
 

 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“ број 17/08), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 14. редовној сједници 
одржаној 14. октобра 2009. године, усваја 
 
 

З А К О Н 

О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 
 

ПРВИ ДИО – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

(Предмет) 
 

Овим законом прописују се радње и поступци којима се нарушава јавни ред и 
мир, услови и поступак за приређивање ватромета и сличних приредби на којима се 
користе пиротехничка средства, услови и поступак за прикупљање добровољних 
прилога и свих видова помоћи које организују грађани, предузећа, удружења грађана 
и друга правна лица у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Дистрикт) и  санкције за починиоце прекршаја. 
 

Члан 2 
(Циљ закона) 

 
Циљ доношења овог закона је заштита мирног начина живота и рада грађана, 

заштита сигурности личности, заштита достојанства на јавним мјестима, спрјечавање 
нарушавања законитости рада и функционисања државних органа, органа и 
институција Дистрикта, предузећа и других правних лица и  удружења грађана и 
омогућавање правилног коришћења јавних објеката. 
 

Члан 3 
(Дефиниције) 

 
             Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедећа значења: 
 

a) ''јавни ред и мир“ су поступци и понашање грађана појединачно и у њиховим 
међусобним односима, а који су у складу с правилима понашања о нормалном 
начину живота; 

 
b) "јавно мјесто" је мјесто на које је слободан приступ појединачно неодређеним 

лицима без услова или под одређеним условима као што су:  

1) улица, трг, пут, излетиште, пристаниште, чекаоница, угоститељска, 
трговинска и занатска радња, средства и објекти јавног превоза, 
спортски стадион, игралиште, биоскопска сала, позоришна и концертна 
сала и  изложбена просторија, пословни објекат физичких и правних 
лица  када се у њима одржавају јавне манифестације;  

2) земљиште или просторија гдје се одржава јавни скуп, приредба, 
такмичење и слично; 



 

 

3) вањски дио куће и стана у стамбеним зградама уколико је доступан 
видику са јавног мјеста, једино под условом када се у њему или из њега 
музиком, галамом и виком нарушава јавни ред и мир; 

 
c) "дрско понашање" је радња или више радњи које чине цјелину, којима се на 

дрзак начин вријеђају схватања одређене средине и ремете устаљени 
међуљудски односи као што је: пљување, псовање, називање погрдним 
именима, свађа, вика и слично; 

 
d)  "посебно дрско понашање" је: 

1) грубо вријеђање другог лица или друго безобзирно понашање којим се 
угрожава безбједност грађана или којим се може изазвати осјећање 
физичке угрожености, узнемирености или негодовање грађана;  

2) безобзирно понашање гдје извршилац у вршењу прекршаја користи и 
средства која представљају посебну опасност за нападнути објекат или 
околину као што је употреба у тучи: боксера, кратке палице са 
уграђеним оловом или жељезом и жељезног ланца; ломљење излога од 
стакла; разбијање чаша, флаша и употреба осталих распрскавајућих 
средстава у присуству других посебно у угоститељским објектима и 
слично; 

 
e) ''очигледно пијано лице је лице за које се и обичним посматрањем може 

запазити да је пијано будући да има отупјеле рефлексе, несигурно се креће, 
има поремећаја у говору, осјетно се осјећа задах на алкохол и слично; 

 
f) ''учествовање у тучи'' је радња два или више лица предузета непосредно 

рукама, ногама, главом и слично или уз помоћ погодних помоћних средстава 
усмјерена од стране једног према другом или према другим грађанима; 

 
g) ''физички напад'' је радња којом се напада друго лице непосредно рукама, 

ногама, главом и слично или уз помоћ погодних помоћних средстава; 
 
h) ''злостављање'' представља такву радњу поступања којом се лице ријечима 

или дјелом у присуству других, ставља у подређен положај и стање у мјери у 
којој се омаловажава његово људско достојанство; 

 
i) "овлашћено лице" означава лице које у органу или институцији Дистрикта и у 

предузећу има законско овлашћење да, у складу са законом, извршава јавна 
овлашћења; 

 
j) "одговорно лице" је лице коме су у предузећу или другом правном лицу 

повјерени одређени послови који се односе на управљање, пословање или 
процес рада, као и лице које у органима Дистрикта врши одређене дужности; 

 
k) "заједничке просторије" значе сувласништво над дијелом објекта који може да 

укључује помоћне дијелове као што су отворени балкони, терасе, подрумске 
просторије, поткровља, степеништа, ходници, лифтови, баште, мјеста за 
гаражирање до два моторна возила по једном стану и слично. 

