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Нацрт
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ
Члан 1.
У Закону о оружју и муницији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 26/16,
18/17 и 31/18) у члану 11. у ставу 3. тачка 6) брише се.
Досадашња тачка 7) постаје тачка 6).
Члан 2.
У члану 12. став 5. мијења се и гласи:
„(5) Постојање услова из члана 11. став 3. тачка 4) овог закона доказује се
увјерењем о невођењу кривичног поступка, издатог од надлежног суда.“
У ставу 7. број: „7)“ замјењује се бројем: „6)“.
Члан 3.
У члану 19. у ставу 1. број: „7)“ замјењује се бројем: „6)“.
Члан 4.
У члану 21. у ставу 1. број: „7)“ замјењује се бројем: „6)“.
Члан 5.
У члану 27. у ставу 5. ријечи: „уз доказе из члана 11. став 3. т. 3) до 6)“ замјењују
се ријечима: „уз доказе из члана 11. став 3. тачка 4)“.
У ставу 6. број: „7)“ замјењује се бројем: „6)“.
Члан 6.
У члану 30. послије става 6. додаје се нови став који 7. гласи:
„(7) Поступак и услове издавања дозволе за ношење оружја правилником
прописује министар.“
Члан 7.
Члан 54. мијења се и гласи:
„(1) Надлежна полицијска управа ће одузети оружје, муницију и исправе о
оружју физичком лицу:
1) ако набави оружје супротно члану 11. став 1. овог закона,
2) ако престане да испуњава неки од услова прописан чланом 11. став 3. т. 2) и 3) и
став 4. тачка 1) и чланом 12. ст. 2. и 3. овог закона,

3) уколико то налажу интереси безбједности из члана 11. став 3. тачка 6) овог
закона,
4) ако не поступи у складу са чланом 14. став 3. овог закона,
5) ако не поступи у складу са чланом 27. став 5. овог закона,
6) у случају из члана 28. став 1. тачка 3) овог закона,
7) ако не поступи у складу са чланом 34. став 2. овог закона и
8) ако не поступа у складу са другим одредбама овог закона.
(2) Надлежна полицијска управа ће одузети оружје, муницију и исправе о оружју
физичком лицу које је учинило прекршај употребом оружја или озбиљном пријетњом
да ће оружје бити употријебљено.
(3) Надлежна полицијска управа може одузети оружје, муницију и исправе о
оружју физичком лицу које је учинило прекршај против јавног реда и мира са
обиљежјем насиља, прекршај прописан овим законом или прекршај са обиљежјима
насиља прописан другим законом.
(4) Оружје одузето на основу става 1. тачка 1) овог члана одузима се без права
на накнаду.
(5) Рјешење којим надлежна полицијска управа одузима оружје, муницију и
исправе о оружју из става 1. т. 1), 2), 4), 5), 6), 7) и 8) овог члана и ст. 2. и 3. овог члана
садржи разлоге о одузимању.
(6) У рјешењу којим се одузима оружје, муниција и исправе о оружју из става 1.
тачка 3) овог члана надлежна полицијска управа није обавезана да образлаже разлоге
којима се руководила приликом доношења рјешења.
(7) Против рјешења из ст. 5. и 6. овог члана може се изјавити жалба министру у
року од 15 дана од дана уручења рјешења, с тим да жалба не одгађа извршење
рјешења.
(8) Против рјешења донесеног по жалби из става 7. овог члана може се водити
управни спор.
(9) О оружју и муницији одузетој у складу са ставом 1. тачка 1) овог члана,
оружју и муницији одузетој примјеном мјере безбједности и заштитне мјере
одузимања, као и нађеном и добровољно предатом оружју, одлучује министар.“
Члан 8.
У члану 55. у ставу 1. ријечи: „надлежни центар јавне безбједности“ замјењују се
ријечима: „надлежна полицијска управа“.
Члан 9.
У члану 56. у ставу 1. ријечи: „ст. 3. и 4.“ замјењују се ријечима: „ст. 5. и 6.“.
Члан 10.
Члан 57. мијења се и гласи:
„(1) Надлежни орган ће привремено одузети оружје, муницију и исправе о
оружју у случају вођења поступка за кривично дјело које се гони по службеној
дужности прописано Кривичним закоником Републике Српске и Кривичним законом
Босне и Херцеговине, осим за кривична дјела против безбједности јавног саобраћаја.

