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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О 

ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ
Проглашавам Закон о измјенама Закона о оружју и му-

ницији, који је Народна скупштина Републике Српске усво-
јила на Шеснаестој сједници, одржаној 9. фебруара 2017. 
године, а Вијеће народа 20. фебруара 2017. године конста-
товало да усвојеним Законом о измјенама Закона о оружју 
и муницији није угрожен витални национални интерес ни 
једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-522/17 Предсједник
21. фебруара 2017. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

Члан 1.
У Закону о оружју и муницији (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 26/16) у члану 70. у ставу 1. у 
тачки 26) ријечи: “31. децембра 2016. године” замјењују се 
ријечима: “30. јуна 2017. године”.

Члан 2.
У члану 75. у ставу 2. ријечи: “31. децембра 2016. годи-

не” замјењују се ријечима: “30. јуна 2017. године”.
У истом члану послије става 2. додаје се нови став 3, 

који гласи:
“(3) Власници оружја за личну безбједност који су до 

дана ступања на снагу овог закона предали своје оружје 
надлежном органу због истека рока важења оружног листа 
могу поднијети захтјев за замјену оружног листа до истека 
рока из става 2. овог члана, уз испуњење услова из члана 
11. став 3. и став 4. тачка 1. овог закона”.

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-126 /17 Предсједник
9. фебруара 2017. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
заштити потрошача у Републици Српској, који је Народ-
на скупштина Републике Српске усвојила на Шеснаестој 
сједници, одржаној 9. фебруара 2017. године, а Вијеће на-
рода 20. фебруара 2017. године констатовало да усвојеним 
Законом о измјенама и допунама Закона о заштити потро-
шача у Републици Српској није угрожен витални национал-
ни интерес ни једног конститутивног народа у Републици 
Српској.
Број: 01-020-526/17 Предсједник
21. фебруара 2017. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ 

ПОТРОШАЧА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Закону о заштити потрошача у Републици Српској 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12 и 63/14) 
у члану 2. у тачки џ) послије ријечи: “цијена” ријеч: “и” 
брише се и додаје запета.

У тачки ш) послије ријечи: “продаји” додају се ријеч: 
“и” и нова тачка аа), која гласи:

“аа) недостатак на производу постоји када производ 
нема потребна својства за редовну употребу или за наро-
читу употребу за коју је потрошач набавља, а која је била 
позната трговцу или му је морала бити позната у вријеме 
закључења уговора, када производ није саобразан узорку, 
моделу или опису који је дао трговац, када по квалитету и 
функционисању не одговара ономе што је уобичајено код 
производа исте врсте и шта потрошач може да основано 
очекује с обзиром на природу производа и јавна обећања о 
посебним својствима датим од трговца”.

Члан 2.
У члану 14. послије става 4. додаје се нови став 5, који 

гласи:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Четвртак, 23. фебруар 2017. године
БАЊА ЛУКА

Број 18 Год. XXVI

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18




