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На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике 

Српске, Закона о одликовањима и признањима (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 4/93, 26/93 и 48/02) и Стату-
та ордена и медаља Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 12/95), а на приједлог Министар-
ства унутрашњих послова Републике Српске, а поводом 4. 
априла, Дана полиције Републике Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ДОДЈЕЛИ ОДЛИКОВАЊА

За заслуге стечене у борби против непријатеља и осло-
бођење Републике Српске одликујем постхумно:

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД
1. Росуљаш (Милан) Драгољуба, Одред Илиџа,
2. Лојић (Момир) Зорана, Одред Бања Лука,
3. Девура (Душан) Драгана, Одред Јахорина,
4. Џакић (Крсто) Његоша, Одред Јахорина,
5. Пердух (Ђурађ) Синишу, ЦЈБ Бања Лука,
6. Милашиновић (Љубо) Милорада, ЦЈБ Бања Лука,
7. Чупић (Гојко) Жељка, ЦЈБ Бања Лука,
8. Галић (Никола) Бору, ЦЈБ Бања Лука,
9. Катана (Станоја) Жарка, ЦЈБ Бања Лука,
10. Предојевић (Миодраг) Милорада, ЦЈБ Бања Лука,
11. Савић (Спасо) Николу, ЦЈБ Бања Лука,
12. Нишић (Љубо) Обренка, ЦЈБ Бања Лука,
13. Пепић (Јован) Бошка, ЦЈБ Бања Лука,
14. Булајић (Драго) Здравка, ЦЈБ Бања Лука,
15. Шатара (Гојко) Рајка, ЦЈБ Бања Лука,
16. Торбица (Давид) Драгана, ЦЈБ Бања Лука,
17. Вукобрат (Перо) Предрага, ЦЈБ Бања Лука,
18. Ловрен (Ђуро) Нику, ЦЈБ Бања Лука,
19. Зорић (Стево) Драгана, ЦЈБ Бања Лука,
20. Субашић (Урош) Милорада, ЦЈБ Бања Лука,
21. Марчетић (Слободан) Драгу, ЦЈБ Бања Лука,
22. Гарић (Лазар) Драгана, ЦЈБ Бања Лука,
23. Тодоровић (Јово) Жељка, ЦЈБ Бања Лука,
24. Цигановић (Бранко) Душка, ЦЈБ Бања Лука,
25. Свитлица (Раде) Драгана, ЦЈБ Бања Лука,

26. Павловић (Остоја) Максу, ЦЈБ Бања Лука,
27. Шифорија (Љубо) Жељка, ЦЈБ Бања Лука,
28. Нојић (Богдан) Бору, ЦЈБ Добој,
29. Алаџић (Васиљ) Александра, ЦЈБ Добој,
30. Гостић (Славко) Синишу, ЦЈБ Добој,
31. Никић (Мирко) Горана, ЦЈБ Добој,
32. Вртунић (Ђуро) Јову, ЦЈБ Добој,
33. Мијатовић (Светозар) Стојана, ЦЈБ Бијељина,
34. Вујевић (Драгомир) Владу, ЦЈБ Бијељина,
35. Симић (Јово) Момчила, ЦЈБ Бијељина,
36. Јакшић (Божидар) Јадранка, ЦЈБ Бијељина,
37. Загаревић (Реџеп) Душка, ЦЈБ Бијељина,
38. Кешељ (Тихомир) Гојка, ЦЈБ Источно Сарајево,
39. Рашевић (Сретен) Славишу, ЦЈБ Источно Сарајево,
40. Арнаутовић (Никола) Јову, ЦЈБ Требиње,
41. Стаменић (Душан) Драшка, ЦЈБ Приједор,
42. Петковић (Јанко) Ранка, ЦЈБ Приједор,
43. Бојић (Милорад) Бранислава, ЦЈБ Приједор,
44. Марић (Бранислав) Жељка, ЦЈБ Приједор.

Број: 01-136-1025/16 Предсједник
29. марта 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

485
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 ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

Проглашавам Закон о оружју и муницији, који је На-
родна скупштина Републике Српске усвојила на Десетој 
сједници, одржаној 17. марта 2016. године, а Вијеће народа 
28. марта 2016. године констатовало да усвојеним Законом 
о оружју и муницији није угрожен витални национални ин-
терес ни једног конститутивног народа у Републици Срп-
ској.

Број: 01-020-1028/16 Предсједник
29. марта 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

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

Понедјељак, 4. април 2016. године
БАЊА ЛУКА

Број 26 Год. XXV

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
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UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
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Комерцијална банка a.д. Бања Лука
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З АКОН
О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Закона
Члан 1.

Овим законом уређују се набављање, држање, ношење 
и одузимање оружја, битних дијелова оружја, муниције, 
издавање и одузимање исправа о оружју, промет и превоз 
оружја и муниције, поправљање и преправљање оружја, ко-
лекционарство, посредништво, као и цивилна стрелишта и 
вођење евиденција о оружју и муницији.

Примјена Закона
Члан 2.

(1) Физичка лица могу набављати, држати и носити 
оружје и муницију само по одредбама овог закона.

(2) Правна лица могу набављати, држати, повјеравати, 
прометовати, превозити, поправљати, преправљати и посре-
довати оружје и муницију само по одредбама овог закона.

(3) У погледу набављања, држања и ношења оружја и 
муниције, одредбе овог закона односе се и на стране држа-
вљане који имају одобрен стални боравак на територији 
Републике Српске.

Изузетак од примјене Закона
Члан 3.

Одредбе овог закона не примјењују се на републичке 
органе Републике Српске, као и на органе Босне и Херцего-
вине који на територији Републике Српске набављају, држе 
и превозе оружје, у складу са посебним прописима.

Појам оружја, битних дијелова оружја и муниције
Члан 4.