(2) Надлежни орган ће привремено одузети оружје, муницију и исправе о оружју
у случају вођења поступка за прекршај који је учињен употребом оружја или озбиљном
пријетњом да ће оружје бити употријебљено.
(3) Надлежни орган може привремено одузети оружје, муницију и исправе о
оружју у случају вођења поступка за прекршај против јавног реда и мира са
обиљежјима насиља, прекршај прописан овим законом или прекршај са обиљежјима
насиља прописан другим законом.
(4) За одузето оружје, муницију и исправе о оружју надлежни орган издаје
потврду о одузимању.
(5) Оружје, муниција и исправе о оружју из ст. 1, 2. и 3. овог члана депонују се у
надлежној организационој јединици Министарства која их је привремено одузела, а
уколико се у поступку утврди да власник није кривично, односно прекршајно
одговоран, враћа се власнику.“
Члан 11.
У члану 61. у ставу 2. у тачки 2) ријечи: „из члана 11. став 3. т. 3), 4), 5), 6) и 7)“
замјењују се ријечима: „из члана 11. став 3. т. 3), 4), 5) и 6)“.
Члан 12.
У члану 76. у ставу 1. у тачки 4) послије ријечи: „(члан 40. став 4)“ ријеч: „и“
брише се и додаје запета.
У тачки 5. послије ријечи: „(члан 68. став 3)“ додаје се ријеч: „и“ и нова тачка 6)
која гласи:
„6) о поступку и условима издавања дозволе за ношење оружја (члан 30. став
7)“.
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Број:__________________

ПРЕДСЈЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Датум:_________________
Недељко Чубриловић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

I УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о оружју и
муницији садржан је у Амандману XXXII став 1. тачка 2. на члан 68. Устава Републике
Српске, којим је утврђено да Република уређује и обезбјеђује безбједност и члану 70.
став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, којим је утврђено да Народна скупштина
Републике Српске доноси законе, друге прописе и опште акте.

II УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА
НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ
Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.02/020761/19 од 7. марта 2019. године, уставни основ за доношење Закона о измјенама и
допунама Закона о оружју и муницији садржан је у Амандману XXXII став 1. тачка 2. на
члан 68. Устава Републике Српске, којим је утврђено да Република уређује и
обезбјеђује безбједност, и члану 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, којим је
утврђено да Народна скупштина Републике Српске доноси законе, друге прописе и
опште акте.
Обрађивач закона је поступио у складу са чланом 41. став 1. тачка 5) Правила за
израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 24/14) и у Образложењу Закона навео разлоге за доношење овог закона.
Према обрађивачу закона, разлог за доношење Законa о измјенама и допунама
Закона о оружју и муницији садржан је у потреби за доградњом одређених законских
рјешењa, као и ради установљења нових рјешења у циљу превентивног дјеловања и
цјелисходније примјене Закона у пракси.
У вези с тим, овим законом обрађивач наводи да се додатно укидају
административне баријере за услове који се односе на набављање оружја. Наиме,
бришу се одредбе члана 11. став 3. тачка 6) које су као један од услова за набављање
оружја прописивале да се против лица не води прекршајни поступак. Наведене
одредбе нису оствариле своју сврху у пракси, а истовремено су грађане излагале
додатном трошку.
Поред наведеног, за случајеве одузимања оружја физичким лицима оцијењено
је да је потребно предметне одредбе другачије дефинисати, првенствено јер се у
пракси показало да се грађанима који су учинили прекршај у одређеним случајевима и
уредно платили новчану казну, примјеном конкретних одредаба, одузимало оружје
које је у многим случајевима било породично насљеђе, трофеј и слично. У вези с тим,
предложена су одређена законска рјешења која ће дати могућност Министарству да
цијени одређене случајеве и сврсисходност одузимања оружја, а то истовремено неће
утицати на безбједност лица и имовине.

Републички секретаријат за законодавство размотрио је Нацрт закона и, не
упуштајући се у цјелисходност норми, обрађивачу предметног закона упутио
примједбе које су се односиле на примјену Правила за израду закона и других прописа
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 24/14), конкретно на
писање садржаја образложења закона. Примједбе и сугестије су прихваћене и
уграђене у текст Закона.
Обрађивач је, у Образложењу Закона, навео да је поступио у складу са
Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и
консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске”, бр. 123/08 и
73/12), и текст Закона објавио на интернет страници Министарства унутрашњих
послова ради достављања примједаба и сугестија. На предложени текст Закона
примједаба и сугестија није било.
Имајући у виду да постоји Уставни основ за доношење овог закона, те да је текст
Закона усклађен са правним системом Републике Српске, као и са Правилима за израду
закона и других прописа Републике Српске, Републички секретаријат за законодавство
је мишљења да се Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији
може упутити Влади Републике Српске на разматрање.

