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На основу Амандмана CIX и Амандмана XXXV тачка 

2. на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 
15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 
98/03, 115/05, 117/05 и 48/11), на приједлог Владе Републи-
ке Српске, а након мишљења предсједника Народне скуп-
штине Републике Српске, предсједник Републике Српске, 
6.4.2020. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
СА ЗАКОНСКОМ СНАГОМ О ЗАБРАНИ ИЗАЗИВАЊА 

ПАНИКЕ И НЕРЕДА ЗА ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 1.
Овом уредбом са законском снагом прописују се забрана 

нарушавања јавног реда и мира изазивањем панике и нереда 
за вријеме ванредног стања за Републику Српску и прекр-
шајне санкције које се изричу починиоцима прекршаја.

Члан 2.
(1) 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, других 
институција и организација који врше јавна овлашћења.

(2) Забрана из става 1. овог члана односи се и на радње 
учињене путем средстава јавног информисања, друштве-
них мрежа или других сличних средстава.

Члан 3.
(1) За прекршај из члана 2. ове уредбе казниће се фи-

зичко лице новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.
(2) За прекршај из члана 2. ове уредбе казниће се прав-

но лице новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ.
(3) Одговорно лице у правном лицу казниће се за прекр-

шај из члана 2. ове уредбе новчаном казном од 1.000 КМ до 
3.000 КМ.

Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а 
поднијеће се на потврду Народној скупштини Републике 
Српске чим она буде у могућности да се састане.
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УРЕДБУ
СА ЗАКОНСКОМ СНАГОМ О РОКОВИМА И 

ПОСТУПАЊУ У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ВРИЈЕМЕ 
ВАНРЕДНОГ СТАЊА ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ

Члан 1.
Овом уредбом са законском снагом прописује се посту-

пање у вези са примјеном рокова у свим судским поступци-
ма у Републици Српској због проглашења ванредног стања.

Члан 2.
(1) Рокови за подношење тужбе у парничном поступку, 

приједлога за покретање ванпарничног поступка или по-
ступка извршења исправа и других поднесака који су веза-
ни роком престају тећи за вријеме ванредног стања.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, рокови не престају 
тећи у хитним поступцима прописаним овом уредбом са 
законском снагом.

(3) Хитним поступцима у парничној материји, ванпар-
ничној материји и извршној материји сматрају се:

1) поступци из породично-правних односа родитеља и 
дјеце, вршења родитељског права и дужности, односно ли-
шења родитељског права и обавеза издржавања,

2) поступци за заштиту од дискриминације и злоста-
вљања на раду,

3) поступци задржавања душевно болесних лица у 
здравственој установи,

4) статусни поступци у вези са примјеном Закона о при-
вредним друштвима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19),

5) поступци уписа пословних субјеката у Регистар по-
словних субјеката,

6) поступци у којима се одлучује о приједлозима за 
одређивање привремених и судских мјера обезбјеђења,

7) поступци извршења извршних исправа у вези са по-
родично-правним односима,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа
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Понедјељак, 6. април 2020. године
БАЊА ЛУКА

Број 32 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