(1) Оружје у смислу овог закона је направа израђена или 
прилагођена да под притиском ваздуха, барутних и других 
гасова или другог потисног средства може избацити зрно, 
куглу, сачму или неки други пројектил, односно распршити 
гас или течност, и друга направа која је намијењена за само-
одбрану или напад, лов или спорт и битни дијелови оружја.

(2) Битни дијелови оружја су: цијев са лежиштем мет-
ка, уложак (адаптер) за ватрено оружје, затварач, навлака, 
бубањ код револвера и рукохват са механизмом за окидање.

(3) Муниција у смислу овог закона је пуњење за ватрено 
оружје.

Изузетак од појма оружја
Члан 5.

(1) У смислу овог закона, оружјем се не сматра:
1) декоративно оружје,
2) имитације оружја,
3) оружје које је трајно онеспособљено за употребу 

техничким поступцима који су одређени посебним пропи-
сима,

4) оружје које је намијењено за алармирање и сигнали-
зацију (које ствара искључиво звучни ефекат),

5) подводне пушке и други предмети који снагом опруге, 
напете гуме или сабијеног гаса избацују ости или харпун који 
су искључиво намијењени риболову (подводно оружје) и

6) оружје које се користи у индустријске или техничке 
сврхе.

(2) У смислу овог закона, оружјем се не сматра ни оружје 
за спасавање, омамљивање и усмрћивање животиња.

Значење појмова
Члан 6.

Поједини појмови коришћени у овом закону имају сље-
деће значење:

1) ватрено оружје су све врсте пушака, пиштоља и ре-
волвера, као и све врсте направа које под притиском барут-

них гасова из цијеви избацују зрно, куглу, сачму или други 
пројектил,

2) кратко ватрено оружје је оружје чија дужина цијеви 
није већа од 30 cm, односно чија укупна дужина није већа 
од 60 cm,

3) дуго ватрено оружје је оружје чија је дужина цијеви 
већа од 30 cm, односно чија је укупна дужина већа од 60 
cm,

4) аутоматско ватрено оружје је оружје које се послије 
испаљеног метка аутоматски пуни и које може једним при-
тиском обарача испалити најмање два и више метака један 
за другим, без поновног ручног пуњења оружја,

5) полуаутоматско ватрено оружје је оружје које се 
послије сваког испаљеног метка аутоматски пуни и које 
једним притиском обарачa не може испалити више метака,

6) репетирајуће ватрено оружје је оружје код којег се 
послије испаљивања сљедећи метак, преко механизма, руч-
но убацује у цијев,

7) ватрено оружје за појединачну паљбу је оружје без 
магацина које се сваки пут прије испаљивања метка пуни 
ручно убацивањем метка у лежиште цијеви или лежиште 
пуњења које се налази на крају цијеви,

8) оружје за личну безбједност је ватрено оружје које 
чине пиштољи и револвери различитог калибра,

9) ловачко оружје је ватрено оружје сa којим се смије 
ловити дивљач у складу са прописима о ловству,

10) комбиновано оружје је оружје са двије или више 
олучених (ужлијебљених) и неолучених (глатких) цијеви 
различитог калибра,

11) спортско оружје је ватрено, ваздушно и хладно 
оружје и оружје са тетивом или опругом које се користи у 
стрељаштву и другим спортовима,

12) ваздушно оружје су све врсте пушака, пиштоља, 
револвера и других направа које под притиском сабијеног 
ваздуха или другог гаса избацују кроз цијев зрно, дијаболу, 
куглицу или други пројектил,

13) оружје са тетивом је самострел, лук, праћка или 
друга направа која потиском тетиве или друге еластичне 
материје избацује стријелу или други пројектил,

14) конвертибилно оружје је гасно, стартно и сигнално 
оружје, као и свако друго оружје које има цијев и изгле-
дом подсјећа на ватрено оружје и које се, с обзиром на кон-
струкцију и материјал од кога је направљено, може препра-
вити тако да испаљује бојеву муницију,

15) уређај за изазивање елeктрошокова (електрошокер 
или парализатор) је ручна направа која помоћу високог 
електричног напона привремено онеспособљава лица,

16) гасно оружје су пушке, пиштољи, револвери и друге 
направе које под притиском барутних гасова или сабијеног 
гаса распршују нешкодљиве надражљиве твари за онеспо-
собљавање које на људско здравље имају краткотрајан учи-
нак,

17) гасни спрејови су направе намијењене цивилном 
тржишту које садрже и приликом употребе распршују 
надражујућа хемијска једињења у концентрацијама дозво-
љеним по прихваћеним међународним стандардима,

18) хладно оружје je боксер, бодеж, кама, мач, сабља, 
бајонет и други предмети којима је основна намјена напад, 
као и други предмети погодни за напад или наношење по-
вреда, када се носе на јавном мјесту, а начин или околности 
њиховог ношења указују да би могли бити употријебљени,

19) оружје за сигнализацију је пиштољ, револвер, пуш-
ка и друга направа који под притиском енергије барутног 
пуњења или сабијеног гаса распршују или испаљују набој 
намијењен искључиво изазивању гласног пуцња и испаљи-
вању свијетлећег сигнала,

20) старо оружје је оружје које има историјску вријед-
ност или које је произведено прије 1900. године,

21) прангије су ручне или самостојеће направе на-
мијењене за изазивање гласног пуцња, које су конструисане 
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тако да не могу примити потпуни набој, пуне се сa предње 
стране - кроз уста цијеви одређеном количином црног ба-
рута и пале штапином, кременом и капислом, а затварају 
средством мале специфичне тежине,

22) онеспособљено оружје је оружје које је трајно оне-
способљено за употребу, код којег је цијев трајно затворена 
цијелом својом дужином или је лежиште метка трајно за-
творено, а уколико је ријеч о оружју код којег се цијев може 
измијенити без употребе алата, цијев мора бити поред трај-
ног затварања и трајно повезана сa кућиштем,