III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Према мишљењу Министарства за европске интеграције и међународну
сарадњу, број: 17.03-020-922/19 од 11. мартa 2019. године, а након увида у прописе
Европске уније и анализе одредаба Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о
оружју и муницији, установљено је да право Европске уније садржи секундарни
обавезујући извор који је релевантан за предмет уређивања достављеног нацрта, а
којег je обрађивач узео у обзир, због чега у Изјави о усклађености стоји оцјена
„Дјелимично усклађено“.
Предметну материју, у дијелу примарних извора права ЕУ, уређује Уговор о
функционисању Европске уније, Дио трећи, Политике и унутрашње дјеловање Уније,
Наслов VII, Општа правила о конкуренцији, опорезивању и приближавању закона,
Глава 3, Приближавање закона, члан 114. / Treaty on functioning of the European Union,
Part Three, Union policies and internal actions, Title VII, Common rules on competition,
taxation and approximation of Laws, Chapter 3, Approximation of Laws, Article 114.
Обрађивач је, у дијелу секундарних извора, узео у обзир Директиву Савјета од
18. јуна 1991. године о контроли набавке и посједовања оружја, (91/477/EEC),
1991L0477 / Council Directive of 18 June 1991 on control of the acquisition and possession of
weapons (91/477/EEC), 1991L0477.
Одредбе члана 5. Директиве које прописују услове набавке и посједовања
ватреног оружја за физичка лица, дјелимично су преузете одредбама чл. 2, 7. и 10.
Нацрта.
Начин преузимања садржан је у упоредном приказу усклађености Нацрта
закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији са правном тековином
Европске уније и праксом и стандардима Савјета Европе.
У дијелу осталих међународних извора права, консултоване су одредбе
Протокола против незаконите производње и промета ватреним оружјем, његовим
дијеловима, склоповима и муницијом, којим се допуњава Конвенција Уједињених

нација против транснационалног организованог криминала, Њујорк, 31. 05. 2001.
године, приступање 01. 04. 2008. године, ступање на снагу 01. 05. 2008. године /
Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and
Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime, New York, 31. 05. 2001, Accession 01. 04. 2008., Entry into
force 01. 05. 2008.
Доношењем овог закона дјелимично ће се испунити обавезе из чл. 70. и 84. ССП,
које се односе на сарадњу уговорних страна у области усклађивање и спровођења
закона и правила конкуренције, односно у области правде, слободе и безбједности.

IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Разлог за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о оружју и
муницији садржан је у потреби за доградњом одређених законских рјешења, као и
ради установљења нових рјешења, а са циљем превентивног дјеловања и
цјелисходније примјене Закона у пракси.
У Министарству унутрашњих послова континуирано се преиспитују и вреднују
постојећа законска рјешења са циљем изналажења најбољих могућих законских
рјешења и што адекватније примјене закона у пракси. С тим у вези, овим законом
додатно се укидају административне баријере када су у питању услови за набављање
оружја. Наиме, бришу се одредбе члана 11. став 3. тачка 6) које су као један од услова
за набављање оружја прописивале прибављање увјерења да се против лица не води
прекршајни поступак. Наведене одредбе нису оствариле своју сврху у пракси, а
истовремено су грађане излагале додатном трошку.
Поред наведеног, а када је у питању одузимање оружја физичким лицима
оцијењено је да је предметне одредбе потребно другачије дефинисати, првенствено из
разлога јер се у пракси показало да се грађанима који су учинили прекршај у
одређеним случајевима и уредно платили новчану казну, примјеном конкретних
одредаба, одузимало оружје које је у многим случајевима било породично насљеђе,
трофеј и слично. С тим у вези, предложена су одређена законска рјешења која ће дати
могућност Министарству да цијени одређене случајеве и сврсисходност одузимања
оружја, а то истовремено неће утицати на безбједност лица и имовине.
Имајући у виду горенаведено, Министарство унутрашњих послова је као
обрађивач припремило текст Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о оружју и
муницији.
Програмом рада Народне скупштине Републике Српске за 2019. годину
планирана је израда овог закона.

