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ства, након чега се захтијева покретање поступка и предузимање мјера у складу са законом.
Члан 20.
Ради обезбјеђења јединственог приступа анализи ризика критичних инфраструктура, надзор над примјеном
Методологије и секторских мјера код свих учесника који
спроводе овај закон врши Министарство, а контролу код
одговорних субјеката критичних инфраструктура над примјеном секторских мјера и анализа ризика спроводе републички органи управе у сектору из своје надлежности.
Члан 21.
(1) Новчаном казном од 500 КМ до 1.000 КМ казниће
се за прекршај одговорни субјект критичне инфраструктуре ако:
1) не изради анализу ризика као подлогу за израду
безбједносног плана на основу мјера из члана 9. овог закона (члан 11. став 1),
2) не изради и не донесе безбједносни план одговорног субјекта, који обухвата мјере заштите и обезбјеђења
наставка пословања критичне инфраструктуре и испоруке
услуга или робе (члан 12. став 1. и члан 13. став 1),
3) не одреди безбједносног координатора и лице одговорно за управљање и заштиту објеката критичне инфраструктуре (члан 14. став 2).
(2) За прекршај из става 1. овога члана казниће се новчаном казном од 50 КМ до 200 КМ и лице одговорно за
управљање и заштиту објеката критичне инфраструктуре.
Члан 22.
Влада Републике Српске ће у року од шест мјесеци од
дана ступања на снагу овог закона донијети подзаконски
пропис о поступку провјере субјеката и објеката критичне
инфраструктуре (члан 5. став 4).
Члан 23.
Руководиоци републичког органа управе дужни су да
донесу секторске мјере из члана 8. став 3. овог закона у
року од 18 мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 24.
У року од девет мјесеци од дана усвајања секторских
мјера из члана 8. став 3. овог закона министар ће донијети
Методологију из члана 8. став 1. овог закона.
Члан 25.
Републички органи управе дужни су да у року од шест
мјесеци од дана доношења Методологије предложе критичне инфраструктуре из сектора њихове надлежности и ниво
њихове критичности.
Члан 26.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-639/19
27. јуна 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1080
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 И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ И
УНУТРАШЊИМ ПОСЛОВИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона
о полицији и унутрашњим пословима, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Петој редовној
сједници, одржаној 27. јуна 2019. године, а Вијеће народа
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4. јула 2019. године констатовало да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим
пословима није угрожен витални национални интерес ни
једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2775/19
8. јула 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ И
УНУТРАШЊИМ ПОСЛОВИМА

Члан 1.
У Закону о полицији и унутрашњим пословима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 57/16 и 110/16) у
члану 5. у ставу 2. послије ријечи: “организације” ријеч:
“и” брише се и додаје се запета, а послије ријечи: “установе” додају се запета и ријечи: “правна и физичка лица”.
Члан 2.
У члану 8. у ставу 1. ријечи: “Кривичним законом Републике Српске” замјењују се ријечима: “Кривичним закоником Републике Српске”.
Члан 3.
У члану 14. тачка 4) мијења се и гласи:
“4) предлаже финансијски план за потребе полицијских
службеника,”.
Члан 4.
Члан 21. мијења се и гласи:
“(1) У случају да Народна скупштина Републике Српске
у складу са Уставом Републике Српске прогласи ванредно
стање, усљед елементарне непогоде или опште опасности
ширих размјера за Републику Српску или дио Републике
Српске, директор ангажује једну или више посебних јединица полиције за ту намјену.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, у посебним случајевима који захтијевају додатно ангажовање полицијских
службеника, на приједлог руководиоца основне организационе јединице Министарства, директор ангажује једну
или више посебних јединица полиције.
(3) Наредбом о ангажовању јединицa из ст. 1. и 2. овог
члана одређују се састав, старјешина, наоружање, опрема и
задатак јединица, у складу са оперативним планом рада у
конкретном случају.