23) трофејно оружје је ватрено оружје које је деми-
литаризовано и онеспособљено и хладно оружје, које се 
чува из устанака и ослободилачких ратова или које пред-
ставља личну или породичну успомену, односно трофеј 
власника,

24) репродукције оружја су копије ватреног оружја, које 
се пуне са уста цијеви црним барутом и пале фитиљем, кре-
меном и капислом,

25) декоративно оружје је оружје које је израђено у де-
коративне сврхе и није га могуће употријебити или препра-
вити у ватрено оружје,

26) војно оружје и муниција је оружје и муниција које 
се набавља према посебним прописима,

27) муниција са продирујућим зрнима је муниција на-
мијењена за војну употребу код које се зрно налази у чаури 
и има продирујуће тврдо језгро,

28) муниција са експлозивним зрнима је муниција на-
мијењена за војну употребу код које зрно садржи пуњење 
које експлодира при удару,

29) муниција са запаљивим зрнима је муниција за војну 
употребу код које зрно садржи хемијску смјесу која се запа-
ли при контакту са ваздухом или на удар,

30) минско-експлозивна средства су све врсте бомби, 
мина, граната и других направа опремљених експлозивном 
или адекватном неексплозивном материјом или детонато-
ром код којих под спољним или унутрашњим дјеловањем 
(тежина, удар, потез, електрична енергија, хемијска, нукле-
арна реакција и слично) долази до наглог ослобађања енер-
гије и њиховог распрскавања,

31) имитације оружја су предмети који су спољашњим 
изгледом слични или једнаки оружју, али их није могуће 
употријебити или преправити у ватрено оружје,

32) посебна опрема за ватрено оружје је сваки механи-
зам намијењен као додатак за основни модел оружја,

33) поправљање оружја је отклањање кварова на оружју 
и замјена или уградња оригиналних или адекватних замјен-
ских дијелова који не мијењају карактеристике оружја,

34) преправљање оружја је прилагођавање оружја дру-
гој муницији и други захвати на оружју којима се утиче на 
његово функционисање и трајно или привремено мијењају 
оригиналне техничке карактеристике и конструкцијска рје-
шења произвођача,

35) промет оружја је набављање и продаја оружја,
36) овлашћени продавац оружја је правно лице и преду-

зетник коме је рјешењем надлежног органа одобрено бављење 
прометом оружја, битним дијеловима за оружје и муницијом,

37) овлашћени сервисер оружја је правно лице или пре-
дузетник коме је рјешењем надлежног органа одобрено ба-
вљење поправљањем и преправљањем оружја,

38) овлашћена стручна организација је правно лице чија 
је дјелатност обука лица за руковање ватреним оружјем,

39) регистровано оружје је оружје за коју је исправу из-
дао надлежни орган,

40) легализација оружја је поступак регистрације нере-
гистрованог оружја које је лице посједовало без одобрења 
и за које није потребно доказивати поријекло оружја, уз 
испуњеност услова предвиђених овим законом,

41) амнестија лица је ослобађање од одговорности за 
нелегално посједовање оружја, муниције и минско-експло-
зивних средстава, приликом њихове добровољне предаје,

42) оружни лист је исправа на основу које се држи, од-
носно држи и носи оружје у складу са овим законом и садр-
жи податке о оружју, битним дијеловима оружјa и власнику 
оружја,

43) дозвола за ношење оружја је исправа на основу које 
лице има право да носи пиштољ, односно револвер реги-
строван као оружје за личну безбједност из категорије Б,

44) овлашћено службено лице је лице које има одгова-
рајућа овлашћења унутар полицијских органа Републике 
Српске, полицијских органа Босне и Херцеговине, судске 
полиције, царинских органа, пореских органа, те стручни 
сарадници, односно истражиоци тужилаштва који раде по 
овлашћењима тужилаштва,

45) представник правног лица је физичко лице које у 
границама својих овлашћења, повјерених уговором, врши 
правне радње у име правног лица,

46) посредник у промету оружјем - брокер, у смислу 
овог закона, јесте правно лице и предузетник који се, на 
основу рјешења Министарства унутрашњих послова Репу-
блике Српске (у даљем тексту: Министарство), бави прего-
варањем, уговарањем и посредовањем у уговарању послова 
у вези са куповином или продајом оружја и муниције, а који 
се не бави прометом оружја и

47) власници оружја у смислу овог закона су физичка 
лица, правна лица и предузетници.

Категорије оружја
Члан 7.

Оружје се, према овом закону, разврстава у четири ка-
тегорије:

1) категорија А - у коју се сврставају:
1. минско-експлозивна средства,
2. војно оружје, војни пројектили и бацачи,
3. аутоматско оружје,
4. оружје које је скривено тако да изгледа као неки дру-

ги предмет,
5. све врсте оружја с интегралним пригушивачима, при-

гушивачи намијењени оружју и дијелови за пригушиваче,
6. муниција с пробојним, експлозивним, обиљежа-

вајућим или запаљивим пројектилима, те пројектили за 
такву муницију,

7. муниција за пиштоље и револвере с пројектилом који 
има експанзијски учинак и пројектили за такву муницију, 
осим муниције за лов или спортско стрељаштво за лица 
којима је дозвољено да користе то оружје,

8. оружје које је израђено или прерађено без одобрења 
за промет оружјем,

9. полуаутоматско ватрено оружје за цивилну употре-
бу, које по свом аутентичном изгледу одговара аутоматском 
оружју, осим оружја за лов и спортско стрељаштво,

10. остало ватрено оружје које није обухваћено катего-
ријама Б, Ц или Д,

11. посебна опрема за ватрено оружје;
2) категорија Б - у коју се сврстава:
1. полуаутоматско или репетирајуће ватрено оружје 

кратке цијеви,
2. ватрено оружје кратке цијеви за појединачну паљбу 

са средишњим паљењем,
3. ватрено оружје кратке цијеви за појединачну паљбу с 

рубним паљењем укупне дужине до 28 cm,
4. полуаутоматско ватрено оружје дуге цијеви које 