 
 
 



 

 

 
 
 
ДРУГИ ДИО – ПРЕКРШАЈИ 

 
Члан 4 

(Дрско понашање) 
 

Ко на јавном мјесту нарушава јавни ред и мир дрским понашањем, биће 
кажњен новчаном казном у износу од 100 до 500 КМ. 
 
 

Члан 5 
(Учествовање у тучи и изазивање туче) 

 
Ко на јавном мјесту нарушава јавни ред и мир учествовањем у тучи, 

злостављањем или физичким нападом на другог или ко изазове тучу, односно 
злостављање или физички напад на другог, биће кажњен новчаном казном у износу 
од 500  до 1.500 КМ. 

 
 

Члан 6 
(Посебно дрско понашање) 

 
 Ко на јавном мјесту нарушава јавни ред и мир посебно дрским понашањем, 

биће кажњен новчаном казном у износу од 500 до 1.500 КМ. 
 

 
Члан 7 

(Угрожавање безбједности и изазивање осјећања угрожености) 
 

 Ко угрожава безбједност или изазива осјећање угрожености другог лица 
пријетњом да ће напасти на његов живот или тијело, биће кажњен новчаном казном у 
износу од 500 до 1.500 КМ. 
 

Члан 8 
(Ометање вршења службених послова и задатака) 

 
 Ко омета службено лице органа и институција Дистрикта, предузећа и другог 

правног лица које врши јавна овлашћења приликом вршења службених послова и 
задатака или ко не поступи по законитом захтјеву тих службених лица, биће кажњен 
новчаном казном у износу од 500  до 1.500 КМ. 

 
Члан 9 

(Вријеђање) 
 

Ко на јавном мјесту говором, писањем, истицањем обавјештења или огласа 
или на други начин вријеђа или омаловажава патриотска, национална, вјерска, 
морална или осјећања расне припадности грађана, биће кажњен новчаном казном у 
износу од 800  до 1.500 КМ. 

 



 

 

Члан 10 
(Изношење или преношење лажних вијести, гласина или тврдњи) 

 
Ко износи или преноси лажне вијести, гласине или тврдње којима се може 

изазвати узнемирење грађана или угрозити јавни ред и мир, биће кажњен новчаном 
казном у износу од 100 до 500 КМ. 

 
 
 

Члан 11 
(Неовлашћено уништавање истакнутих обавјештења или огласа) 

 
(1)  Обавјештења или огласи државних органа, органа законодавне, извршне и 

судске власти Дистрикта, предузећа, удружења грађана, политичких партија и 
других правних лица истичу или уклањају овлашћена лица у складу с прописима 
Дистрикта. 

 
(2)  Ко неовлашћено истакне, спријечи истицање, уклони, поцијепа или на други 

начин оштети обавјештења или огласе из става 1 овог члана, биће кажњен 
новчаном казном у износу од 100 до 500 КМ. 

 
Члан 12 

(Лажно представљање) 
 

Ко се лажно представља као службеник или представник међународне 
организације, државе, ентитета, власти Дистрикта или другог правног лица које има 
јавна овлашћења, биће кажњен новчаном казном у износу од 100 до 500 КМ. 
 
 

Члан 13 
(Издавање алкохолног пића пијаном лицу) 

 
Ко при промету алкохолних пића издаје алкохолна пића очигледно пијаном 

лицу, малољетнику млађем од шеснаест (16) година живота, душевно болесном лицу 
или лицу заосталог душевног развоја, биће кажњен новчаном казном у износу од 500  
до 1.500 КМ. 
 
 

Члан 14 
(Просјачење) 

 
1) Ко просјачи на јавном мјесту биће кажњен новчаном казном у износу од 100 до 

500 КМ. 
2) Ко наводи на просјачење малољетно лице, душевно или тјелесно болесно 

лице, односно лице заосталог душевног и тјелесног развоја биће кажњен 
новчаном казном у износу од 500 до 1.000 КМ. 

 
Члан 15 

(Коцкање) 
 



 

 

(1) Ко се коцка или уступа, односно изнајмљује просторије ради коцкања, осим у 
случајевима коцке која се одвија у за то намијењеним просторијама 
регистрованим за ту врсту дјелатности, биће кажњен новчаном казном у износу 
од 500  до 1.500 КМ. 

 
(2) За прекршај из става 1 овог члана предузеће или друго правно лице или 

предузетник, биће кажњен новчаном казном у износу од 2.000 до 15.000 КМ. 
 
