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Број 106

1536
На основу члана 34. став 1. Закона o Влади Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", бр. 3/97 и 3/98) и члана
21. став 1. Закона о јавном реду и миру ("Службени гласник
Републике Српске", број 25/02), Влада Републике Српске, на
сједници од 20. октобра 2006. године, д о н и ј е л а j e

УРЕДБУ
O ЗАБРАНИ ПРОДАЈЕ И УПОТРЕБЕ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА НА
ЈАВНИМ МЈЕСТИМА ЛИЦИМА МЛАЂИМ ОД 18 ГОДИНА

Члан 1.
Овом уредбом се, у циљу спровођења превентивних мјера на
унапређењу и заштити здравља лица млађих од 18 година од
штетног дјеловања алкохолних пића, уређују:
а) забрана продаје, употребе и поклањања алкохола и
алкохолних пића лицима млађим од 18 година и од лица
млађих од 18 година на јавним мјестима,
б) превентивно дјеловање образовних установа и
остале забране у вези са продајом алкохолних пића.
Члан 2.
Под алкохолним пићима, у смислу члана 1. ове уред-бе,
подразумијевају се сва пића која садрже више од 0 % алкохола.
Члан 3.
Физичким и правним лицима, угоститељским и трговинским
радњама забрањено је да продају и покла-њају алкохол и
алкохолна пића лицима млађим од 18 год-ина.
Члан 4.
(1) Лица млађа од 18 година не могу конзумирати алкохол и
алкохолна пића на јавним мјестима.
(2) Лица млађа од 18 година не могу продавати или
поклањати алкохол и алкохолна пића другим физичким или
правним лицима, нити за друга лица могу вршити послове у вези
са продајом или поклањањем алкохола и алкохолних пића.
Члан 5.
Правна и физичка лица која продају или поклањају алкохол и
алкохолна пића обавезна су затражити од купца одговарајуће
документе који потврђују да је купац старији од 18 година, изузев
када је очигледно да је купац старији од 18 година.
Члан 6.
(1) Све образовно-васпитне установе (основне и сред-we
школе, спортске организације итд.) обавезне су ставити на видно
мјесто постере који садрже текст, слике или друге визуелне
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графиконе који указују да је употреба алкохола и алкохолних пића
лицима млађим од 18 годи-на забрањена, и обиљежје о штетности
алкохола на здравље људи.
(2) Графикони морају бити јасно видљиви тако да би дјеца,
ученици или студенти у нормалним околностима видјели бар
један од њих у току дана.
(3) Надлежне институције су обавезне укључити тему:
"Ризици употребе алкохола" у своје програме за основне и средње
школе, како би се на ову тему држала предавања и разговарало се
најмање једном мјесечно у току редовне наставе.
(4) Предавачи, професори, спортски тренери и остало особље
које, према својој професији, ради са малољет-ницима, обавезни
су пријавити свако кршење чл. 3. и 4. овлашћеном инспектору.
Члан 7.
Надзор над спровођењем ове уредбе спроводе: тржишни и
просвјетни инспектор, комунална полиција и полиција.
Члан 8.
(1) Тржишни инспектор врши надзор над спрово-ђењем
члана 3. ове уредбе.
(2) Просвјетни инспектор врши надзор над спрово-ђењем
члана 6. ове уредбе.
(3) Комунални полицајац и полицајац врше надзор на свим
јавним мјестима као саставни дио њихових радних задатака.
Члан 9.
У случају да надлежни инспектор утврди да се алко-хол и
алкохолна пића продају или поклањају противно одредбама ове
уредбе, донијеће рјешење о затварању про-дајног објекта или
другог продајног мјеста.
Члан 10.
(1) Новчаном казном од 500 до 10.000 KM казниће се за
прекршај правно лице ако се понаша супротно чл. 3 - 6.
(2) За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно
лице у правном лицу новчаном казном од 50 до 1.000 KM.
(3) Власник угоститељске и трговинске радње или лице којем
је повјерено вођење угоститељске или трговинске радње казниће
се новчаном казном од 500 до 7.000 KM ако се понаша супротно
чл. 3-6.
Члан 11.
(1) Новчаном казном од 100 до 1.500 KM казниће се за
прекршај физичко лице ако се понаша супротно чл. 3 - 6.
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(2) Уз новчану казну из члана 10. из претходног става овог
члана може се изрећи и заштитна мјера одузимања предмета
(алкохола и алкохолних пића).
Члан 12.
Ова уредба ће се примјењивати до доношења закона из ове
области.
Члан 13.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Српске".
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