заједно са магацином и лежиштем може примити више од 
три метка,

5. полуаутоматско ватрено оружје дуге цијеви са мага-
цином и лежиштем за највише три метка, код којег се ма-
гацин, односно опруга за пуњење може скинути, односно 
није сигурно да ли је оружје направљено тако да се уз об-
ични алат може преправити у оружје са магацином и лежи-
штем за више од три метка,
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6. репетирајуће и полуаутоматско ватрено оружје дуге 
цијеви са неолученом цијеви укупне дужине до 60 cm,

7. репетирајуће ватрено оружје дуге цијеви које није 
обухваћено у подтачки 6. тачка 2) oвог члана,

8. полуаутоматско ватрено оружје дуге цијеви које није 
обухваћено подт. 4, 5. и 7. ове тачке и подтачком 9. тачка 1) 
овог члана,

9. ватрено оружје дуге цијеви за појединачну паљбу са 
једном или више олучених цијеви,

10. ватрено оружје дуге цијеви за појединачну паљбу са 
једном или више неолучених цијеви,

11. старо оружје,
12. комбиновано оружје;
3) категорија Ц - у коју се сврстава:
1. гасно оружје,
2. репродукција ватреног оружја код којег се не упо-

требљава метак са централним или ивичним паљењем,
3. ваздушно оружје чија кинетичка енергија је 10,5 Ј 

или већа или је брзина пројектила 200 m/s или већа и кали-
бра већег од 4,5 mm,

4. оружје с тетивом чија је сила затезања тетиве већа 
од 450 N, односно чија је натезна тежина већа од 101 libre,

5. прангије,
6. трофејно оружје;
4) категорија Д - у коју се сврстава:
1. ваздушно оружје чија је кинетичка енергија мања од 

10,5 Ј или је брзина пројектила мања од 200 m/s и калибра 
максимално 4,5 mm,

2. уређаји за изазивање елeктрошокова,
3. гасни спрејови,
4. оружје с тетивом чија је сила затезања тетиве мања од 

450 N, односно чија је натезна тежина до 101 libre и
5. хладно оружје.

Забрањено и дозвољено оружје
Члан 8.

(1) Оружје из члана 7. овог закона разврстава се на 
забрањено и дозвољено оружје.

(2) Забрањено оружје је:
1) оружје и муниција категорије А,
2) хладно оружје којем је основна намјена напад или 

наношење повреда,
3) предмети погодни за напад или наношење повреда 

када се носе, а начин и околности њиховог ношења указују 
да би могли бити употријебљени и

4) оружје категорије Ц и Д када се користе за узнемира-
вање, напад или наношење повреда.

(3) Дозвољено оружје је:
1) оружје категорије Б - за које је потребно одобрење 

надлежног органа,
2) оружје категорије Ц - за које је потребна пријава на-

длежном органу и
3) оружје категорије Д - за које није потребно одобрење, 

нити пријава надлежном органу, осим хладног оружја из 
става 2. т. 2) и 3) овог члана.

ГЛАВА II

ПОСТУПАК НАБАВЉАЊА ОРУЖЈА

Исправе
Члан 9.

(1) Поступак за набављање, држање и ношење оружја 
покреће се подношењем захтјева надлежној организацио-
ној јединици Министарства.

(2) На основу захтјева из става 1. овог члана и испуње-
ности услова, издају се сљедеће исправе:

1) одобрење за набављање оружја,

2) оружни лист,
3) дозвола за ношење оружја,
4) одобрење за држање оружја,
5) одобрење за држање старог оружја,
6) колекционарска дозвола и
7) потврда о пријави.
(3) Садржај и изглед образаца захтјева и исправа о 

оружју прописује министар унутрашњих послова (у даљем 
тексту: министар) подзаконским актом.

Надлежни орган
Члан 10.

Надлежни орган је, у смислу овог закона, организацио-
на јединица Министарства, према пребивалишту, односно 
сједишту правног лица и предузетника подносиоца захтјева 
(у даљем тексту: надлежни орган).

1. Услови за издавање одобрења за набављање оружја

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 изда-
је 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 безбјед-
ност, 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 слу-

жбеној 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 кри-
вично дјело које се гони по службеној дужности прописано 
Кривичним законом Републике Српске и Кривичним зако-
ном 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 на-
сиља, прекршај прописан овим законом или прекршај са 
обиљежјима насиља прописан другим законом,

6) против кога се не води прекршајни поступак за 
прекршај против јавног реда и мира са обиљежјима на-
сиља, прекршај прописан овим законом или прекршај са 
обиљежјима насиља прописан другим законом и

7) не постоје околности које негативно утичу на инте-
ресе безбједности, као што су: чешће и прекомјерно ужи-
вање алкохола, конзумирање опојних дрога или других 
омамљујућих средстава, изражено поремећени породични 
односи, сукоби са околином, агресивно и ексцесно пона-
шање 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 лич-
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ну безбједност, уколико учини вјероватним да би му могла 
бити угрожена лична безбједност или због других околно-
сти.

(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 одо-
брење 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 до-
казује увјерењем.

(5) Постојање услова из члана 11. став 3. т. 4) и 6) овог 
закона доказује се увјерењем о невођењу кривичног по-
ступка, односно увјерењем о невођењу прекршајног по-
ступка, издатог од надлежног суда.

(6) Постојање услова из члана 11. став 3. т. 3) и 5) овог 
закона (казнена и прекршајна евиденција) утврђује надле-
жни орган по службеној дужности, а у случају да надлежни 
орган није у могућности службеним путем извршити наве-
дену 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 7) и став 3. тачка 1) овог члана утврђује на-
длежни 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.

Здравствена способност
Члан 13.

(1) Постојање услова из члана 11. став 4. тачка 1) овог 
закона доказује се увјерењем овлашћене здравствене уста-
нове о здравственој способности подносиоца захтјева, а за 
овлашћена службена лица љекарским увјерењем којим се 
доказује здравствена способност за обављање послова који 
подразумијевају држање и ношење оружја.

