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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 БАЊАМА

Проглашавам Закон о бањама, који је Народна скупшти-
на Републике Српске усвојила на Двадесет трећој сједни-
ци, одржаној 22. фебруара 2018. године, а Вијеће народа 5. 
марта 2018. године констатовало да усвојеним Законом о 
бањама није угрожен витални национални интерес ни јед-
ног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-716/18 Предсједник
6. марта 2018. године Републике,
Бањалукa Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О БАЊАМА

Члан 1.
Овим законом дефинишу се бање, услови и поступак 

проглашења бањом и уређују врсте услуга које се пружају 
у бањама.

Члан 2.
Бања је заокружено географско подручје које посје-

дује посебне природне потенцијале - природна својства 
лијечења која потичу из природног љековитог фактора, са 
уређеном инфраструктуром и одговарајућим туристичким, 
угоститељским или здравственим објектима са пратећом 
понудом.

Члан 3.
Географско подручје може се прогласити бањом ако:
1) се у географском подручју налази природни љекови-

ти фактор, као и објекти и уређаји за коришћење природног 
љековитог фактора, 

2) је у географском подручју организовано пружање 
услуга здравствене заштите и превенције болести,

3) се у географском подручју налазе одговарајући ту-
ристички и угоститељски објекти са пратећом понудом.

Члан 4.
(1) Влада Републике Српске, на приједлог Министар-

ства трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство), 
проглашава географско подручје бањом.

(2) Захтјев за проглашење географског подручја бањом 
Министарству подноси корисник природног љековитог 
фактора.

(3) У поступку разматрања захтјева из става 2. овог чла-
на Министарство је дужно да прибави мишљења министар-
става надлежних за послове здравља и социјалне заштите, 
просторног уређења, грађевинарства и екологије, пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде, индустрије, енергетике 
и рударства и Републичког завода за заштиту културно-
историјског и природног насљеђа уколико се бања налази 
на заштићеном подручју.

Члан 5.
(1) Захтјев за проглашење бањом, поред основних пода-

така о подносиоцу захтјева, садржи и:
1) податке о границама географског подручја које је 

предмет проглашења бањом, уз навођење података o 
земљишту у обухвату подручја са катастарским честица-
ма,

2) списак објеката туристичке инфраструктуре и супра-
структуре и здравствених установа које се налазе на подру-
чју бање.

(2) Уз захтјев за проглашење географског подручја 
бањом достављају се сљедећи документи:

1) доказ о упису у регистар код надлежног суда, од-
носно актуелни извод;

2) доказ о правном основу коришћења земљишта на 
којем се налази природни љековити фактор, и то:

1. уговор о концесији,
2. актуелни извод из јавне евиденције о непокретности-

ма;
3) доказ о квалитету и терапијској вриједности природ-

ног љековитог фактора, као што су елаборат и студија.
(3) Министарство, по службеној дужности, прибавља 

доказ да су на подручју за које се подноси захтјев из става 
1. овог члана смјештени објекти туристичке инфраструкту-
ре и супраструктуре према прописима из области туризма 
и угоститељства, као и здравствене установе према пропи-
сима из области здравствене заштите.

(4) Изузетно, доказ из става 2. тачка 2) овог члана не 
доставља се уз захтјев за проглашење бањом уколико је 
захтјев поднесен ради проглашења бање код које је клима, 
односно ваздух природни љековити фактор.

(5) Министар правилником прописује врсту објеката 
туристичке инфраструктуре и супраструктуре који се нала-
зе на подручју бање.
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Члан 6.
(1) Природни љековити фактори су природна добра од 

јавног интереса која се налазе под посебном друштвеном 
заштитом.

(2) Природни љековити фактори су: подземне термо-
минералне, термалне, минералне и радиоактивне воде, ље-
ковито блато, љековити пијесак и љековити гасови, клима 
(ваздух) те остали природни услови средине који се кори-
сте у терапијске сврхе.

(3) Природне љековите факторе могу користити правна 
лица која обављају угоститељску, туристичку и здравстве-
ну дјелатност или друге сродне дјелатности.

Члан 7.
(1) Искоришћавање природних љековитих фактора оба-

вља се у складу са начелима економичности и одрживог 
коришћења природних ресурса ради задовољавања ширих 
друштвених потреба.

(2) Право искоришћавања природног љековитог факто-
ра стиче се концесијом, у складу са прописима из области 
рударства и прописима из области концесија.