(4) Ангажовање јединицa из става 3. овог члана наређује директор уз сагласност министра.”.
Члан 5.
У члану 29. у ставу 1. тачка 4) мијења се и гласи:
“4) позивање лица, обављање разговора и узимање изјаве,”.
Послије тачке 5) додаје се нова тачка 6), која гласи:
“6) лишење слободе лица,”.
Досадашње т. 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) постају
т. 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) и 15).
У ставу 2. број: “13” замјењује се бројем: “14”.
Послије става 4. додају се нови ст. 5, 6. и 7, који гласе:
“(5) Полицијски службеници ради извршења овлашћења из области посебних истражних радњи прописаних законима о кривичном поступку Републике Српске и Босне и
Херцеговине спроводе поступак легендирања прије и након доношења наредбе о спровођењу истраге ради измјене
идентитета лица и израде одговарајућих докумената, ради
учествовања у правном промету.
(6) Поступак легендирања прије доношења наредбе за
спровођење истраге покреће се на основу одлуке директора.
(7) За спровођење посебне истражне радње ‘коришћење
прикривених истражилаца и коришћење информатора’ Ми-
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нистарство ангажује обученог полицијског службеника
Министарства или полицијског службеника друге државе
уколико на други начин није могуће спровести ту радњу.”.
Члан 6.
У члану 36. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Полицијски службеник, у складу са законом, може
позвати лице на разговор ради прикупљања обавјештења,
давања обавјештења и упозорења, издавања наређења и
узимања изјаве.”.
Члан 7.
Послије члана 39. додаје се назив члана и члан 39а, који
гласи:
“Лишење слободе
Члан 39а.
(1) Полицијски службеник може лишити слободе лице
ако постоје разлози предвиђени у чл. 197. и 204. Закона о
кривичном поступку Републике Српске, а Министарство је
дужно да такво лице, без одгађања, у законом утврђеном
року, спроведе надлежном тужиоцу.
(2) Полицијски службеник може лишити слободе лице
ако постоје разлози предвиђени у члану 170. Закона о
прекршајима Републике Српске, а Министарство је дужно
да такво лице, без одгађања, у законом утврђеном року,
спроведе надлежном суду.
(3) Министарство обавјештава надлежног тужиоца или
надлежни суд о разлозима и времену лишења слободе.”.
Члан 8.
У члану 47. у ставу 3. послије тачке 7) додаје се нова
тачка 8), која гласи:
“8) службени коњи,”.
Досадашње т. 8), 9), 10), 11) и 12) постају т. 9), 10), 11),
12) и 13).
Члан 9.
У члану 55. послије става 2. додаје се нови став 3, који
гласи:
“(3) Уколико је пријављено насиље, односно пријетња
насиљем у породици, полицијски службеници дужни су да,
у сарадњи са другим надлежним органима, одмах предузму
потребне мјере и радње у складу са законом, чијим вршењем се спречава, односно зауставља насиље које за посљедицу може имати наношење тешких тјелесних повреда или
лишење живота.”.
Члан 10.
У члану 71. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Кандидат заснива радни однос у Министарству као
полицијски службеник:
1) у чину млађег полицајца – са најмање IV степеном
стручне спреме и
2) у чину млађег инспектора – са најмање VII степеном
стручне спреме.”.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Изузетно од става 1. овог члана, кандидат може
засновати радни однос у Министарству у чину млађег полицајца са завршеном Вишом школом унутрашњих послова или Високом школом унутрашњих послова или другом
високошколском установом са којом Министарство има
закључен уговор у складу са чланом 154. овог закона.”.
Члан 11.
У члану 74. у ставу 1. тачка 2) мијења се и гласи:
“2) да има између 18 и 25 година за почетни чин – млађи
полицајац и до 30 година за почетни чин – млађи инспектор,
изузев за лице са завршеном Вишом школом унутрашњих
послова, односно Високом школом унутрашњих послова
и ако се запошљавање врши у складу са чланом 72. овог
закона и до 30 година за лице са завршеном другом високо-
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школском установом са којом Министарство има закључен
уговор у складу са чланом 154. овог закона, уколико заснива радни однос у Министарству у чину млађег полицајца,”.