(2) Увјерења из става 1. овог члана не могу бити старија 
од шест мјесеци од дана издавања.

(3) Министар здравља и социјалне заштите, у сарадњи 
са министром, доноси пропис о утврђивању здравствене 
способности лица за набављање, држање и ношење оружја 
и муниције.

Промјена здравствене способности
Члан 14.

(1) Здравствена установа и свако лице које има сазна-
ња о промјени здравственог стања власника оружја, а које 
може утицати на способност за држање и ношење оружја, 
дужни су одмах по сазнању за такву промјену обавијестити 
надлежни орган.

(2) Надлежни орган упућује власника оружја за којег 
се оправдано сумња да више није здравствено способан за 
држање и ношење оружја на ванредни здравствени преглед 
код овлашћене здравствене организације.

(3) Власник оружја из става 2. овог члана обавезан је да 
у року од 15 дана од дана пријема рјешења о упућивању на 
ванредни здравствени преглед достави надлежном органу 
увјерење о здравственој способности.

(4) Трошкове здравственог прегледа власника оружја из 
става 2. овог члана који је проглашен здравствено способ-
ним за држање и ношење оружја сноси надлежни орган.

(5) Трошкове здравственог прегледа власника оружја 
из става 2. овог члана који је проглашен здравствено не-
способним за држање и ношење оружја сноси власник 
оружја.

Доказ о обучености за руковање ватреним оружјем
Члан 15.

(1) Постојање услова из члана 11. став 4. тачка 2) 
овог закона доказује се увјерењем овлашћене стручне 
организације о обучености лица за руковањем ватреним 
оружјем.

(2) Лица која обављају или су обављала послове поли-
цијског службеника, обезбјеђења лица и имовине, профе-
сионална војна лица, резервне војне старјешине и лица која 
имају регистровано ватрено оружје ослобођенa су обуке за 
руковање ватреним оружјем, као и друга лица која докажу 
да су кроз школовање и друге видове обуке оспособљени за 
руковање ватреним оружјем.

Обука за руковање ватреним оружјем
Члан 16.

(1) Стручна овлашћена организација за обуку за руко-
вање ватреним оружјем може бити стрељачка организација 
или друго правно лице које располаже потребним просто-
ријама, стрелиштем, стручним кадром и испуњава друге 
прописане услове за спровођење обуке, за шта посједује 
одобрење надлежног органа.

(2) Обука за руковање ватреним оружјем категорије Б 
састоји се од теоријског и практичног дијела, као и провје-
ре знања и обухвата:

1) правни аспект држања оружја,
2) ношење и употребу оружја,
3) безбједно руковање оружјем,
4) основе балистике и технике гађања и
5) практично гађање ватреним оружјем.
(3) Обуку из става 2. овог члана обавља комисија коју 

именује министар.
(4) Комисија из става 3. овог члана састоји се од пет 

чланова, од којих су најмање два члана представници Ми-
нистарства.

(5) Након обављене обуке, стручна овлашћена органи-
зација из става 1. овог члана издаје увјерење о обучености 
лица за руковање ватреним оружјем категорије Б.

(6) Обављање обуке и програм обуке за руковање ватре-
ним оружјем категорије Б подзаконским актом прописује 
министар.

Издавање одобрења за набављање оружја категорије Б за 
правна лица и предузетнике

Члан 17.
Одобрење за набављање оружја издаје се правном лицу 

и предузетнику који:
1) има оправдан разлог за набављање и
2) уколико запослени на пословима безбједности у 

правном лицу, односно код предузетника испуњава услове 
из члана 11. став 2. овог закона.

Услов за издавање одобрења за набављање оружја за 
правна лица и предузетнике

Члан 18.
Оправдан разлог из члана 17. тачка 1) овог закона за 

набављање оружја има правно лице и предузетник који има 
организовану властиту службу обезбјеђења или које је ре-
гистровано код надлежног органа за обављање дјелатности: 
лова, узгоја дивљачи, стрељаштва, вођења цивилних стре-
лишта, послова обезбјеђења лица и имовине, оспособља-
вања лица за руковање ватреним оружјем, научног истра-
живања за које је потребно оружје, снимања филмских и 
приказивања позоришних представа, музејских експоната 
и слично.
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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 чла-
на 11. став 3. т. 3) до 7) 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 во-
дити 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 објек-
ту, 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.

Издавање одобрења за набављање оружја
Члан 20.

(1) Надлежни орган издаје рјешење којим се одобрава 
набављање оружја физичком лицу које испуњава услове из 
члана 11. овог закона и правном лицу и предузетнику које 
испуњава услове из чл. 17. и 18. овог закона.

(2) Рјешење којим је одобрено набављање оружја важи 
шест мјесеци од дана издавања.

Одбијање захтјева за издавање одобрења 
за набављање оружја

Члан 21.
(1) У рјешењу којим се одбија захтјев за издавање одо-

брења за набављање оружја због интереса безбједности из 
члана 11. став 3. тачка 7) овог закона надлежни орган није 
обавезан образлагати разлоге којима се руководио код до-
ношења рјешења.

(2) Против рјешења којим се одбија захтјев за издавање 
одобрења за набављање оружја може се изјавити жалба ми-
нистру у року од 15 дана од дана уручења рјешења.

(3) Против рјешења донесеног по жалби не може се во-
дити управни спор.

Набављање битних дијелова оружја
Члан 22.

(1) Власник оружја може набављати битне дијелове 
оружја уз важећу исправу о оружју, уз обавезу пријаве на-
длежном органу.

(2) Подаци о набављеним дијеловима уносе се у пропи-
сане исправе о оружју и евиденције.

Набављање муниције
Члан 23.

Муниција се може набављати само за врсту оружја за 
које лице има важећу исправу о оружју.

