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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 
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на 66. редовној сједници одржаној 29. јула 2020. године, усваја 
 

 

ЗАКОН 

 О ЈАВНИМ ПРИРЕДБАМА  
 
 

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1  

(Предмет) 

Овим законом прописује се начин организовања јавне приредбе на подручју Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине.  

 

Члан 2  

(Дефиниције) 

Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење: 

a) „јавна приредба“ је приредба организована у складу са овим законом;  

b)  „близина објектима“ је удаљеност 50 метара од објеката који су дефинисани овим 

законом; 

c) „додатне мјере обезбјеђења“ су мјере које предузима Полиција Брчко дистрикта БиХ (у 

даљем тексту: Полиција) на обезбјеђењу јавне приредбе које су ван редовног вршења 

полицијских послова; 

d) „нарочито оправдани разлози“ су разлози које организатор јавне приредбе не може 

предвидјети у вријеме организовања јавне приредбе. 
 

 

Члан 3 

(Супсидијарна примјена Закона) 

У питањима која нису уређена овим законом, супсидијарно се примјењује Закон о управном 

поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  

 

 

 

ДИО ДРУГИ – ЈАВНА ПРИРЕДБА  

 

ПОГЛАВЉЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 4  

(Јавна приредба) 

(1) Јавна приредба је окупљање лица ради остваривања прихода у оквиру регистроване 

дјелатности које, с обзиром на очекивани број учесника или карактер одржавања, 

захтијева предузимање додатних мјера обезбјеђења. 

 

(2) Јавне приредбе могу се организовати на отвореном или затвореном простору, 



намијењеном или погодном за њихово одржавање. 

 

Члан 5  

(Простор за одржавање јавне приредбе) 

(1) Простор за одржавање јавне приредбе је јавно мјесто које је приступачно и погодно за 

окупљање лица чији број и идентитет није унапријед одређен и на којем окупљање лица не 

доводи до угрожавања права других лица, јавног морала, безбједности и здравља људи, 

безбједности имовине и ометања јавног саобраћаја.  

  

(2) На предлог шефа Полиције, градоначелник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине доноси 

одлуку којом се одређује простор из става 1 овог члана. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ  II.  ПРИЈАВА ЈАВНЕ ПРИРЕДБЕ 

 

Члан 6  

(Пријава за одржавање јавне приредбе) 

(1) Организатор јавне приредбе (у даљем тексту: организатор) дужан је да поднесе пријаву за 

одржавање јавне приредбе (у даљем тексту: пријава јавне приредбе).  

 

(2) Пријава јавне приредбе подноси се Полицији најкасније седам дана прије почетка 

одржавања. 

 

(3) Пријава јавне приредбе садржи: 

a) циљ, мјесто и вријеме одржавања;  

b) назив и сједиште организатора и личне податке одговорног лица, односно 

заступника ако је организатор више правних лица или група грађана, име и презиме и 

јединствени матични број ако је организатор физичко лице;  

c) податке о руководиоцу јавне приредбе и списак редара с њиховим личним подацима;  

d) мјере обезбјеђења реда и мира;  

e) процјену броја учесника. 

 

(4) Ако се јавна приредба одржава на путу, организатор уз пријаву јавне приредбе прилаже и 

одобрење надлежног органа у складу са Законом о основима безбједности саобраћаја на 

путевима у Босни и Херцеговини. 

 

Члан 7 

(Процјена услова за одржавање) 

(1) Полиција на основу података из пријаве јавне приредбе и других околности процјењује да 

ли су испуњени услови за безбједно одржавање јавне приредбе. 

 

(2) Полиција на основу процјене из става 1 овог члана може наложити организатору да 

предузме додатне мјере обезбјеђења у року који не може бити краћи од 24 часа. 

 

Члан 8  

(Забрана одржавања јавне приредбе) 

(1)  Полиција ће рјешењем забранити одржавање јавне приредбе, ако: 

a) није правовремено и уредно пријављена;  

b) организатор не спроведе мјере из члана 7 става 2 овог закона;  

c) је пријављена на простору на којем се у складу с овим законом не може одржавати; 

d) постоји стварна опасност да би одржавањем јавне приредбе били угрожени безбједност 

и здравље људи, имовина или би дошло до стварне опасности од насиља или нарушавања 

јавног реда и мира у већем обиму;  

e) су циљеви неспорно усмјерени на кршење загарантованих слобода и права човјека или 



због различитих националних, расних, вјерских или културних осјећања и припадности могу 

подстаћи на насиље; 

f) је то потребно ради спречавања угрожавања здравља људи, на захтјев органа надлежног 

за послове здравства.  

