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на Републике Српске усвојила на Петнаестој сједници,
одржаној 8. децембра 2016. године, а Вијеће народа 19.
децембра 2016. године констатовало да усвојеним Законом
о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике
Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4025/16
21. децембра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПРЕКРШАЈИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о прекршајима Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 63/14) у члану 36. у ставу
2. у тачки 1) послије ријечи: “користи” запета се брише и
додаје се ријеч: “и”.
У тачки 2) послије ријечи: “штете” ријеч: “и” брише се
и додаје се тачка.
Тачка 3) брише се.
Члан 2.
У члану 42. у ставу 4. послије ријечи: “од дана порођаја” додају се запета и ријечи: “нити се новчана казна
може замијенити казном затвора”.
Члан 3.
У члану 99. став 2. мијења се и гласи:
“(2) За пореске, царинске и финансијске прекршаје Законом се могу одредити дужи рокови од рокова прописаних
у ставу 1. овог члана, али не дужи од пет година од дана
када је почињен прекршај.”.
Члан 4.
Послије члана 107. додају се нови чл. 107а. и 107б, који
гласе:
“Приходи буџета Републике Српске
Члан 107а.
Новчане казне за прекршаје приходи су буџета Републике Српске, односно буџета јединица локалне самоуправе.
Трошкови прекршајног поступка на терет овлашћеног
подносиоца захтјева
Члан 107б.
Уколико је окривљени ослобођен од одговорности за
прекршај, трошкови прекршајног поступка иду на терет
буџета Републике Српске, ако је овлашћени подносилац
захтјева овлашћени орган или оштећени који се финансира
из буџета Републике Српске, а ако је овлашћени подносилац
захтјева овлашћени орган или оштећени који се не финансира из буџета Републике Српске, трошкови прекршајног
поступка иду на терет овлашћеног подносиоца захтјева.”.

1858
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 ПРЕКРШАЈИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
прекршајима Републике Српске, који је Народна скупшти-

Члан 5.
У члану 126. у ставу 1. ријечи: “адвокатски приправник
са положеним правосудним испитом” замјењују се ријечима: “стручни сарадник”.
Став 6. мијења се и гласи:
“(6) Бранилац не може бити оштећени, брачни, односно
ванбрачни супружник оштећеног или представника овлашћеног органа као подносиоца захтјева, нити њихов сродник
по крви у правој линији до било којег степена, а у побочној
до четвртог степена или по тазбини до другог степена.”.
Члан 6.
У члану 131. додаје се нова тачка 1), која гласи:
“1) окривљени који је из оправданих разлога пропустио
у прописаном року да поднесе захтјев за судско одлучивање,”.
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Досадашње т. 1) и 2) постају т. 2) и 3).
Члан 7.
Послије члана 131. додаје се нови члан 131а, који гласи:

“Враћање у пређашње стање због пропуштања
благовременог подношења захтјева за судско одлучивање
Члан 131а.
(1) Окривљени који усљед оправданих разлога није
благовремено поднио захтјев за судско одлучивање може
поднијети приједлог за враћање у пређашње стање у року
од осам дана од дана престанка разлога због којег је рок
пропуштен, али не након протека рока од шест мјесеци од
дана коначности прекршајног налога.
(2) Суд усваја приједлог за враћање у пређашње стање
ако окривљени уз приједлог за враћање у пређашње стање
поднесе и захтјев за судско одлучивање и докаже:
1) да је пропуштање благовременог подношења захтјева за судско одлучивање настало из оправданих разлога или
2) да му није уредно уручен прекршајни налог.
(3) Уколико суд усвоји приједлог за враћање у пређашње стање, сматра се да је поднесен захтјев за судско одлучивање у смислу члана 154. овог закона.
(4) Против рјешења којим се дозвољава враћање у
пређашње стање није дозвољена жалба.
(5) На рјешење којим се не дозвољава враћање у пређашње стање дозвољена је жалба у року од три дана од дана
пријема рјешења, о којој одлучује непосредно виши суд.”.
Члан 8.
У члану 155. став 2. мијења се и гласи:
“(2) У случају из става 1. овог члана, суд рјешењем
утврђује да је прекршајни налог коначан и извршан даном
доношења рјешења.”.
Члан 9.
У члану 158. у ставу 1. у тачки 3) ријечи: “име оца” замјењују се ријечима: “име једног од родитеља”.
У ставу 2. ријечи: “нити јединствени матични, односно
идентификациони број окривљеног лица” бришу се.
Члан 10.
У члану 211. у ставу 1. ријеч: “Пресуда” замјењује се
ријечју: “Рјешење”.
Члан 11.
У члану 217. у ставу 1. ријечи: “материјалних прописа
о прекршајима” замјењују се ријечима: “погрешно или непотпуно утврђено чињенично стање,”.
У члану 217. у ставу 2. ријечи: “материјалних прописа и
упутити” замјењују се ријечима: “погрешно или непотпуно
утврђеног чињеничног стања и упути”.
У члану 217. у ставу 3. ријечи: “материјалног прописа
о прекршајима” замјењују се ријечима: “погрешно или непотпуно утврђено чињенично стање,”.
Члан 12.
Чл. од 232. до 234. бришу се.
Члан 13.
У члану 235. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе:
“(1) Кажњеном који не плати новчану казну у утврђеном року, која није наплаћена принудним путем у смислу
члана 231. овог закона, та новчана казна се без одгађања,
а по истеку рока од три године, рачунајући од дана када
су прекршајни налог или рјешење о прекршају постали
коначни, односно правоснажни, замјењује казном затвора.
(2) Суд који је рјешењем изрекао новчану казну, по службеној дужности доноси рјешење о замјени новчане казне
казном затвора, а за новчане казне изречене прекршајним
налогом замјену суд извршава по писменом приједлогу
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овлашћеног органа који је издао прекршајни налог, по истеку рока из става 1. овог члана.”.
Послије става 5. додају се нови ст. 6. и 7, који гласе:
“(6) Уколико починилац који нема пребивалиште или
стални боравак у Републици Српској, односно Босни и
Херцеговини није уплатио новчану казну непосредно након доношења рјешења, новчана казна се одмах замјењује
казном затвора, по одредбама овог члана.
(7) Након издржане казне затвора којом је замијењена
новчана казна суд који је у складу са Законом о извршењу кривичних санкција Републике Српске надлежан за
извршење казне затвора кажњеном из Регистра брише замијењену новчану казну која је унесена као дуг.”.
Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 8. и 9.
Члан 14.
У члану 236. у ставу 1. испред ријечи: “Другостепени”
на почетку текста број: “1” у обостраној загради брише се.
Ст. 2. и 3. бришу се.
Члан 15.
Члан 238. мијења се и гласи:
“Извршење казне затвора
Члан 238.
Казна затвора извршава се у складу са Законом о извршењу кривичних санкција Републике Српске.”.
Члан 16.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1385/16
8. децембра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