Справљање муниције
Члан 24.

(1) Стрељачке и ловачке организације и њихови члано-
ви који имају регистровано оружје из категорије Б и који су 
обучени за руковање експлозивним материјама могу спра-
вљати муницију, на основу одобрења надлежног органа о 
справљању муниције, издатог у складу са прописима који 
регулишу набавку, употребу, промет и превоз експлозивних 
материја.

(2) Лицима из става 1. овог члана надлежни орган ће 
рјешењем забранити справљање муниције уколико се у 
поступку утврди да не испуњавају услове прописане овим 
законом или другим законима.

2. Издавање исправа о оружју

Издавање оружног листа и одобрења за држање оружја
Члан 25.

(1) Физичко лице коме је издато одобрење за набављање 
оружја из члана 20. став 1. овог закона подноси надлежном 
органу захтјев за издавање оружног листа, у року од осам 
дана од дана набављања оружја.

(2) Правно лице и предузетник коме је издато одобрење 
за набављање оружја из члана 20. став 1. овог закона под-
носи надлежном органу захтјев за издавање одобрења за 
држање оружја, у року од осам дана од дана набављања 
оружја.

(3) За оружје набављено на основу одобрења физичким 
лицима издаје се оружни лист, а правним лицима и преду-
зетнику издаје се одобрење за држање оружја.

Замјена оружја
Члан 26.

(1) Физичка лица међусобно могу замијенити оружје 
ако оружни листови гласе на исту врсту ватреног оружја.

(2) Замјену оружја физичко, правно лице и предузетник 
може извршити код овлашћеног продавца оружја само за 
врсту оружја за које има оружни лист, односно одобрење за 
држање оружја, по систему старо за ново.

(3) Лица из ст. 1. и 2. овог члана дужна су да у року од 
осам дана од дана замјене оружја о томе обавијесте надле-
жни орган, предају оружни лист, односно одобрење за др-
жање оружја и поднесу захтјев за издавање новог оружног 
листа, односно одобрења за држање оружја.

Рок важења оружног листа
Члан 27.

(1) Оружни лист за оружје за личну безбједност издаје 
се са роком важења од десет година, изузев за лица старија 
од 65 година живота којима се оружни лист издаје са трај-
ним важењем.

(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 исте-
ка рока важења оружног листа оружја које је замијењено.

(5) Власник оружја за личну безбједност је обавезан 
најкасније 30 дана прије истека рока важења оружног ли-
ста поднијети захтјев за издавање новог оружног листа, уз 
доказе из члана 11. став 3. т. 3) до 6) и став 4. тачка 1) овог 
закона.

(6) У поступку издавања новог оружног листа надле-
жни орган утврђује испуњеност услова из члана 11. став 3. 
т. 2) и 7) овог закона.

(7) За ловачко или спортско оружје могу се издати три 
оружна листа која гласе на различита лица, уз овјерену са-
гласност власника оружја.

Одбијање издавања оружног листа и одобрења 
за држање оружја

Члан 28.
(1) Надлежни орган неће издати оружни лист и одо-

брење за држање оружја:
1) за које се не може доказати поријекло,
2) које прије стављања у промет није означено жигом 

или ако је оштећен или уништен фабрички број и
3) у случају када се у поступку утврди постојање разло-

га за одбијање захтјева за издавање одобрења за набављање 
оружја.

(2) Надлежни орган у случају из става 1. т. 1) и 2) овог 
члана рјешењем одбија захтјев из члана 25. ст. 1. и 2. овог 
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закона и одузима одобрење за набављање оружја и оружје 
без права на накнаду.

(3) Оружје одузето на основу става 2. овог члана надле-
жни орган ће уништити.

(4) Надлежни орган ће у случају из става 1. тачка 3) овог 
члана поступити у складу са чланом 54. став 1. овог закона.

Захтјев за издавање одобрења за ношење оружја
Члан 29.

(1) Пиштољ и револвер може носити лице које посје-
дује дозволу за ношење оружја.

(2) Захтјев за издавање одобрења за ношење оружја 
подноси се надлежном органу, уз образложење, односно 
навођење разлога.

(3) На основу захтјева из става 2. овог члана, надлежни 
орган рјешењем одобрава ношење оружја ако утврди да 
постоје оправдани разлози за ношење.

(4) Надлежни орган ће рјешењем одбити захтјев из ста-
ва 2. овог члана уколико утврди да не постоје оправдани 
разлози.

(5) Против рјешења којим се одбија захтјев из става 2. 
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 во-
дити управни спор.

Издавање дозволе за ношење оружја
Члан 30.

(1) Дозвола за ношење оружја издаје се на основу рје-
шења 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 ор-
ужног листа на основу којег је издата.

(4) Уколико надлежни орган прије истека рока важења до-
зволе 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 изја-
вити жалба министру у року од 15 дана од дана уручења 
рјешења.

(6) Против рјешења донесеног по жалби не може се во-
дити управни спор.

Издавање одобрења за држање оружја
Члан 31.

(1) Одобрење за држање оружја издаје се правном лицу 
и предузетнику на неодређено вријеме.

(2) Правна лица и предузетници којима је престала по-
треба за даљим држањем оружја обавијестиће надлежни 
орган и у року од 15 дана вратити одобрење за држање 
оружја и предати оружје на чување.

(3) Уколико правно лице или предузетник у року од 
шест мјесеци од дана предаје оружја на чување не нађе куп-
ца, оружје постаје власништво Републике Српске.

Одобрење за држање старог оружја
Члан 32.

(1) Одобрење за држање старог оружја издаје надлежни 
орган на захтјев физичког лица и правног лица и преду-
зетника на неодређено вријеме.

(2) Надлежни орган ће рјешењем одбити захтјев из ста-
ва 1. овог члана уколико утврди да физичко лице не испу-
њава услове из члана 11. овог закона, а правно лице и пре-
дузетник из члана 18. овог закона.