(3) За прекршај из става 1 овог члана одговорно лице у предузећу или другом 

правном лицу, биће кажњено новчаном казном у износу од 500 до 3.000 КМ. 
 
 

Члан 16 
(Проституција) 

 
Ко се одаје проституцији  биће кажњен новчаном казном у износу од 100  до 

1.000 КМ. 
 
 

Члан 17 
(Неоправдано залажење и задржавање) 

 
Ко неоправдано залази или се неоправдано задржава у заједничким 

просторијама стамбене зграде у којој не станује, биће кажњен новчаном казном у 
износу од 100  до 500 КМ. 
 

Члан 18 
(Узнемиравање грађана пиротехничким средствима) 

 
Ко пали пиротехничка или експлозивна средства на мјестима и на начин којим 

се изазива узнемиреност грађана, биће кажњен новчаном казном у износу од 100  до 
1.000 КМ. 

 
 

Члан 19 
(Паљење пиротехничких средстава без најаве) 

 
(1)  Ко пали пиротехничка средства или изводи друге сличне приредбе без пријаве 
из члана 37 става 1 овог закона или приликом пријављеног паљења пиротехнике не 
предузме мјере обезбјеђења које је дужан да предузме у складу с чланом 37 ставом 
3 овог закона, биће кажњен новчаном казном у износу од 100 до 1.000 КМ. 

 

(2)  Ко пали пиротехничка средства или изводи друге сличне приредбе и поред 
забране из члана 37 става 4 овог закона, биће кажњен новчаном казном у 
износу од 500 до 1.500 КМ. 

 
Члан 20 

(Прикупљање добровољних прилога без одобрења) 
 



 

 

Ко прикупља добровољне прилоге у супротности с чланом 38 овог закона, 
биће кажњен новчаном казном у износу од 100  до 1.500 КМ. 
 
 

Члан 21 
(Препродаја улазница) 

 
Ко врши, организује и омогућава препродају улазница за спортске и друге 

приредбе, биће кажњен новчаном казном у износу од 100 до 500 КМ. 
 

 
Члан 22 

(Врачање и прорицање судбине) 
 

Ко се на јавном мјесту у виду занимања бави врачањем, прорицањем судбине 
или сличним обмањивањем с циљем прибављања материјалне користи, биће 
кажњен новчаном казном у износу од 500  до 1.500 КМ. 
 

Члан 23 
(Ремећење мира) 

 
Ко ремети мир коришћењем музичких инструмената, радио и телевизијских 

пријемника и других звучних уређаја или механичким изворима буке као што су: рад 
мотора, утовар, истовар, употреба сирене и слично, осим на уобичајеним весељима 
и оглашавања са вјерских објеката у сврху одржавања вјерских обреда, биће кажњен 
новчаном казном у износу од 100  до 1.500  КМ. 

 
Члан 24 

(Извођење или репродукција музике без одобрења) 
 
(1) Ко на јавном мјесту нарушава јавни ред и мир извођењем пјесама и музике или 

репродукцијом исте, без одобрења или у супротности са одобрењем 
надлежнога органа, биће кажњен новчаном казном у износу од 100  до 500 КМ. 

 
(2) За прекршај из става 1 овог члана предузеће, друго правно лице или 

предузетник биће кажњен новчаном казном у износу од 2.000 до 10.000 КМ. 
 
(3) За прекршај из става 1 овог члана одговорно лице у предузећу или другом 

правном лицу, биће кажњено новчаном казном у износу од 500 до 2.000 КМ. 
 

 
Члан 25 

(Угрожавање пролазника) 
 

Ко стави или држи испред зграде или ограде, односно на згради или огради 
уређај или предмет који може да угрози пролазника или му нанесе штету или ко 
такве предмете избаци на улицу, биће кажњен новчаном казном у износу од 100  до 
1.500 КМ. 
 
 

Члан 26 



 

 

(Држање опасних животиња и злостављање животиња) 
 

Ко на јавном мјесту без надзора или заштитних средстава држи опасне 
животиње које другог могу препасти или повриједити, ко на јавном мјесту злоставља 
животиње или на други начин с њима сурово поступа или ко са јавног мјеста не 
уклони нечистоћу животиња, биће кажњен новчаном казном у износу од 100  до 500 
КМ. 

