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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ

Проглашавам Закон о јавном реду и миру, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Другој сједници, одржаној 5. фебруара 2015. године, а Вијеће народа 16.
фебруара 2015. године констатовало да усвојеним Законом о
јавном реду и миру није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-573/15
17. фебруара 2015. године
Бања Лука

Год. XXIV

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
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552-030-00026976-18

ма без услова или под одређеним условима, као и просторије државног органа, привредног друштва, другог правног
лица и других мјеста када је, усљед близине или изложености видику или чујности, извршеном радњом дошло до
узнемиравања или негодовања грађана.
(4) Јавно мјесто, у смислу овог закона, јесте и свако
друго мјесто на којем је почињен прекршај, а посљедица је
наступила на јавном мјесту.
(5) Група, у смислу овог закона, јесте најмање три или
више лица која заједнички почине прекршај.
(6) Граматички изрази употријебљени у oвoм зaкoну
зa означавање мушког и женског рода подразумијевају оба
пола.
Прекршајне санкције
Члан 3.
За прекршаје прописане овим законом изричу се казна
затвора, новчана казна и заштитне мјере.

ЗАКОН

ГЛАВА II

О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ

ДОБРОВОЉНИ ПРИЛОЗИ

ГЛАВА I

Добровољни прилози
Члан 4.
Добровољни прилози грађана могу се прикупљати у
складу са одредбама овог закона.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Закона
Члан 1.
Овим законом прописују се прекршаји јавног реда и
мира и прекршајне санкције које се изричу починиоцима
прекршаја.
Значење израза
Члан 2.
(1) Јавни ред и мир, у смислу овог закона, јесте усклађено стање међусобних односа грађана настало њиховим
понашањем на јавном мјесту и дјеловањем органа и служби у јавном животу ради обезбјеђивања једнаких услова
за остваривање права грађана на личну безбједност, мир
и спокојство, приватни живот, слободу кретања, заштиту
људског достојанства и права малољетника и других лица.
(2) Прекршајима јавног реда и мира сматрају се: прекршаји против функционисања државних органа и јавних
служби, прекршаји против интереса малољетника и других
категорија лица и остали прекршаји јавног реда и мира који
су учињени на јавном мјесту.
(3) Јавно мјесто, у смислу овог закона, јесте мјесто на
којем је слободан приступ појединачно неодређеним лици-