V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА
Чланом 1. измијењен је члан 11. став 3. Закона, у смислу да се брише тачка 6)
којом је као један од услова за набављање оружја било прописано да се против лица
не води прекршајни поступак из разлога јер наведене одредбе нису оствариле своју
сврху у пракси, а истовремено су грађане излагале додатном трошку и губитку
времена.
Чл. 2–5. извршене су нормативно-техничке измјене у чл. 12, 19, 21. и 27.
основног текста Закона, а у вези са измјенама члана 11. став 3. Закона.

Чланом 6. допуњен је члан 30. новим ставом 7, те је прописано да ће се
издавање дозволе за ношење оружја уредити подзаконским актом који доноси
министар унутрашњих послова.
Чланом 7. измијењен је и допуњен члан 54. Закона, у смислу да се као разлози
за одузимање оружја физичком лицу бришу вођење кривичног, односно прекршајног
поступка, те је децидираније прописано одузимање оружја у случају да власник почини
прекршај. Наиме, вођење кривичног, односно прекршајног поступка се брише као
разлог за обавезно одузимање оружја из разлога јер је то чланом 57. Закона већ
предвиђено као разлог за привремено одузимање оружја, а од исхода поступка зависи
да ли ће бити трајно одузето или ће се, уколико се у поступку утврди да власник није
кривично, односно прекршајно одговоран, вратити власнику. Даље, прецизније се
дефинише одузимање оружја због учињеног прекршаја, те се прописује када је
надлежна полицијска управа обавезна да одузме оружје физичком лицу које је
учинило прекршај, а када може одузети оружје. Наиме, у пракси се показало да се
грађанима који су учинили прекршај у одређеним случајевима и уредно платили
новчану казну, примјеном конкретних одредаба, одузимало оружје које је у многим
случајевима било породично насљеђе, трофеј и слично, а начин извршења прекршаја,
околности под којима је учињен прекршај и однос учиниоца према прекршају нису
указивали да је одузимање оружја потребна мјера. Предложено рјешење ни на који
начин неће утицати на безбједност лица и имовине, јер ће Министарство унутрашњих
послова, као надлежни орган и даље располагати адекватним инструментима и
механизмима контроле.
Чланом 8. измјењен је члан 55. став 1. у смислу промјене назива надлежног
органа, а у складу са Законом о полицији и унутрашњим пословима („Службени
гласник Републике Српске”, бр. 57/16 и 110/16).
Чланом 9. извршене су нормативно-техничке измјене.
Чланом 10. измијењен је и допуњен члан 57. Закона на начин да се прецизније
дефинише привремено одузимање оружја док траје кривични, односно прекршајни
поступак, а у вези са измјенама члана 54. основног текста Закона.
Чланом 11. извршене су нормативно-техничке измјене, а у вези са измјенама
члана 11. став 3. основног текста Закона.
Чланом 12. допуњен је члан 76. на начин да је прописан рок за доношење
подзаконског акта о издавању дозволе за ношење оружја.
Чланом 13. прописано је ступање на снагу овог закона.

VI ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА
НА УВОЂЕЊЕ НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ
ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ
Према мишљењу Министарства привреде и предузетништва, број: 18.01-020755/19 од 28. фебруарa 2019. године, а увидом у спроведени процес методологије
кратке процјене утицаја прописа на Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о
оружју и муницији, Министарство привреде и предузетништва, констатује:
- Да је закон планиран програмима рада Владе и Народне скупштине Републике
Српске.