 
 

Члан 27 
(Извођење паса) 

 
Ко на јавном мјесту изводи опасног пса који по својој конституцији другог може 

да уплаши или угрози без поводца и брњице, биће кажњен новчаном казном у износу 
од 100 до 500 КМ. 
 

Члан 28 
(Омаловажавање новца БиХ) 

 
Ко на јавном мјесту омаловажава новац Босне и Херцеговине на начин да га 

поцијепа или на други начин уништи или оштети, биће кажњен новчаном казном у 
износу од 200 до 1.000 КМ. 
 

Члан 29 
(Писање графита) 

 
Ко без одобрења пише графите по фасадама и улазима зграда, јавним 

превозним средствима, споменицима, потпорним зидовима, пропагандним паноима и 
слично, биће кажњен новчаном казном у износу од 500 до 1.500 КМ. 
 

 
 
 
 

Члан 30 
(Оштећење саднице) 

 
Ко оштећује или уништава саднице и расад на јавним површинама, биће 

кажњен новчаном казном у износу од 500 до 1.500 КМ. 
 
 

Члан 31 
(Уживање опојних средстава) 

 
Ко на јавном мјесту конзумира опојну дрогу или психотропне супстанце које му 

нису прописане из медицинских разлога, биће кажњен новчаном казном у износу од 
500 до 1.500 КМ. 

 
Члан 32 

(Уношење алкохола у спортске и културне објекте) 
 



 

 

Ко уноси алкохолна пића у спортске и културне објекте за вријеме одржавања 
спортских и културних манифестација, биће кажњен новчаном казном у износу од 300 
до 1.500 КМ. 

 
Члан 33 

(Непоштовање радног времена) 
 

Ко у вршењу пословне дјелатности не поштује радно вријеме одређено од 
надлежног органа Дистрикта, биће кажњен  новчаном казном у износу од 500 до 
1.500 КМ. 

 
 

Члан 34 
(Пропуштање дужности старања) 

 
1) Родитељ, усвојилац, односно старатељ старијег малољетника (од 16 до 18 

година старости) који је од стране полицијског службеника затечен на јавном 
мјесту у периоду од 23.00 до 05.00 часова без надзора родитеља, усвојиоца 
или старатеља биће кажњен новчаном казном у износу од 200 до 600 КМ. 

2) Родитељ, усвојилац, односно старатељ малољетника млађег од 16 година 
старости који је од стране полицијског службеника затечен на јавном мјесту у 
периоду од 23.00 до 05.00 часова без надзора родитеља, усвојиоца, односно 
старатеља биће кажњен новчаном казном у износу од 300 до 900 КМ. 

3) Родитељ, усвојилац, односно старатељ малољетника који је учинио прекршај 
прописан овим законом осим прекршаја из ставова 1 и 2 овог члана, ако је 
извршење прекршаја посљедица пропуштања дужног старања над 
малољетником, под условом да је у могућности да врши надзор, казниће се 
новчаном казном у износу од 500 до 1.500 КМ. 

 
 

Члан 35 
(Непријављивање нарушавања јавног реда и мира у угоститељским објектима) 

 
(1) Правно лице која се бави угоститељском дјелатношћу, одговорно лице у 

правном лицу, угоститељ предузетник, лице коме је повјерено вођење 
угоститељског објекта дужно је да пријави нарушавање јавног реда и мира у 
свом угоститељском објекту, када је то могуће без опасности по њега или друге. 

 
(2)   Ко не поступи у складу са ставом 1 овог члана чини прекршај. 
 
(3)  За прекршај из става 2 овог члана биће кажњено новчаном казном у износу: 

a) од 500 до 10.000 КМ, правно лице; 
b) од 1.000 до 3.000 КМ, одговорно лице у правном лицу; 
c) од 500 до 5.000 КМ, угоститељ предузетник; 
d) од 100 до 1.500 КМ, лице коме је повјерено вођење угоститељског 

објекта. 
 
 

Члан 36 
(Казна за правно лице и одговорно лице у правном лицу) 

 



 

 

(1) Правно лице, за прекршаје прописане овим законом за које није прописана 
посебна казна за правно лице, биће кажњено новчаном казном у износу од 2.000 
до 10.000 КМ. 

 
(2) За прекршаје из става 1 овог члана биће кажњено одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном у износу од 500 до 2.000 КМ. 
 
 
 
ТРЕЋИ ДИО – ВАТРОМЕТИ  И ДОБРОВОЉНИ ПРИЛОЗИ 
 
 

Члан 37 
(Приређивање ватромета) 

 
(1) Ватромет и слична приредба могу се приредити након подношења пријаве 

Полицији Дистрикта, најкасније пет дана прије одржавања приредби. 
 