Право прикупљања добровољних прилога
Члан 5.
(1) Добровољне прилоге, као и друге видове помоћи
могу прикупљати привредна друштва и друга правна лица,
хуманитарне и друге организације, грађани и њихова удружења уз претходну пријаву, која се подноси надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: надлежни орган), на чијој се територији
врши прикупљање прилога, најкасније осам дана прије почетка прикупљања.
(2) Потврду о пријави из става 1. овог члана надлежни
орган дужан је да изда подносиоцу пријаве у року од 24 часа.
(3) Надлежни орган рјешењем забрањује прикупљање
добровољних прилога ако такво прикупљање, на било који
начин, ремети јавни ред и мир или ако то налажу интереси
безбједности, у року од три дана од дана пријема пријаве.
(4) Жалба на рјешење из става 3. овог члана не одгађа
извршење рјешења.
(5) Министар унутрашњих послова одлучује о жалби у
року од три дана од дана подношења жалбе.
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Пријава за прикупљање добровољних прилога
Члан 6.
(1) Пријава за прикупљање добровољних прилога садржи назив организације која врши прикупљање, име и презиме физичких лица која прикупљају прилоге, циљ, мјесто
и вријеме трајања прикупљања.
(2) Пријава за прикупљање добровољних прилога не
подноси се у сљедећим случајевима:
1) прилози који се прикупљају у оквиру привредног
друштва или неког другог правног лица ради постизања
заједничких циљева и задовољавања посебних потреба
радника,
2) прикупљање прилога које организује мјесна заједница на својој територији или скупштина етажних власника
ради одређених циљева у оквиру активности мјесне заједнице, односно заједнице етажних власника,
3) прилози који се прикупљају умјесто карата за културне манифестације које организују политичке организације и
удружења грађана, у складу са програмом својих активности,
4) прикупљање прилога које организују вјерске заједнице.
ГЛАВА III
ПРЕКРШАЈИ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА
1. Основни прекршаји јавног реда и мира
Свађа, вика, вриска и непристојно понашање
Члан 7.
Ко нарушава јавни ред и мир свађом, виком, вриском,
извођењем или репродукцијом музичких садржаја или
текстова, ношењем или истицањем симбола, слика, цртежа или текстова непристојног, увредљивог или узнемиравајућег садржаја и другим непристојним или дрским понашањем, осим ако се наведено не односи на јавно изнесено
мишљење о раду државних органа, те других јавних органа
и организација казниће се новчаном казном од 100 КМ до
300 КМ.
Вријеђање
Члан 8.
Ко грубим вријеђањем другог лица на политичкој, вјерској или националној основи или другим безобзирним понашањем изазове осјећање физичке угрожености или узнемирености грађана казниће се новчаном казном од 200 КМ
до 800 КМ.
Вршење физиолошких потреба и показивање полног
органа
Члан 9.
Ко врши физиолошку потребу или покаже полни орган
или друге интимне дијелове тијела другима на јавном мјесту казниће се новчаном казном од 200 КМ до 800 КМ.
Неовлашћено прикупљање добровољних прилога
Члан 10.
Ко прикупља добровољне прилоге и друге видове помоћи супротно одредбама чл. 5. и 6. овог закона казниће се
новчаном казном од 200 КМ до 800 КМ.
Угрожавање безбједности пријетњом напада на живот,
тијело или имовину
Члан 11.
Ко угрожава безбједност или изазива осјећање угрожености другог пријетњом да ће напасти на његов живот,
тијело или имовину или живот, тијело или имовину њему
блиског лица казниће се новчаном казном од 300 КМ до 900
КМ или казном затвора до 30 дана.
Туча и физички напад
Члан 12.
(1) Ко нарушава јавни ред и мир изазивањем, подстрекавањем, учествовањем у тучи или физичким нападом на
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другога казниће се новчаном казном од 400 КМ до 1.200
КМ или казном затвора до 40 дана.
(2) Ко на било који начин организује тучу или физички
напад на другог, без обзира на то да ли је до туче или физичког напада дошло, казниће се новчаном казном од 800
КМ до 1.600 КМ или казном затвора до 60 дана.
Коцкање
Члан 13.
(1) Ко се коцка на јавном мјесту за новац или другу корист, наводи друге да се коцкају или уступа, за ту сврху,
просторије, осим у случајевима коцке која се одвија у за
то намијењеним просторијама које су регистроване за ту
врсту дјелатности, казниће се новчаном казном од 400 КМ
до 1.000 КМ.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се привредно друштво и друго правно лице новчаном казном од
2.000 КМ до 6.000 КМ.
(3) Одговорно лице у привредном друштву и другом
правном лицу казниће се за прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном од 500 КМ до 1.200 КМ.
Употреба пиротехничких средстава
Члан 14.
(1) Ко употријеби пиротехничка средства на мјестима
и на начин којим изазива узнемиреност грађана казниће се
новчаном казном од 300 КМ до 900 КМ.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се привредно друштво и друго правно лице новчаном казном од
2.000 КМ до 6.000 КМ.
(3) Одговорно лице у привредном друштву и другом
правном лицу казниће се за прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном од 400 КМ до 1.000 КМ.
Узнемиравање грађана буком
Члан 15.
(1) Ко нарушава мир других на јавном мјесту у времену
од 15.00 до 17.00 часова и од 22.00 до 6.00 часова извођењем музичких и других садржаја, коришћењем музичких
инструмената, радио и телевизијских пријемника и других
звучних уређаја, као и механичких извора буке и звучних
сигнала (мотора и сл.), казниће се новчаном казном од 400
КМ до 1.200 КМ.
(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се привредно друштво и друго правно лице новчаном казном од
3.000 КМ до 9.000 КМ.
(3) Одговорно лице у привредном друштву и другом
правном лицу казниће се за прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном од 500 КМ до 1.300 КМ.
(4) Не сматрају се прекршајима из става 1. овог члана
редовне активности вјерских заједница.
Неовлашћена употреба оружја
Члан 16.
(1) Ко неовлашћено употријеби оружје казниће се новчаном казном од 400 КМ до 1.200 КМ или казном затвора
до 40 дана.
(2) Неовлашћеном употребом оружја из става 1. овог
члана сматра се: испаљивање хитаца из оружја, показивање
оружја на јавном мјесту или руковање оружјем на начин
којим се може изазвати застрашивање или узнемиреност
грађана.
(3) Под оружјем, у смислу овог члана, подразумијева се: ватрено оружје, ваздушно оружје, распрскавајуће и
гасно оружје, хладно оружје, оружје са тетивом и посебно
оружје.
Конзумирање опојне дроге
Члан 17.
Ко конзумира опојну дрогу или психоактивне супстанце на јавном мјесту казниће се новчаном казном од 700 КМ
до 1.700 КМ.
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Пропуштање пријављивања нарушавања јавног реда и
мира у угоститељском објекту
Члан 18.
Власник угоститељског објекта или лице коме је повјерено вођење угоститељског објекта које пропусти да надлежном органу пријави нарушавање јавног реда и мира у
угоститељском објекту казниће се новчаном казном од 200
до 800 КМ.
Проституција
Члан 19.
(1) Ко за новчану или другу корист нуди или тражи
услуге проституције казниће се новчаном казном од 400
КМ до 1.200 КМ.
(2) Ко изнајмљује, односно уступа просторије ради вршења проституције казниће се новчаном казном од 500 КМ
до 1.500 КМ.
(3) За прекршај из става 2. овог члана казниће се привредно друштво и друго правно лице новчаном казном од
4.000 КМ до 12.000 КМ.
(4) Одговорно лице у привредном друштву и другом
правном лицу казниће се за прекршаје из става 1. овог члана новчаном казном од 500 КМ до 1.300 КМ.
Врачање
Члан 20.
(1) Ко се бави врачањем, прорицањем судбине или
сличним обмањивањем, или ко објављује огласе, пропагира или на други начин грађане позива или подстиче да
