
 

6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 58 9.7.2019.

25) успостављању система заштите евиденције и за-
штите инфраструктуре (члан 141. став 6),

26) подношењу захтјева електронским путем ко-
ришћењем инфраструктуре (члан 141а. став 4),

27) поступку селекције и избору кандидата за кадете 
полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Поли-
цијској академији (члан 150а. став 1) и

28) поступку селекције и избору кандидата за кадете 
полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – По-
лицијској академији за припаднике Специјалне антитеро-
ристичке јединице (члан 150а. став 2).”.

Члан 18.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-640/19 Предсједник
27. јуна 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1081
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 ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
јавном реду и миру, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Петој редовној сједници, одржаној 27. 
јуна 2019. године, а Вијеће народа 4. јула 2019. године кон-
статовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама 
Закона о јавном реду и миру није угрожен витални нацио-
нални интерес ни једног конститутивног народа у Републи-
ци Српској.

Број: 01-020-2776/19 Предсједник
8. јула 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ

Члан 1.
У Закону о јавном реду и миру (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 11/15) у члану 5. у ставу 1. ријеч: 
“осам” замјењује се бројем: “15”.

Члан 2.
У члану 15. у ставу 1. ријечи: “од 15.00 до 17.00 часова” 

замјењују се ријечима: “од 16.00 до 18.00 часова”.
Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се уго-

ститељ као предузетник, новчаном казном од 500 КМ до 
1.300 КМ.”.

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 3.
У члану 18. ријечи: “Власник угоститељског објекта 

или лице коме је повјерено вођење угоститељског објек-
та” замјењују се ријечима: “Одговорно лице у привредном 
друштву и другом правном лицу или угоститељ као преду-
зетник”.

Члан 4.
У члану 24. испред ријечи: “Ко омета” додаје се број: 

“1” у обостраној загради. Послије става 1. додаје се нови 
став 2, који гласи:

“(2) Лице које је упозорено и којем је издато усмено 
наређење од овлашћеног службеног лица да престане са 
ометањем из става 1. овог члана, а које и даље настави са 
ометањем, по хитном поступку спровешће се надлежном 
суду.”.

Члан 5.
У члану 25. у ставу 3. ријечи: “власник угоститељског 

објекта или лице коме је повјерено вођење угоститељског 
објекта” замјењују се ријечима: “угоститељ као преду-
зетник”.

Члан 6.
Назив члана и члан 30. мијења се и гласи:

“Држање животиња без надзора
Члан 30.

(1) Ко без надзора и заштитних средстава, супротно 
прописима о држању и заштити животиња, држи или води 
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.

(2) Ко без повоца и заштитне корпе на њушци држи или 
води опасног пса на јавним површинама казниће се новча-
ном казном од 300 КМ до 900 КМ.”.

Члан 7.
Послије члана 30. додају се назив члана и нови члан 

30а, који гласи:

“Непријављивање прекршаја јавног реда и мира
Члан 30а.

Одговорна лица у васпитно-образовним установама, 
установама социјалне заштите, здравственим установа-
ма, спортским организацијама и друга лица која у оквиру 
вршења својих редовних службених дужности, надлежном 
органу не пријаве прекршаје против јавног реда и мира са 
обиљежјем насиља, казниће се новчаном казном од 300 КМ 
до 900 КМ.”.

Члан 8.
У члану 32. у ставу 1. ријечи: “власник угоститељског 

објекта или лице коме је повјерено вођење угоститељског 
објекта” замјењују се ријечима: “угоститељу као преду-
зетнику”.

Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-641/19 Предсједник
27. јуна 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1082
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 ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
оружју и муницији, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Петој редовној сједници, одржаној 27. 
јуна 2019. године, а Вијеће народа 4. јула 2019. године кон-
статовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама 
Закона о оружју и муницији није угрожен витални нацио-
нални интерес ни једног конститутивног народа у Републи-
ци Српској.

Број: 01-020-2777/19 Предсједник
8. јула 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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З АКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И 
МУНИЦИЈИ

Члан 1.
У Закону о оружју и муницији (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 26/16, 18/17 и 31/18) у члану 11. у 
ставу 3. тачка 6) брише се.

Досадашња тачка 7) постаје тачка 6).

Члан 2.
У члану 12. став 5. мијења се и гласи:
“(5) Постојање услова из члана 11. став 3. тачка 4) овог 

закона доказује се увјерењем о невођењу кривичног по-
ступка, издатог од надлежног суда.”.

У ставу 7. број: “7)” замјењује се бројем: “6)”.

Члан 3.
У члану 19. у ставу 1. број: “7)” замјењује се бројем: 

“6)”.

Члан 4.
У члану 21. у ставу 1. број: “7)” замјењује се бројем: 

“6)”.

Члан 5.
У члану 27. у ставу 5. ријечи: “уз доказе из члана 11. 

став 3. т. 3) до 6)” замјењују се ријечима: “уз доказе из чла-
на 11. став 3. тачка 4)”.

У ставу 6. број: “7)” замјењује се бројем: “6)”.