-

Да је обрађивач правилно анализирао постојеће стање и дефинисао проблем у
Обрасцу о спровођењу скраћеног ПУП-а у припреми и изради
нацрта/приједлога прописа, те да је проблем саставни дио „Разлога за
доношење или измјену и/или допуну закона“.
- Да је обрађивач правилно дефинисао циљеве који се желе постићи законом.
У погледу процеса консултација, обрађивач наводи да су приликом израде
Нацрта закона обављене интерресорне консултације и да ће текст Нацрта ускоро бити
објављен на интернет страници Владе Републике Српске.
Код утврђивања опција за рјешење проблема, обрађивач је навео да је
регулаторна промјена једина опција за рјешавање проблема и постизање циљева.
У вези са утицајем на пословно окружење, обрађивач је навео да ће измјене и
допуне овог закона позитивно утицати на пословање правних лица и предузетника који
се баве прометом оружја, битних дјелова оружја и муниције будући да је
поједностављен поступак издавања одобрења за упис у судски регистар, односно
регистар предузетника, смањивањем обима потребне документације. На овај начин
обезбјеђује се и већа уштеда времена и олакшава пословање наведеним пословним
субјектима.
Што се тиче утицаја на јавне буџете, обрађивач наводи да измјене и допуне
предметног закона неће имати утицај на јавне буџете.
У вези са утицајем на здравствени и социјални статус грађана и животну
средину, обрађивач је навеo да Нацрт закона неће имати утицај на здравствени и
социјални статус грађана и животну средину.
У вези са утицајем на одрживи развој, обрађивач је навео да ће се измјенама и
допунама овог закона јасније дефинисати услови и обавезе које власници оружја
морају испуњавати по овоме закону, што ће допринијети бољем поштовању одредби
овог закона од стране лица на која се исти односи, те олакшати спровођење овог
закона од стране полицијске управе, односно надлежног органа. Све наведено ће
допринијети већој безбједности грађана и имаће позитиван утицај на одрживи развој.
Када је у питању одговорност за примјену прописа, обрађивач наводи да је за
провођење овог закона одговорно Министарство унутрашњих послова.
Када је у питању утицај закона на увођење, измјену и укидање формалности,
обрађивач је навео да су Нацртом закона предвиђене измјене услова за издавање
одобрења за набављање оружја Б категорије за физичка лица и измјене услова за
издавање одобрења за упис у судски регистар, односно регистар предузетника за
правна лица и предузетника који посредују у промету оружја, битних дјелова оружја и
муниције. Измјене се огледају у томе што се Нацртом овог закона више не предвиђа
обавеза прибављања доказа да се против наведених лица не води прекршајни
поступак (за прекршај против јавног реда и мира са обиљежјима насиља, за прекршај
прописан овим законом или прекршај са обиљежјима насиља прописан другим
законом), а чиме се поједностављује поступак издавања предметних одобрења.
Министарство привреде и предузетништва је утврдило да је обрађивач,
приликом примјене скраћеног процеса процјене утицаја прописа, поступио у складу с
методологијом прописаном у т. VI и VIII Одлуке о спровођењу процеса процјене утицаја
прописа у поступку израде прописа.
Сугерише се обрађивачу да поступи у складу са тачком XV Одлуке о спровођењу
процеса процјене утицаја прописа приликом израде подзаконског акта.

VII УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА
У складу са чланом 36. став 1. тачка 9) Пословника о раду Владе Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 123/18), те т. 4. и 15. Смјерница за
поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради
закона („Службени гласник Републике Српске”, бр. 123/08 и 73/12), обрађивач Закона о
измјенама и допунама Закона о оружју и муницији утврдио је да је овај закон од
интереса за јавност.
Текст Закона објављен је на интернет страници (www.mup.vladars.net) са
остављеним роком од осам дана, ради достављања примједаба и сугестија. С тим у
вези, није било достављених примједаба и сугестија.

VIII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ
ДОНОШЕЊА ЗАКОНА
За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска средства.

ПРИЛОГ
ЗAКОН
O ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ
(Текст предложених измјена и допуна уграђених у основни текст Закона)
Набављање оружја категорије Б за физичка лица
Члан 11.
(1) Оружје из категорије Б може се набављати само на основу одобрења
надлежног органа.
(2) Одобрење за набављање оружја из категорије Б издаје се физичком лицу
које испуњава опште и посебне услове.
(3) Опште услове за издавање одобрења за набављање оружја испуњава лице
које:
1) има навршену 21 годину – за оружје за личну безбједност, а за спортско и
ловачко оружје – навршених 18 година,
2) има оправдан разлог за набављање оружја,
3) није осуђивано за кривично дјело које се гони по службеној дужности
прописано Кривичним законом Републике Српске и Кривичним законом Босне и
Херцеговине, осим за кривична дјела против безбједности јавног саобраћаја,
4) против кога се не води кривични поступак за кривично дјело које се гони по
службеној дужности прописано Кривичним законом Републике Српске и
Кривичним законом Босне и Херцеговине, осим за кривична дјела против
безбједности јавног саобраћаја,
5) није кажњавано, односно оглашено одговорним за прекршај против јавног реда
и мира са обиљежјем насиља, прекршај прописан овим законом или прекршај
са обиљежјима насиља прописан другим законом,
6) не постоје околности које негативно утичу на интересе безбједности, као што су:
чешће и прекомјерно уживање алкохола, конзумирање опојних дрога или
других омамљујућих средстава, изражено поремећени породични односи,
сукоби са околином, агресивно и ексцесно понашање и друге околности које
лице чине неподобним за посједовање оружја.
(4) Посебне услове за издавање одобрења за набављање оружја испуњава лице
које је:
1) здравствено способно за држање и ношење оружја и
2) обучено за руковање ватреним оружјем.
(5) Лице које поднесе захтјев за издавање одобрења за набављање оружја исте
врсте на основу важећег оружног листа, не доказује испуњеност услова из става 2. овог
члана.
(6) Захтјев за издавање одобрења за набављање оружја цијени надлежни орган.
(7) Начин утврђивања оправданости захтјева из става 6. овог члана
подзаконским актом детаљније прописује министар.