 

(2)  Рјешење из става 1 овог члана доноси се најкасније 24 часа прије почетка 

одржавања јавне приредбе. 

  

Члан 9 

(Жалба на рјешење) 

(1) Против рјешења из члана 8 овог закона организатор јавне приредбе може да изјави жалбу. 

 

(2) Жалба се подноси Апелационој комисији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем 

тексту: Апелациона комисија).  

 

(3) Жалба не одлаже извршење рјешења. 

 

(4) Рјешење по жалби доноси се и доставља организатору најкасније у року од 24 часа од 

пријема жалбе. 

 

(5) Уколико Апелациона комисија у утврђеном року не одлучи по жалби, може се одржати 

мирно окупљање. 

 

(6) Организатор је дужан одмах по пријему рјешења којим се забрањује одржавање јавне 

приредбе да обавијести јавност о томе и по могућности да уклони јавно истакнута 

обавјештења о одржавању јавне приредбе. 

 

(7) Против рјешења из става 4 овог члана може се покренути управни спор пред Основним 

судом Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III. ОБАВЕЗЕ 

Члан 10  

(Организатор) 

(1) Организатор је правно или физичко лице које у складу са овим законом организује 

приредбу. 

 

(2) Организатор је дужан да:  

а) одреди руководиоца јавне приредбе;  

b) обезбиједи ред и мир на јавној приредби;  

c) одреди и обезбиједи довољан број редара на јавној приредби;  

d) предузме одговарајуће мјере медицинске заштите и заштите од пожара;  

e) омогући несметан пролазак возилима полиције, хитне помоћи и ватрогасним возилима.   

 

(3) Организатор може обављање послова на одржавању реда и мира повјерити агенцији за 

обезбјеђење лица и имовине. 

 

Члан 11  

(Руководилац јавне приредбе) 

(1) Руководилац јавне приредбе је лице које врши надзор над одржавањем јавне приредбе и 

усмјерава рад редара. 

 

(2) Руководилац јавне приредбе дужан је:  

а) да предузме потребне мјере ради обезбјеђења реда и мира на јавној приредби;  



  b) да прекине јавну приредбе ако наступи стварна опасност за безбједност учесника јавне 

приредбе и имовину.  

 

(3) Руководилац јавне приредбе може да настави прекинуту јавну приредбу ако су у 

међувремену отклоњене околности из става 2 тачке b) овог члана. 

 

 

Члан 12 

(Редар) 

(1) Редар је физичко лице, одређено од организатора, које штитити учеснике јавне приредбе од 

угрожавања, и имовину која се налази на простору на којем се одржава јавна приредба од 

уништавања. 

 

(2)  Редар је дужан да:  

а) усмјерава кретање учесника на јавној приредби;  

b) одмах обавијести полицијског службеника о учеснику јавне приредбе који носи оружје или 

предмете погодне за наношење повреда;  

c) обавијести полицијског службеника о учеснику јавне приредбе који је по његовој процјени у 

алкохолисаном стању, носи предмете погодне за наношење повреда или може нарушити ред и 

мир на јавној приредби;  

d) полицијском службенику пружи податке о лицу које је нарушило ред и мир на јавној 

приредби.  

 

(3) За вријеме извршавања дужности из става 2 овог члана, редар обавезно носи прслук 

флуоресцентне боје или истакнуту видљиву ознаку с натписом „редар“.  

 

(4) Редар не смије носити оружје или предмете погодне за наношење повреда, било какву 

униформу или дијелове униформе. 
 

Члан 13  

(Обавеза Полиције) 

(1) Послове одржавања јавног реда и мира на простору који се непосредно налази уз мјесто 

одржавања јавне приредбе врше полицијски службеници. 