У тачки 3) ријечи: “VI степен стручне спреме” замјењују се ријечима: “VII степен стручне спреме”.
Члан 12.
У члану 85. послије става 3. додаје се нови став 4, који
гласи:
“(4) На рјешење о распореду без интерног огласа полицијски службеник може поднијети жалбу Полицијском
одбору у року од 15 дана по пријему рјешења, а жалба не
одгађа извршење рјешења.”.
Члан 13.
У члану 99. послије става 2. додаје се нови став 3, који
гласи:
“(3) Не оцјењује се полицијски службеник који је у
претходној календарској години радио мање од шест мјесеци.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 14.
У члану 141. у ставу 5. послије ријечи: “цертификата”
додају се запета и ријечи: “те вршити персонализацију докумената, укључујући и полицијску легитимацију из члана
24. овог закона и идентификациони документ из члана 69.
овог закона”.
Послије става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
“(6) Министар доноси правилник којим се уређује
успостављање система заштите за евиденције из члана 8.
став 3. тачка 6), евиденција из става 1. овог члана и члана
141а. овог закона, као и заштите инфраструктуре из става
5. овог члана.”.
Члан 15.
У члану 141а. послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4,
који гласе:
“(3) Након стицања техничких услова из става 2. овог
члана, грађани могу електронским путем, коришћењем инфраструктуре из члана 141. став 5. овог закона или друге
инфраструктуре у складу са важећим прописима, поднијети захтјев за обављање послова из члана 6. тачка 1) овог
закона.
(4) Министар доноси правилник којим се прописује
подношење захтјева електронским путем коришћењем инфраструктуре у складу са ставом 3. овог члана.”.
Члан 16.
Послије члана 150. додаје се назив члана и члан 150а,
који гласи:
“Поступак пријављивања, селекције и
избор кандидата за кадете
150а.
(1) Поступак пријављивања, селекције и избор кандидата који учествују у јавном конкурсу за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској
академији, детаљније се уређује правилником који доноси
министар.
(2) Поступак пријављивања, селекције и избор кандидата који учествују у јавном конкурсу за кадете полицијске
обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији за припаднике Специјалне антитерористичке јединице,
детаљније се уређује правилником који доноси министар.”.
Члан 17.
У члану 171. у тачки 23) послије ријечи: “(члан 151.
став 5)” ријеч: “и” брише се и додаје се запета.
У тачки 24) послије ријечи: “(члан 151. став 6)” брише
се ријеч: “и” и додају се запета и нове т. 25), 26), 27) и 28),
које гласе:
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25) успостављању система заштите евиденције и заштите инфраструктуре (члан 141. став 6),
26) подношењу захтјева електронским путем коришћењем инфраструктуре (члан 141а. став 4),
27) поступку селекције и избору кандидата за кадете
полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији (члан 150а. став 1) и
28) поступку селекције и избору кандидата за кадете
полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији за припаднике Специјалне антитерористичке јединице (члан 150а. став 2).”.
Члан 18.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-640/19
27. јуна 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1081
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 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 констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама
Закона о јавном реду и миру није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2776/19
8. јула 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
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”.
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“(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 предузетник”.
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 новчаном 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 установама, 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 предузетнику”.
Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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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 угоститељ као предузетник, новчаном казном од 500 КМ до
1.300 КМ.”.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
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Члан 3.
У члану 18. ријечи: “Власник угоститељског објекта
или лице коме је повјерено вођење угоститељског објекта” замјењују се ријечима: “Одговорно лице у привредном
друштву и другом правном лицу или угоститељ као предузетник”.

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 констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама
Закона о оружју и муницији није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

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:

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 И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ
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