Испуњеност општих услова
Члан 12.
(1) Физичко лице има оправдан разлог из члана 11. став 3. тачка 2) овог закона,
за набављање оружја за личну безбједност, уколико учини вјероватним да би му могла
бити угрожена лична безбједност или због других околности.
(2) Физичко лице има оправдан разлог из члана 11. став 3. тачка 2) овог закона
за набављање ловачког оружја уколико има положен ловачки испит и члан је ловачког
удружења које газдује одређеном територијом и има одобрење надлежног
министарства, што доказује увјерењем о чланству у ловачком удружењу и положеном
ловачком испиту.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, физичко лице има оправдан разлог за
набављање ловачког оружја уколико је оружје:
1) неопходно ради заштите стада стоке (више од 20 грла крава и јуница и/или више
од 40 грла оваца и коза) и
2) ако се ради о оружју стеченом по основу насљеђа.
(4) Физичко лице има оправдан разлог за набављање спортског оружја из члана
11. став 3. тачка 2) овог закона уколико је члан спортске стрељачке организације, што
доказује увјерењем.
(5) Постојање услова из члана 11. став 3. тачка 4) овог закона доказује се
увјерењем о невођењу кривичног поступка, издатог од надлежног суда.
(6) Постојање услова из члана 11. став 3. т. 3) и 5) овог закона (казнена и
прекршајна евиденција) утврђује надлежни орган по службеној дужности, а у случају
да надлежни орган није у могућности службеним путем извршити наведену провјеру
због различито регулисане материје другим законодавствима, лице ће се упутити да
тражене податке достави лично.
(7) Постојање услова, односно околности из члана 11. став 3. т. 2) и 6) и става 3.
тачка 1) овог члана, утврђује надлежни орган.
(8) У случају престанка чланства у ловачком удружењу, ловачко удружење је
дужно у року од осам дана од дана престанка чланства да достави надлежном органу
доказ о престанку чланства.
Повјеравање оружја запосленим у правном лицу и код предузетника
Члан 19.
(1) Правно лице и предузетник из члана 17. овог закона подноси захтјев
надлежном органу за повјеравање оружја запосленом пунољетном лицу које испуњава
услове из члана 11. став 3. т. 3) до 6) и став 4. овог закона.
(2) Надлежни орган рјешењем одлучује о захтјеву из става 1. овог члана.
(3) Подносилац захтјева може изјавити жалбу министру на рјешење из става 2.
овог члана у року од 15 дана од дана уручења.
(4) Против рјешења донесеног по жалби не може се водити управни спор.
(5) Правно лице и предузетник из става 1. овог члана издаје прописану исправу
лицу коме је оружје повјерено.
(6) Лице којем је оружје повјерено може користити и њиме руковати само за
вријеме обављања послова у објекту, односно на простору на коме се обавља
дјелатност и правцу кретања транспорта који обезбјеђује, а у периоду док се оружје не