(3) Против рјешења којим се одбија захтјев из става 2. 
овог члана може се изјавити жалба министру у року од 15 
дана од дана уручења рјешења.

(4) Против рјешења донесеног по жалби не може се во-
дити управни спор.

(5) Изузетно, музеји уз старо оружје могу набављати и 
држати и оружје категорије А у сврху излагања као експо-
ната, под условом да је трајно онеспособљено.

Колекционарска дозвола
Члан 33.

Надлежни орган може издати колекционарску дозволу 
физичком лицу које посједује најмање десет комада разли-
читог регистрованог оружја и располаже просторним и 
техничким условима за смјештај и чување, којима се обе-
збјеђује да оружје и муниција не дођу у посјед неовлашће-
них лица и не угрозе безбједност људи и објеката.

Оружје са обавезом пријављивања 
(оружје категорије Ц)

Члан 34.
(1) Лица старија од 21 годину, правна лица и предузет-

ници могу, без претходног одобрења надлежног органа, на-
бављати и држати оружје из категорије Ц.

(2) Лица из става 1. овог члана обавезна су да у року од 
осам дана од дана набављања оружја пријаве надлежном 
органу оружје, уз доказ о поријеклу оружја.

(3) Надлежни орган издаје потврду о пријави оружја.
(4) Овлашћени продавац обавезан је да о продаји оружја 

из категорије Ц обавијести надлежни орган у року од осам 
дана од дана продаје.

(5) Лице које пријављује трофејно оружје, поред доказа 
о поријеклу, прилаже и потврду о онеспособљености, изда-
ту од овлашћене организације или појединца.

Оружје без обавезе пријављивања 
(оружје категорије Д)

Члан 35.
Лица старија од 14 година, правна лица и предузетници 

могу набављати и држати без одобрења и пријаве надле-
жном органу оружје из категорије Д.

3. Права и обавезе по основу исправа о оружју

Продаја оружја и муниције
Члан 36.

(1) Оружје се може продати само лицу које има одо-
брење за набављање оружја.

(2) Муниција се може продати само за врсту оружја за 
које лице има важећу исправу о оружју.

Обавјештење о продаји и замјени оружја
Члан 37.

(1) Овлашћени продавац оружја обавезан је да о продаји 
оружја које се набавља на основу одобрења за набављање 
оружја, као и замјени оружја из члана 26. став 2. овог зако-
на, обавијести надлежни орган у року од осам дана од дана 
продаје, односно замјене.

(2) Физичка и правна лица и предузетници који посје-
дују оружје за које је издата исправа о оружју обавезни су 
да у случају продаје оружја одјаве оружје код надлежног 
органа у року од осам дана од дана продаје.

Онеспособљавање оружја
Члан 38.

(1) Физичко лице које је власник оружја може дати 
оружје на трајно онеспособљавање овлашћеном сервисеру 
који издаје потврду о онеспособљености оружја.

(2) Онеспособљено оружје које власнику представља 
личну или породичну успомену или трофеј власника је 
трофејно оружје.

(3) Власник оружја обавезан је да оружје из става 2. 
овог члана одјави код надлежног органа у року од осам 
дана од дана онеспособљавања и пријави га као трофејно 
оружје из категорије Ц.
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Промјена пребивалишта или сједишта 
власника оружја

Члан 39.
Физичко лице или предузетник који промијени пребива-

лиште, односно правно лице које промијени сједиште, а има 
издату исправу о оружју, обавезно је да у року од 15 дана прија-
ви промјену пребивалишта, односно сједишта надлежном 
органу на чијем подручју је ново пребивалиште, односно сје-
диште, ради уписа у прописане исправе и евиденције.

ГЛАВА III
ПОСТУПАЊЕ С ОРУЖЈЕМ И МУНИЦИЈОМ

1. Поступање са оружјем и муницијом и употреба
Нарочита пажња у поступању

Члан 40.
(1) Са оружјем и муницијом се поступа са нарочитом 

пажњом.
(2) Нарочита пажња у поступању са оружјем и муни-

цијом подразумијева прописано чување, правилно, струч-
но и пажљиво руковање, ношење, преношење и држање у 
исправном стању.

(3) Оружје и муниција се чува у стамбеном или послов-
ном простору власника, односно корисника на безбједном 
мјесту тако да неовлашћена лица не могу доћи у посјед 
оружја и муниције.

(4) Просторне и техничке услове за смјештај и чување 
оружја и муниције прописује министар подзаконским актом.

Забрањеност употребе и ношења
Члан 41.

(1) Забрањена је употреба оружја на јавним и другим 
мјестима на којима се може угрозити безбједност људи и 
имовине, нарушити јавни ред и мир или изазвати осјећај 
угрожености или узнемирености грађана.

(2) Забрањено је ношење оружја на јавним скуповима и 
у угоститељским објектима.

(3) Лице које је под утицајем алкохола, опојних дрога 
или других омамљујућих средстава не смије носити оружје.

Забрањеност употребе ловачког и спортског оружја
Члан 42.

(1) Ловачко оружје се не може употребљавати ван лов-
них површина.

(2) Спортско оружје се не може употребљавати ван ци-
вилних стрелишта.

(3) Ван ловних површина, односно стрелишта оружје 
се мора држати, односно носити у одговарајућим футрола-
ма и ковчезима и не смије бити напуњено.

Употреба електрошокова и гасних спрејова
Члан 43.

Уређаји за изазивање електрошкова и гасни спрејови 
употребљавају се за самоодбрану, на начин да се тиме не 
угрожава безбједност других лица.

Забрањеност употребе и ношења старог 
и трофејног оружја

Члан 44.
(1) Забрањена је употреба и ношење старог и ношење тро-

фејног оружја, као и набављање и држање муниције за то оружје.
(2) Ватрено оружје које је онеспособљено за употребу 

не смије се оспособљавати.