 

(2) Полиција је дужна да спријечи ометање или онемогућавање одржавања јавне приредбе која 

се одржава у складу са одредбама овог закона. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ IV. ПРЕКИДАЊЕ ЈАВНЕ ПРИРЕДБЕ 

 

 

Члан 14 

(Спречавање и прекид јавне приредбе) 

(1) Полицијски службеник је овлашћен да спријечи или прекине јавну приредбу, ако: 

a) је усмјерена на угрожавање Уставом утврђеног поретка;  

b) се учесници позивају или подстичу на оружани сукоб или насиље, националну,                 

расну, вјерску или другу мржњу или нетрпељивост;  

c) наступи стварна и директна опасност од насиља или других облика нарушавања 

јавног реда и мира у већем обиму;  

d) наступи стварна или директна опасност по здравље учесника или других лица;  

e) њено одржавање није пријављено или је забрањено;  

f) се одржава на мјесту које није наведено у пријави;  

g) редари не могу одржати ред и мир на јавној приредби. 

 

(2) Наредбу о прекиду јавне приредбе полицијски службеник издаје руководиоцу јавне 

приредбе. 



 

(3) Руководилац јавне приредбе дужан је да учесницима јавне приредбе саопшти да је јавна 

приредба прекинута и да затражи да се мирно разиђу. 

 

 

Члан 15 

(Забрана уношења оружја, опасних предмета и алкохолних пића) 

Учесницима јавне приредбе, као и лицима која се крећу према мјесту одржавања јавне 

приредбе, забрањено је да носе оружје, предмете погодне за наношење повреда и алкохолна 

пића. 

 

Члан 16 

(Надокнада штете) 

Организатор јавне приредбе одговара за штету коју су причинили учесници јавне 

приредбе на објектима или простору из члана 5 става 1 овог закона, према начелу објективне 

одговорности. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ V. ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17 

(Новчана казна од 500,00 КМ до 15.000,00 КМ) 

(1) Новчаном казном  од 3.000,00  КМ до 15.000,00  КМ биће кажњено за прекршај правно лице  

ако: 

a) не поднесе пријаву за одржавање јавне приредбе у складу с чланом 6 ставом 1 овог 

закона;  

b) не поступи по налогу Полиције (члан 7 став 2 овог закона); 

c) одржи јавну приредбу која је забрањена рјешењем Полиције (члан 8 став 1 овог 

закона); 

d) поступи супротно члану 10 ставу 2 овог закона. 

 

(2) За прекршај из става 1 овог члана биће кажњено одговорно лице организатора јавне 

приредбе новчаном казном од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ. 

 

(3) За прекршај из става 1 овог члана биће кажњено физичко лице, организатор мирног 

окупљања, новчаном казном од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ.  

 

Члан 18 

(Новчана казна од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ) 

Новчаном  казном  од  500,00  КМ  до  1.500,00  КМ  биће кажњен  за  прекршај  руководилац  

јавне приредбе ако: 

a) не предузме потребне мјере за обезбјеђење реда и мира на јавном окупљању (члан 11 

став 2 тачка а));  

b) не прекине јавну приредбу када наступи стварна опасност за безбједност учесника 

јавног окупљања и имовину (члан 11 став 2 тачка b));  

c) учесницима јавне приредбе не саопшти да је јавна приредба прекинута и да се 

мирно разиђу (члан 14 став 3). 

 

 

Члан 19 

(Новчана казна од 150,00 КМ до 1.500,00 КМ) 

Новчаном казном од 150,00 КМ до 1.500,00 КМ биће кажњен редар на јавној приредби, ако: 

a) поступа супротно члану 12 ставу 2 овог закона;  

b) не носи видљив прслук или ознаку с натписом „редар“ (члан 12 став 3);  



c) носи  оружје  или  предмете  погодне  за наношење  повреда,  било  какву  униформу  или  

дијелове униформе (члан 12 став 4).  

 

Члан 20 

(Новчана казна од 100,00 КМ до 1.500,00 КМ) 

Новчаном казном од 100,00 КМ до 1.500,00 КМ биће кажњено за прекршај физичко лице, ако: 

a) учествује у јавној приредби и носи оружје, предмете погодне за наношење повреда и 

алкохолна пића (члан 15);  

b) се креће према мјесту одржавања јавне приредбе и носи оружје, предмете погодне за 

наношење повреда и алкохолна пића (члан 15).  

 

 

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21  

(Започети поступци) 

Сви поступци који до дана ступања на снагу овог прописа нису правоснажно окончани, 

завршиће се по одредбама прописа који је био на снази у вријеме покретања поступка.  

 

Члан 22  

(Ступање на снагу) 

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

дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

Број: 01-02-966/20   
Брчко, 29. јула 2020. године                                             
 

     ПРЕДСЈЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ  

                                                             
                                                                               Есед Кадрић 

                