користи, чува се на безбједном мјесту тако да приступ том оружју не могу имати
неовлашћена лица.
Одбијање захтјева за издавање одобрења за набављање оружја
Члан 21.
(1) У рјешењу којим се одбија захтјев за издавање одобрења за набављање
оружја због интереса безбједности из члана 11. став 3. тачка 6) овог закона, надлежни
орган није обавезан образлагати разлоге којима се руководио код доношења рјешења.
(2) Против рјешења којим се одбија захтјев за издавање одобрења за
набављање оружја може се изјавити жалба министру, у року од 15 дана од дана
уручења рјешења.
(3) Против рјешења донесеног по жалби не може се водити управни спор.
Рок важења оружног листа
Члан 27.
(1) Оружни лист за оружје за личну безбједност издаје се са роком важења од
десет година.
(2) Оружни лист за оружје за личну безбједност које је набављено у складу са
чланом 11. став 5. овог закона издаје се са роком важења оружног листа на основу
којег је оружје набављено.
(3) Оружни лист за ловачко и спортско оружје издаје се на име власника,
односно корисника оружја на неодређено вријеме.
(4) Оружни лист из члана 26. овог закона важи до истека рока важења оружног
листа оружја које је замијењено.
(5) Власник оружја за личну безбједност је обавезан најкасније 30 дана прије
истека рока важења оружног листа, поднијети захтјев за издавање новог оружног
листа, уз доказе из члана 11. став 3. тачка 4) овог закона.
(6) У поступку издавања новог оружног листа надлежни орган утврђује
испуњеност услова из члана 11. став 3. т. 2) и 6) овог закона.
(7) За ловачко или спортско оружје могу се издати три оружна листа која гласе
на различита лица, уз овјерену сагласност власника оружја.
Издавање дозволе за ношење оружја
Члан 30.
(1) Дозвола за ношење оружја издаје се на основу рјешења којим је ношење
оружја одобрено.
(2) Лице којем је издата дозвола за ношење оружја обавезно је да носи оружје
на безбједан начин тако да не изазива осјећај угрожености, узнемиреност и
негодовање грађана.
(3) Дозвола за ношење оружја важи док трају разлози због којих је издата, а
најдуже до истека рока важења оружног листа на основу којег је издата.
(4) Уколико надлежни орган прије истека рока важења дозволе за ношење
оружја нађе да су престали разлози због којих је ношење оружја одобрено, доноси
рјешење којим се ношење оружја забрањује, а дозвола за ношење оружја одузима.

(5) Против рјешења из става 4. овог члана може се изјавити жалба министру у
року од 15 дана од дана уручења рјешења.
(6) Против рјешења донесеног по жалби не може се водити управни спор.
(7) Поступак и услове издавања дозволе за ношење оружја правилником
прописује министар.
Одузимање физичком лицу
Члан 54.
(1) Надлежна полицијска управа ће одузети оружје, муницију и исправе о
оружју физичком лицу:
1) ако набави оружје супротно члану 11. став 1. овог закона,
2) ако престане да испуњава неки од услова прописан чланом 11. став 3. т. 2) и 3)
и став 4. тачка 1. и чланом 12. ст. 2. и 3. овог закона,
3) уколико то налажу интереси безбједности из члана 11. став 3. тачка 6) овог
закона,
4) ако не поступи у складу са чланом 14. став 3. овог закона,
5) ако не поступи у складу са чланом 27. став 5. овог закона,
6) у случају из члана 28. став 1. тачка 3) овог закона,
7) ако не поступи у складу са чланом 34. став 2. овог закона и
8) ако не поступа у складу са другим одредбама овог закона.
(2) Надлежна полицијска управа ће одузети оружје, муницију и исправе о
оружју физичком лицу које је учинило прекршај употребом оружја или озбиљном
пријетњом да ће оружје бити употребљено.
(3) Надлежна полицијска управа може одузети оружје, муницију и исправе о
оружју физичком лицу које је учинило прекршај против јавног реда и мира са
обиљежјем насиља, прекршај прописан овим законом или прекршај са обиљежјима
насиља прописан другим законом.
(4) Оружје одузето на основу става 1. тачка 1) овог члана одузима се без права
на накнаду.
(5) Рјешење којим надлежна полицијска управа одузима оружје, муницију и
исправе о оружју из става 1. т. 1), 2), 4), 5), 6), 7) и 8) овог члана и ст. 2. и 3. овог члана
садржи разлоге о одузимању.
(6) У рјешењу којим се одузима оружје, муниција и исправе о оружју из става
1. тачка 3) овог члана надлежна полицијска управа није обавезана образлагати
разлоге којима се руководио код доношења рјешења.
(7) Против рјешења из ст. 5. и 6. овог члана може се изјавити жалба министру у
року од 15 дана од дана уручења рјешења, с тим да жалба не одгађа извршење
рјешења.
(8) Против рјешења донесеног по жалби из става 7. овог члана може се водити
управни спор.
(9) О оружју и муницији одузетој у складу са ставом 1. тачка 1) овог члана,
оружју и муницији одузетој примјеном мјере безбједности и заштитне мјере
одузимања, као и нађеном и добровољно предатом оружју, одлучује министар.