Члан 6.
У члану 30. послије става 6. додаје се нови став 7, који  

гласи:
“(7) Поступак и услове издавања дозволе за ношење 

оружја правилником прописује министар.”.

Члан 7.
Члан 54. мијења се и гласи:
“(1) Надлежна полицијска управа ће одузети оружје, 

муницију и исправе о оружју физичком лицу:
1) ако набави оружје супротно члану 11. став 1. овог 

закона,
2) ако престане да испуњава неки од услова прописан 

чланом 11. став 3. т. 2) и 3) и став 4. тачка 1) и чланом 12. 
ст. 2. и 3. овог закона,

3) уколико то налажу интереси безбједности из члана 
11. став 3. тачка 6) овог закона,

4) ако не поступи у складу са чланом 14. став 3. овог 
закона,

5) ако не поступи у складу са чланом 27. став 5. овог 
закона,

6) у случају из члана 28. став 1. тачка 3) овог закона,
7) ако не поступи у складу са чланом 34. став 2. овог 

закона и
8) ако не поступа у складу са другим одредбама овог 

закона.
(2) Надлежна полицијска управа ће одузети оружје, му-

ницију и исправе о оружју физичком лицу које је учинило 
прекршај употребом оружја или озбиљном пријетњом да ће 
оружје бити употријебљено.

(3) Надлежна полицијска управа може одузети оружје, 
муницију и исправе о оружју физичком лицу које је учи-
нило прекршај против јавног реда и мира са обиљежјем 
насиља, прекршај прописан овим законом или прекршај са 
обиљежјима насиља прописан другим законом.

(4) Оружје одузето на основу става 1. тачка 1) овог чла-
на одузима се без права на накнаду.

(5) Рјешење којим надлежна полицијска управа одузи-
ма оружје, муницију и исправе о оружју из става 1. т. 1), 2), 

4), 5), 6), 7) и 8) овог члана и ст. 2. и 3. овог члана садржи 
разлоге о одузимању.

(6) У рјешењу којим се одузима оружје, муниција и 
исправе о оружју из става 1. тачка 3) овог члана надлежна 
полицијска управа није обавезана да образлаже разлоге 
којима се руководила приликом доношења рјешења.

(7) Против рјешења из ст. 5. и 6. овог члана може се 
изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана уру-
чења рјешења, с тим да жалба не одгађа извршење рје-
шења.

(8) Против рјешења донесеног по жалби из става 7. овог 
члана може се водити управни спор.

(9) О оружју и муницији одузетој у складу са ставом 
1. тачка 1) овог члана, оружју и муницији одузетој примје-
ном мјере безбједности и заштитне мјере одузимања, као 
и нађеном и добровољно предатом оружју, одлучује ми-
нистар.”.

Члан 8.
У члану 55. у ставу 1. ријечи: “надлежни центар јав-

не безбједности” замјењују се ријечима: “надлежна поли-
цијска управа”.

Члан 9.
У члану 56. у ставу 1. ријечи: “ст. 3. и 4.” замјењују се 

ријечима: “ст. 5. и 6.”.

Члан 10.
Члан 57. мијења се и гласи:
“(1) Надлежни орган ће привремено одузети оружје, 

муницију и исправе о оружју у случају вођења поступка за 
кривично дјело које се гони по службеној дужности пропи-
сано Кривичним закоником Републике Српске и Кривич-
ним законом Босне и Херцеговине, осим за кривична дјела 
против безбједности јавног саобраћаја.

(2) Надлежни орган ће привремено одузети оружје, му-
ницију и исправе о оружју у случају вођења поступка за 
прекршај који је учињен употребом оружја или озбиљном 
пријетњом да ће оружје бити употријебљено.

(3) Надлежни орган може привремено одузети оружје, 
муницију и исправе о оружју у случају вођења поступка 
за прекршај против јавног реда и мира са обиљежјима на-
сиља, прекршај прописан овим законом или прекршај са 
обиљежјима насиља прописан другим законом.

(4) За одузето оружје, муницију и исправе о оружју на-
длежни орган издаје потврду о одузимању.

(5) Оружје, муниција и исправе о оружју из ст. 1, 2. и 3. 
овог члана депонују се у надлежној организационој једини-
ци Министарства која их је привремено одузела, а уколико 
се у поступку утврди да власник није кривично, односно 
прекршајно одговоран, враћа се власнику.”.

Члан 11.
У члану 61. у ставу 2. у тачки 2) ријечи: “из члана 11. 

став 3. т. 3), 4), 5), 6) и 7)” замјењују се ријечима: “из члана 
11. став 3. т. 3), 4), 5) и 6)”.

Члан 12.
У члану 76. у ставу 1. у тачки 4) послије ријечи: “(члан 

40. став 4)” ријеч: “и” брише се и додаје се запета.
У тачки 5. послије ријечи: “(члан 68. став 3)” додаје се 

ријеч: “и” и нова тачка 6), која гласи:
“6) о поступку и условима издавања дозволе за ношење 

оружја (члан 30. став 7)”.

Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-642/19 Предсједник
27. јуна 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.