(2) У пријави из става 1 овог члана наводе се: име и презиме или назив подносиоца 

пријаве                  (у даљем тексту: приређивач), мјесто, вријеме и сврха 
одржавања приредбе, количина пиротехничких средстава која би се користила, 
као и мјере обезбјеђења које би требало предузети. 

 
(3) Приређивач је дужан да спроводи мјере обезбјеђења које му рјешењем одреди 

Полиција Дистрикта. 
 
(4) Полиција Дистрикта може да забрани одржавање приредбе из става 1 овог 

члана ако то захтијевају разлози јавне безбједности. 
 
(5) У случају да Полиција Дистрикта забрани извођење приредбе, шеф Полиције 

доноси рјешење о томе и доставља га приређивачу најкасније четрдесет осам 
(48) сати прије одржавања приредбе. 

 
(6) Против рјешења из става 5 овог члана може се изјавити жалба Апелационој 

комисији у року од три дана од дана достављања рјешења. 
 
(7) Жалба из става 6 овог члана не одлаже извршење рјешења. 
 
 

Члан 38 
(Прикупљање добровољних прилога) 

 
(1) Предузеће и друго правно лице, хуманитарна и друга организација, грађанин, 

удружење грађана и политичка странка могу прикупљати добровољне прилоге и 
друге видове помоћи грађанима уз одобрење Полиције Дистрикта. 

 
(2) Захтјев за издавање одобрења из става 1 овог члана подноси се најкасније осам 

дана од дана када је планирано прикупљање добровољних прилога. 
 
(3) У захтјеву из става 2 овог члана наводе се име и презиме или назив 

подносиоца, мјесто, вријеме, сврха и начин прикупљања, лични подаци лица 



 

 

која прикупљају прилоге и мјере које би се предузеле ради обезбјеђења од 
евентуалних злоупотреба у вези с прикупљањем добровољних прилога. 

 
(4) Полиција Дистрикта неће одобрити прикупљање добровољних прилога ако 

такво прикупљање угрожава спокојство грађана или ремети јавни ред и мир. 
 
(5) Полиција Дистрикта дужна је да донесе рјешење по захтјеву за издавање 

одобрења у року од три дана од дана подношења захтјева. 
 
(6) На рјешење из става 5 овог члана може се изјавити жалба Апелационој комисији 

у року од три дана од достављања рјешења. 
 
(7) Апелациона комисија је дужна да одлучи о жалби у року од три дана од 

подношења жалбе. 
 
(8) Одобрење из ставова 1 и 2 овог члана није потребно за добровољне прилоге: 

a) који се прикупљају у кругу предузећа или другог правног лица за 
заједничке потребе или за потребе појединих радника; 

b) чије прикупљање организују етажни власници  у згради којом управљају, 
за одређену потребу у оквиру дјелатности етажних власника; 

c) који се прикупљају умјесто улазница за приредбе које организују 
политичке странке или удружења грађана у складу с програмом њихове 
активности. 

 
 
 
 
ЧЕТВРТИ ДИО – ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ 
 

 
Члан 39 

(Заштитна мјера забрана вршења дјелатности) 
 
(1) Угоститељу предузетнику може се изрећи и заштитна мјера забране вршења 

самосталне угоститељске дјелатности, а лицу коме је повјерено вођење 
угоститељске радње заштитна мјера забране бављења угоститељским 
занимањима у радњи у којој је учињен прекршај. 

 
(2) Заштитна мјера из става 1 овог члана може се изрећи у трајању до шест 

мјесеци. 
 

 
Члан 40 

(Заштитна мјера одузимање предмета) 
 

За прекршаје прописане овим законом може се изрећи и заштитна мјера 
одузимања предмета који су употријебљени, који су намијењени за извршење 
прекршаја или који су настали извршењем прекршаја. 
 
 
 



 

 

 
ПЕТИ ДИО – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 41 

(Стављање ван снаге) 
 

Даном ступања на снагу овог закона ставља се ван снаге Закон о јавном реду 
и миру Брчко дистрикта БиХ ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ'' бројеви 02/02 
и 19/07).  

 
 

Члан 42 
(Ступање на снагу) 

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 
 
 
 
Број: 01-02 -129 /09  
 Брчко, 14. октобра 2009. године                                                                                                                            

 
  ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
              
                                                                                    Мирсад Ђапо, дипл. правник, c.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