Одузимање правном лицу и предузетнику
Члан 55.
(1) Оружје, муницију и исправе о оружју одузеће надлежна полицијска управа
правном лицу и предузетнику уколико утврди да су престали разлози за држање
оружја прописани овим законом и у случају када правно лице и предузетник не
поступи у складу са чланом 31. став 2. овог закона.
(2) Против рјешења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министру у
року од 15 дана од дана уручења рјешења.
(3) Против рјешења донесеног по жалби може се водити управни спор.
(4) Уколико правно лице или предузетник у року од шест мјесеци привременог
одузимања не нађе купца, оружје постаје власништво Републике Српске.
Рјешење о одузимању
Члан 56.
(1) Рјешење из члана 54. ст. 5. и 6. и члана 55. став 1. овог закона садржи и поуку
власнику да у року од шест мјесеци по правоснажности рјешења сам нађе купца или га
прода посредством овлашћеног продавца.
(2) Поука из става 1. овог члана не садржи рјешење, уколико се оружје одузима
на основу члана 54. став 1. тачка 1) овог закона.
(3) Ако власник одузетог оружја и муниције не поступи у складу са ставом 1. овог
члана, оружје и муниција постају власништво Републике Српске.
Привремено одузимање
Члан 57.
(1) Надлежни орган ће привремено одузети оружје, муницију и исправе о
оружју у случају вођења поступка за кривично дјело које се гони по службеној
дужности прописано Кривичним закоником Републике Српске и Кривичним законом
Босне и Херцеговине, осим за кривична дјела против безбједности јавног саобраћаја.
(2) Надлежни орган ће привремено одузети оружје, муницију и исправе о
оружју у случају вођења поступка за прекршај који је учињен употребом оружја или
озбиљном пријетњом да ће оружје бити употребљено.
(3) Надлежни орган може привремено одузети оружје, муницију и исправе о
оружју у случају вођења поступка за прекршај против јавног реда и мира са
обиљежјима насиља, прекршај прописан овим законом или прекршај са
обиљежјима насиља прописан другим законом.
(4) За одузето оружје, муницију и исправе о оружју надлежни орган издаје
потврду о одузимању.
(5) Оружје, муниција и исправе о оружју из ст. 1, 2. и 3. овог члана депонују се
у надлежној организационој јединици Министарства која их је привремено одузела,
а уколико се у поступку утврди да власник није кривично, односно прекршајно
одговоран, враћа се власнику.

Посредовање (брокеринг)
Члан 61.
(1) Посредовањем (брокерингом) у промету оружја, битних дијелова оружја и
муниције могу се бавити правна лица и предузетници који прије уписа у судски
регистар, односно регистар предузетника, за то добију одобрење надлежног органа.
(2) Одобрење из става 1. овог члана надлежни орган ће издати ако:
1) лице приложи доказ о праву власништва или уговор о закупу пословног
простора и
2) одговорна лица, као и лица запослена у правном лицу или код предузетника из
става 1. овог члана испуњавају услове из члана 11. став 3. т. 3), 4), 5) и 6) овог
закона.
(3) Поред услова из става 2. овог члана, посредовањем у промету оружја може
се бавити правно лице и предузетник које испуњава услове из прописа о превозу,
промету, контроли и кретању оружја и муниције.
(4) Правна лица и предузетници из става 1. овог члана обавезни су да воде
прописану евиденцију.
(5) Рјешењем ће се одбити захтјев или поништити рјешење којим је одобрено
посредовање у промету оружја и муниције, уколико нису испуњени услови из овог
закона и ако би се тиме угрозила јавна безбједност.
(6) Против рјешења министра жалба није допуштена, већ се може покренути
управни спор.
Доношење прописа
Члан 76.
(1) Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона
донијети подзаконске акте о:
1) садржају и изгледу образаца захтјева и исправа о оружју (члан 9. став 2),
2) начину утврђивања оправданости захтјева за набављање оружја (члан 11. став
7),
3) обуци и програму за руковање ватреним оружјем (члан 16. став 6),
4) просторним и техничким условима за смјештај и чување оружја (члан 40. став 4),
5) о садржају и начину вођења евиденција (члан 68. став 3) и
6) о поступку и условима издавања дозволе за ношење оружја (члан 30. став 7).
(2) До доношења прописа из става 1. овог члана примјењиваће се важећи
прописи из ове области, уколико нису у супротности са овим законом.
(3) Министар здравља и социјалне заштите ће у сарадњи са министром, у року
од 45 дана од дана ступања на снагу овог закона, донијети пропис о утврђивању
здравствене способности лица за набављање, држање и ношење оружја и муниције
(члан 13. став 3).

