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Грађанима се пропоручује примјена мјера смањења ризика од акутних 
респираторних инфекција током путовања у или из захваћених подручја: 

 избјегавање блиског контакта са особама који имају акутну респираторну инфекцију 
 често прање руку, посебно након директног контакта са болесним људима или њиховом 

околином 
 руке прати сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди. Ако сапун и вода нису 

доступни, треба користити дезинфекционо средство на бази алкохола, након што се 
уклони видљива нечистоћа сa руку 

 не јести сирове или недовољно термички обрађене намирнице животињског поријекла 
(намирнице животињског поријекла користити само довољно прокуване или печене) 

 често провјетравати просторије у којима се борави 
 људи који имају симптоме акутне респираторне инфекције требају приликом кашљања 

и кихања прекривати нос и уста једнократним марамицама или затвореним лактом те 
прати руке 

 уколико нисте у могућности да оперете руке, не додирујте очи, нос и уста. 
 

ЗАКЉУЧАК о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона (COVlD-19) у Републици Српској: 

1. 1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVlD-19 болести на 

територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва до 06.07.2020. 

године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту. 

2. 2. До 06.07.2020. године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за 

исхрану и пиће од 06.00 до 23.00 часа. 

3. 4. До 06.07.2020. године забрањују се такмичарске активности спортских 

организација и спортиста осим за сљедеће спортове без присуства гублике: атлетика, 

бициклизам, бодибилдинг, ваздухопловство, кајак, кану и рафтинг, стони тенис, 
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стрељаштво, тенис, ауто-мото спорт, гимнастика, планинарство, бадминтон, веслање, 

спортови подводних активности, спортски риболов, коњички спорт, стреличарство, 

голф, дизање тегова, једрење и триатлон. 

 

Одлуке о преласку државне границе БиХ и уласка странаца на територију 

БиХ: 

Држављани БиХ могу прећи државну границу са важећим путним исправама. 

Вијеће министара БиХ, на приједлог Министарства сигурности БиХ, донијело је нову Одлуку о 

допунама Одлуке о прописивању додатних услова за улазак странаца у БиХ, од 

21.05.2020.године. 

Одредбе о забрани уласка из чланка 2.ове одлуке не примјењују се на држављане Босне и 

Херцеговине који имају двојно држављанство те они могу ући у Босну и Херцеговину са личним 

документом изданим од стране надлежног тијела Босне и Херцеговине, без обзира на начин 

уласка у другу државу из које се враћају. 

Одлуком Вијећа министара БиХ о прописивању додатних услова за улазак странаца у Босну и 

Херцеговину привремено је забрањен улазак странаца у БиХ. 

Ове мјере не односе се на држављане Републике Хрватске који транзитирају кроз неумски 

коридор, возаче и сувозаче теретних возила приликом обављања међународног транспорта 

робе у цестовном промету, као и посаду и кабинско особље авиона чије је крајње одредиште 

БиХ.  

У случају међународног транзита превоза робе цестовним путем, боравак посаде теретног 

возила у БиХ се ограничава највише на 12 сати. 

Одлука се не примјењује на дипломатско-конзуларно особље акредитирано (резидентно) у БиХ, 

уз напомену да је исто обавезно придржавати се и поштовати све упуте и наредбе надлежних 

тијела Босне и Херцеговине. Приликом уласка на територију БиХ, осим дипломатске исказнице 

Министарства вањских послова БиХ, потребно је посједовати одговарајућу важећу путовницу, 

док је излаз из БиХ дозвољен. 

Одлука се, такође, не примјењује на: 

- Здравствене раднике који долазе у БиХ ради ангажмана у струци; 

- Особе које захтјевају хитно медицинско лијечење; 

- Малољетне странце у пратњи родитеља или старатеља држављанина БиХ; 

- Службе и тимове Цивилне заштите; 

- Припаднике војих снага држава чланица Сјеверноатланског уговора и осталих 

држава које судјелују у Партнерству за мир и припадника стожера НАТО-а и 

ЕУФОР-а у БиХ; 

- Странце који имају одобрен стални или привремени боравак у БиХ; 

- Возаче и пратитеље у случајевима преноса посмртних остатака; 

- Посаде теретних возова и бродова у међународном промету; 

- Челнике држава и чланове њихових изасланстава чији је долазак и одлазак 

најављен ГПБиХ дипломатским путем или путем протокола надлежног тијела 

БиХ; 



- Транзит странаца ради повратка у земљу уобичајеног боравка, без задржавања 

на територији БиХ; 

- Странце који имају посебну дозволу за улазак, боравак или транзит кроз БиХ 

издану од Вијећа министара БиХ; 

- Странца који је супружник држављанина БиХ; 

- Странце чланове уже породице умрле особе, који ради присуства сахрани 

умрле особе могу боравити у БиХ највише 72 сата од тренутка уласка на 

територију БиХ, под условом да посједују доказе о смрти и сродству са умрлом 

особом; 

- Странцу који у БиХ улази због пословних обавеза, под условом да посједује 

позив правног лица из БиХ које га ангажује, као и потврду о негативности теста 

на вирус САРС-ЦоВ-2, не старије од 48 часова од тренутка уласка. 

 

Одлуком Вијећа министара БиХ о измјени и допуни Одлуке о прописивању додатних услова за 

улазак странаца у БиХ, од 28.05.2020.године, омогућава се улазак у БиХ држављанима 

сусједних земаља, и то Републике Србије, Црне Горе и Републике Хрватске. Ова одлука ступила 

је на снагу даном доношења. 

Измјеном одлуке Вијећа министара БиХ од 02.06.2020.године, одобрава се улазак у БиХ 

малољетним странцима који су у пратњи родитеља или старатеља држављанина БиХ, као и 

странцу који је супружник држављанина БиХ. 

 

 

 

 

 