Члан 8.
(1) Корисници природног љековитог фактора обавезни 

су да сваке пете године провјеравају квалитет природног 
љековитог фактора физичко-хемијским и микробиолошким 
анализама.

(2) Корисник природног љековитог фактора организује 
сталну хигијенску и техничку контролу природног љекови-
тог фактора у случају да су природни љековити фактор тер-
моминерална, термална, минерална и радиоактивна вода, 
љековито блато, љековити пијесак и љековити гасови.

(3) Корисник природног љековитог фактора обавезан је 
да обезбиједи уређаје и опрему за заштиту од загађивања и 
других штетних утицаја у коришћењу природног љекови-
тог фактора у случају да је природни љековити фактор тер-
моминерална, термална, минерална и радиоактивна вода, 
љековито блато, љековити пијесак и љековити гасови.

Члан 9.
(1) У бањи се пружају туристичко-угоститељске или 

друге сродне услуге (спа и велнес услуге) у складу са про-
писима из области туризма, угоститељства и других срод-
них услужних дјелатности.

(2) У смислу овог закона спа и велнес услуге подразу-
мијевају употребу природног љековитог фактора у сврху 
рекреације, релаксације и превенције болести.

(3) Спа и велнес услуге пружају се у склопу угости-
тељских објеката за смјештај или у засебним грађевинским 
цјелинама, и то у амбијенту који одговара основној намјени 
спа и велнес услуга - опуштању духа и тијела. 

(4) У бањама се пружају здравствене услуге у складу са 
законом којим се уређује здравствена заштита.

Члан 10.
Заштита, унапређивање и коришћење подручја бање 

врши се у складу са овим законом и законима којима се 
уређује заштита природних добара и заштита животне сре-
дине.

Члан 11.
(1) За бању се доноси одговарајући плански документ, 

у складу са прописима о планирању и уређењу простора.
(2) Планом из става 1. овог члана обезбјеђује се, поред 

осталог, заштита и очување природних љековитих фактора 
у бањи, спречавање активности које могу нарушити основ-
на обиљежја и својства бање, услови уређења и изградње 
на том подручју и стварање услова за развој здравствених и 
туристичких функција бање.

Члан 12.
(1) Надзор над примјеном овог закона и прописа доне-

сених на основу њега врши Министарство.

(2) Инспекцијски надзор над спровођењем одреда-
ба овог закона врше Републичка управа за инспекцијске 
послове и посебне организационе јединице за обављање 
инспекцијских послова у градској, односно општинској 
управи јединица локалне самоуправе, посредством тржи-
шног инспектора, здравственог инспектора, те урбанистич-
ко-грађевинског и еколошког инспектора.

Члан 13.
(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 15.000 КМ казниће 

се за прекршај правно лице ако користи природни љекови-
ти фактор у супротности са чланом 6. Закона.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000 КМ 
до 5.000 КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи 
заштитна мјера забрана коришћења природног љековитог 
фактора у трајању од годину до пет година.

Члан 14.
(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће 

се за прекршај правно лице ако:
1) користи природни љековити фактор у супротности са 

чланом 7. Закона,
2) не провјерава квалитет природног љековитог факто-

ра сваке пете године или ако не организује сталну хигијен-
ску и техничку контролу природног љековитог фактора и 
не обезбиједи уређаје и опрему за заштиту од загађивања и 
других штетних утицаја у коришћењу природног љекови-
тог фактора (члан 8).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 800 КМ до 
2.400 КМ.

Члан 15.
(1) Министар ће у року од 90 дана од дана ступања на 

снагу овог закона донијети правилник о врсти објеката ту-
ристичке инфраструктуре и супраструктуре на подручју 
бање (члан 5. став 5).

(2) Правна лица која су у тренутку ступања на снагу 
овог закона корисници природно-љековитог фактора дужна 
су да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог 
закона поднесу захтјев из члана 5. овог закона са пратећом 
документацијом за проглашење бањом.

Члан 16.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о бањама (“Службени гласник Републике Српске”, број 
24/09).

Члан 17.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-140/18 Предсједник
22. фебруара 2018. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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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 ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
девизном пословању, који је Народна скупштина Републи-
ке Српске усвојила на Двадесет трећој сједници, одржаној 
22. фебруара 2018. године, а Вијеће народа 5. марта 2018. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допунама Закона о девизном пословању није угрожен ви-