се подвргну врачању или прорицању судбине, или ко у
врачању на било који начин помаже лицу које се бави тим
активностима, казниће се новчаном казном од 500 КМ до
1.500 КМ.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се привредно друштво и друго правно лице новчаном казном од
4.000 КМ до 12.000 КМ.
(3) Одговорно лице у привредном друштву и другом
правном лицу казниће се за прекршаје из става 1. овог члана новчаном казном од 600 КМ до 1.600 КМ.
2. Прекршаји против функционисања државних
органа и јавних служби
Уништавање јавних огласа и објава
Члан 21.
Ко неовлашћено поцијепа, уклони или на други начин
оштети јавне огласе или објаве или предмете које су поставили државни органи или органи јединица локалне самоуправе или изборне огласе истакнуте у складу са прописима или ко спријечи њихово истицање казниће се новчаном
казном од 300 КМ до 900 КМ.
Ограничење кретања на одређеном простору
Члан 22.
Ко не поступи по наредби или рјешењу државног органа у вези са ограничењем или забраном кретања или
задржавања лица на одређеним јавним мјестима или подручјима, или ко се не удаљи из групе коју је овлашћени
полицијски службеник упозорио да се разиђе, казниће се
новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
Лажно представљање
Члан 23.
Ко се лажно представља као службено лице државног
органа, представник међународне или друге организације,
одговорно лице привредног друштва или другог правног
лица, или ко неовлашћено носи њихове службене ознаке
или униформе или службене легитимације, или ко употријеби лажне личне податке као своје или ко потврди
туђе лажне личне податке као тачне казниће се новчаном
казном од 500 КМ до 1.500 КМ или казном затвора до 40
дана.
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Ометање државних органа, привредних друштава и других
правних лица у вршењу јавних функција
Члан 24.
Ко омета или спречава дјеловање државних органа,
привредних друштава и других правних лица која врше
јавна овлашћења или њихове службенике да врше своје
функције, или ко не поступи на лицу мјеста по законитом
захтјеву или наређењу њиховог службеног лица казниће се
новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ или казном затвора до 60 дана.
3. Прекршаји против интереса малољетника и других
категорија лица
Послуживање алкохолом
Члан 25.
(1) Ко при промету алкохолних пића која се троше на
лицу мјеста даје алкохолна пића очигледно пијаном лицу,
малољетнику, душевно болесном лицу или лицу заосталог
душевног развоја, или ко подстиче ова лица на узимање алкохола казниће се новчаном казном од 400 КМ до 1.200 КМ.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се привредно друштво и друго правно лице новчаном казном од
3.000 КМ до 9.000 КМ.
(3) Одговорно лице у привредном друштву и другом
правном лицу, односно власник угоститељског објекта или
лице коме је повјерено вођење угоститељског објекта казниће се за прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 500 КМ до 1.300 КМ.
Просјачење
Члан 26.
(1) Ко просјачи или наводи другог на просјачење казниће се новчаном казном од 200 КМ до 800 КМ.
(2) Ко на просјачење наводи малољетника, душевно болесно лице или лице заосталог душевног развоја казниће
се новчаном казном од 400 КМ до 1.200 КМ или казном
затвора до 40 дана.
Пропуштање обавезе бриге о малољетнику
Члан 27.
(1) Родитељ, усвојилац, односно старалац малољетника
који је починио прекршај јавног реда и мира прописан овим
законом, ако је извршење прекршаја посљедица њиховог
пропуштања дужне бриге о малољетнику, а у могућности
су да такав надзор врше, казниће се новчаном казном од
400 КМ до 1.200 КМ.
(2) За прекршај јавног реда и мира који малољетник
почини у периоду од 23.00 часа до 6.00 часова казниће се
родитељ, усвојилац, односно старалац малољетника новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
4. Остали прекршаји јавног реда и мира
Препродаја улазница
Члан 28.
(1) Ко врши, организује или омогућава препродају
улазница за спортске и друге приредбе по цијени већој од
стварне цијене улазнице казниће се новчаном казном од
300 КМ до 900 КМ.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се привредно друштво или друго правно лице новчаном казном од
2.000 КМ до 6.000 КМ.
(3) Одговорно лице у привредном друштву и другом
правном лицу казниће се за прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном од 400 КМ до 1.000 КМ.
Угрожавање пролазника
Члан 29.
(1) Ко стави или држи испред зграде или ограде, односно на згради или огради уређај или предмет који може
угрозити пролазника или му нанијети штету, или ко такве
предмете избаци на улицу казниће се новчаном казном од
300 КМ до 900 КМ.
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(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се привредно друштво или друго правно лице новчаном казном од
2.000 КМ до 6.000 КМ.
(3) Одговорно лице у привредном друштву и другом
правном лицу казниће се за прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном од 400 КМ до 1.000 КМ.
Држање опасних животиња без надзора
Члан 30.
Ко без надзора или заштитних средстава држи или води
опасне животиње које другог могу да престраше или повриједе или ко на јавном мјесту злоставља животиње казниће се новчаном казном од 300 КМ до 900 КМ.
Кажњавање у двоструком износу
Члан 31.
Када прекршај из чл. 11, 12. и 24. овог закона почини
група или се починилац употребом маске или другог предмета маскира ради прикривања идентитета казниће се новчаном казном у двоструком износу новчане казне прописане за тај прекршај или казном затвора од 60 дана.
ГЛАВА IV
ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ
Изрицање заштитних мјера
Члан 32.
(1) Привредном друштву или другом правном лицу које
се бави угоститељском дјелатношћу, њиховом одговорном
лицу, односно власнику угоститељског објекта или лицу
коме је повјерено вођење угоститељског објекта за прекршаје из чл. 13, 14, 15, 18, 19. и 20. овог закона може се изрећи заштитна мјера - забрана вршења позива, дјелатности
или дужности до шест мјесеци.
(2) Ако се приликом изрицања казни за прекршаје из чл.
13, 15, 18, 19. и 20. овог закона утврди да је лице из става
1. овог члана у току посљедње двије године било правоснажно кажњено за неки од прекршаја предвиђен у наведеним
члановима, том лицу ће се обавезно изрећи заштитна мјера
из става 1. овог члана.
(3) За прекршаје из чл. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22,
25. и 28. овог закона може се изрећи и заштитна мјера одузимање предмета који су употријебљени или су били
намијењени за извршење прекршаја или су настали извршењем прекршаја.
(4) За прекршај из члана 17. овог закона може се изрећи
и заштитна мјера - обавезно лијечење зависника.
(5) Заштитне мјере по одредбама ст. 1, 2, 3. и 4. овог
члана могу се изрећи и ако казна за прекршај није изречена.
Неизвршавање заштитних мјера
Члан 33.
Починилац прекршаја који поступи противно изреченој
заштитној мјери коју му је изрекао надлежни орган због
учињеног прекршаја јавног реда и мира казниће се новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
ГЛАВА V
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овлашћење других органа за доношење подзаконских
прописа
Члан 34.
Скупштине градова и општина могу својим одлукама, у
складу са чл. 1. и 2. овог закона, прописати и друге прекршаје јавног реда и мира који нису прописани овим законом.
Престанак примјене важећег закона
Члан 35.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/07).
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Ступање на снагу и почетак примјене закона
Члан 36.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-121/15
5. фебруара 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

