обављање инспекцијских послова у градској, односно општинској управи
јединица локалне самоуправе посредством надлежних инспектора у складу са овом уредбом, као и други законом
овлашћени републички органи.
Члан 16.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
о начину извршавања мjера за спречавање и сузбијање заразног обољења ковид 19 (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 120/21 и 3/22).
Члан 17.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а
престаје да важи 30. јуна 2022. године.
Број: 04/1-012-2-700/22
10. марта 2022. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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ПРИЛОГ 1

Образац
ЗАХТЈЕВ
ЗА ПРИЈАВУ ОБАВЉАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТЕСТИРАЊА НА ПРИСУСТВО SARS-CoV-2
УПОТРЕБОМ БРЗИХ АНТИГЕНСКИХ ТЕСТОВА
1. Основни подаци о подносиоцу Захтјева
Име и презиме / пословно име / назив
Адреса/Сједиште
Контакт телефон
Адреса електронске поште
2. Основни подаци о здравственој установи
Назив здравствене установе
Адреса/Сједиште
Контакт телефон
Контакт адреса електронске поште
Лице за контакт
Матични број правног лица

ЈИБ

3. Основни подаци о брзим антигенским тестовима који се користе за тестирање
Редни
Заштићени назив
бр.
1.
2.
3.
Број Захтјева:
Датум подношења Захтјева:

Генерички назив

467
На основу члана 17. став 13. Закона о подстицајима у
привреди Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 52/19 и 78/20) и члана 43. став 2. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 159.
сједници, одржаној 3.3.2022. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ
ДОДЈЕЛЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ДИРЕКТНА УЛАГАЊА

Члан 1.
У Уредби о поступку додјеле подстицаја за директна улагања (“Службени гласник Републике Српске”, број
32/21) у члану 6. у ставу 1. ријечи: “у року од шест мјесеци
од закључивања уговора о додјели подстицаја” замјењују
се ријечима: “до 30. јуна наредне календарске године”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Степен реализације пројектних активности из става 2. овог члана утврђује се на основу извршених плаћања,
односно финансијске реализације дијела пројекта”.
Члан 2.
У члану 10. став 5. мијења се и гласи:
“(5) Примјена закона којим је уређено девизно пословање обавезна је у случају када се плаћање са добављачем
из иностранства извршава путем уговора о пребијању дуговања и потраживања (уговор о компензацији)”.
У ставу 7. досадашњи Прилог 4. замјењује се новим
Прилогом 4, који чини саставни дио ове уредбе.
У ставу 9. послије ријечи: “пројектом,” додају се ријечи: “као и за нереализоване активности пројекта у току”.
Члан 3.
У члану 11. у ставу 3. у тачки 3) послије ријечи: “позива” додају се запета и нова тачка 4), која гласи:
“4) да укупан износ подстицаја који је привредни
субјект примио од давалаца државне помоћи у текућој и

Произвођач

Носилац потврде

Број рјешења/потврде

Потпис подносиоца Захтјева

двије претходне фискалне године не прелази износ од
390.000 КМ”.
Послије става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
“(6) Поред услова из ст. 1. до 5. овог члана, привредни
субјект који је био корисник подстицаја у претходним годинама обавезан је да до 15. јуна у години у којој се расписује
јавни позив испуни и сљедеће услове:
1) да у потпуности реализује пројектне активности из
пројеката по основу којих је остварио право на подстицај у
претходним годинама,
2) да Министарству достави извјештај са доказима о
реализацији пројектних активности из тачке 1) овог става”.
Члан 4.
У члану 12. у ставу 1. у тачки 4) послије ријечи: “ове
уредбе” додају се запета и нова тачка 5), која гласи:
“5) изјавом одговорног лица да укупан износ подстицаја који је од давалаца државне помоћи примљен у текућој
и двије претходне фискалне године не прелази износ од
390.000 КМ, која није старија од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив”.
Послије става 5. додају се нови ст. 6. и 7, који гласе:
“(6) Образац изјаве из става 1. тачка 3) овог члана налази се у Прилогу 8. ове уредбе и чини њен саставни дио.
(7) Образац изјаве из става 1. тачка 5) овог члана налази
се у Прилогу 9. ове уредбе и чини њен саставни дио”.
Члан 5.
У члану 14. у ставу 3. досадашњи Прилог 5. замјењује
се новим Прилогом 5, који чини саставни дио ове уредбе.
Члан 6.
У члану 18. послије става 6. додају се нови ст. 7. и 8,
који гласе:
“(7) Изузетно од става 2. овог члана, комисија неће
упућивати позив за допуну за образац пријаве из члана 14.
став 3. ове уредбе, као ни за пројекат.
(8) Пријава привредног субјекта која не садржи образац
пријаве из члана 14. став 3. ове уредбе или пројекат одбацује се као непотпуна”.