172
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА
О ИМОВИНИ И ПОТРАЖИВАЊИМА КОЈИМА
УПРАВЉА ФОНД ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА И
ПОТРАЖИВАЊИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о имовини и
потраживањима којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима Републике Српске, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Другој
сједници, одржаној 5. фебруара 2015. године, а Вијеће народа 16. фебруара 2015. године констатовало да усвојеним
Законом о измјенама Закона о имовини и потраживањима
којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-574/15
17. фебруара 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ИМОВИНИ И
ПОТРАЖИВАЊИМА КОЈИМА УПРАВЉА ФОНД ЗА
УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА И ПОТРАЖИВАЊИМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о имовини и потраживањима којима управља
Фонд за управљање некретнинама и потраживањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 29/10) у члану 1. ријечи: “и Закона о почетном билансу
стања у поступку приватизације државног капитала у банкама (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/98)”
бришу се.
Члан 2.
У члану 2. ријечи: “и банке”, “Закона о приватизацији
државног капитала у банкама” и “Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала
у банкама” бришу се.
Члан 3.
У члану 6. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Потраживања и имовину из пасивног подбиланса
Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) преноси
на Фонд у складу са Законом о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике
Српске.”.
Члан 4.
Члан 13. мијења се и гласи:
“(1) Правна лица која су имовину из пасивног подбиланса продала или су наплатилa потраживања биће евидентиранa, а њихови предмети ће бити прослијеђени Правобранилаштву Републике Српске.
(2) Правобранилаштво Републике Српске ће против
правних лица из става 1. овога члана предузети правна