2. Ношење и преношење оружја, добровољна 
предаја и послуга оружја

Ношење и преношење оружја
Члан 45.

(1) Уз оружје које се носи или преноси у складу са 
одредбама овог закона носи се и исправа којом је дозвоље-
но држање, односно ношење оружја.

(2) Оружје које се држи на основу оружног листа и 
одобрења, уз претходну пријаву надлежном органу, може 
се преносити у случају промјене пребивалишта или адресе 
стана, смрти власника или корисника оружја, поправке и 
преправке оружја и у другим оправданим случајевима.

(3) Приликом преношења, оружје из става 1. овог члана 
мора бити без муниције и растављено на начин да један или 
више дијелова из члана 4. став 2. овог закона буду одвоје-
ни, а ловачко оружје и оружје чије растављање није могуће 
мора бити на други начин онемогућено за тренутну употре-
бу (преклопљено, ношење у футроли, бравица на обарачу, 
извађен оквир и слично).

Добровољна предаја
Члан 46.

(1) Власник оружја може добровољно, без права на нак-
наду, предати оружје надлежном органу у корист Републи-
ке Српске, уз изјаву.

(2) Власник оружја које је дотрајало и није више за упо-
требу, а које се не може поправити и преправити, обавезан 
је да преда оружје надлежном органу на уништење, без 
права на накнаду.

(3) За оружје из ст. 1. и 2. овог члана издаје се потврда о 
предаји оружја и оружје се брише из евиденције.

Послуга
Члан 47.

(1) Забрањено је давати на послугу пиштољ и револвер.
(2) Физичко лице може дати на послугу ловачко и 

спортско оружје уз оружни лист само лицу које има оружни 
лист за исту врсту оружја.

(3) Ловачко и спортско оружје може се дати на послугу 
и у случајевима из чл. 48. и 49. овог закона.

Послуга ловачког оружја
Члан 48.

(1) Правна лица која управљају ловиштем могу дати ло-
вачко оружје на послугу лицима која, по прописима о лов-
ству, имају право на лов, уз потврду.

(2) Потврда којом се дозвољава ношење и коришћење 
ловачког оружја садржи податке о времену за које важи, о 
чему се води евиденција.

Послуга спортског оружја
Члан 49.

(1) Стрељачке организације могу дати на послугу спорт-
ско оружје лицима која се обучавају за руковање ватреним 
оружјем и члановима стрељачких организација.

(2) Лицу које користи спортско оружје стрељачка орга-
низација издаје исправу.

3. Поступање у случају нестанка оружја, смрти 
власника оружја и напуштања мјеста пребивалишта

Нестанак оружја и исправа о оружју
Члан 50.

(1) Нестанак оружја или исправа о оружју пријављује 
се надлежном органу одмах, а најкасније у року од 48 сати, 
о чему се издаје потврда.

(2) Нестанак исправе о оружју објављује се у “Слу-
жбеном гласнику Републике Српске”, а надлежни орган 
доноси рјешење којим се исправа о оружју оглашава не-
важећом.

(3) У случају нестанка оружја, лице предаје исправу 
о оружју надлежном органу одмах, а најкасније у року од 
осам дана.

(4) Лице које нађе оружје, муницију или исправу о 
оружју обавезно је да о томе одмах обавијести надлежни 
орган.

(5) Уколико се власник нађеног оружја не јави у року од 
годину дана, нађено оружје постаје власништво Републике 
Српске.
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Смрт власника оружја

Члан 51.
У случају смрти власника оружја, чланови породице 

или друга лица која су у посједу оружја у складу са овим за-
коном обавезни су да о томе, у року од 30 дана, обавијесте 
надлежни орган и предају оружје.

Насљеђено оружје
Члан 52.

(1) Лице које је проглашено за насљедника оружја ду-
жно је да у року од шест мјесеци од дана правоснажности 
рјешења о насљеђивању:

1) поднесе захтјев за издавање оружног листа уз доказе 
о испуњености услова прописаних овим законом,

2) сам нађе купца или оружје прода посредством овла-
шћеног предузећа за промет оружја и муниције,

3) оружје претвори у трофеј и
4) оружје преда у власништво Републике Српске.
(2) Уколико умрло лице нема насљедника, оружје 

постаје власништво Републике Српске.
(3) Уколико законски насљедници умрлог лица не пре-

узму оружје од надлежног органа у року од три године од 
дана предаје, оружје постаје власништво Републике Срп-
ске.

Напуштање мјеста пребивалишта дуже од 60 дана
Члан 53.

(1) Власник оружја за личну безбједност који напушта 
мјесто пребивалишта дуже од 60 дана обавезан је да оружје 
и муницију преда на чување надлежном органу.

(2) Власник ловачког и спортског оружја који напушта 
мјесто пребивалишта дуже од 60 дана обавезан је да оружје 
и муницију преда на чување надлежном органу, овлашће-
ном продавцу оружја, овлашћеном сервисеру оружја или 
физичком лицу које има одговарајућу исправу за ту врсту 
оружја и услове за смјештај и чување оружја.

ГЛАВА IV

ОДУЗИМАЊЕ ОРУЖЈА, МУНИЦИЈЕ И ИСПРАВА О 
ОРУЖЈУ

Одузимање физичком лицу

Члан 54.
(1) Физичком лицу одузеће оружје, муницију и исправе 

о оружју надлежни центар јавне безбједности ако:
1) набави оружје супротно члану 11. став 1. овог закона,
2) престане да испуњава неки од услова прописан чла-

ном 11. став 3. т. 2), 3), 4), 5) и 6) 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 7) овог закона,

4) не поступи у складу са чланом 14. став 3. овог закона,
5) не поступи у складу са чланом 27. став 5. овог закона,
6) у случају из члана 28. став 1. тачка 3) овог закона,
7) не поступи у складу са чланом 34. став 2. овог закона и
8) не поступа у складу са другим одредбама овог зако-

на.
(2) Оружје одузето на основу става 1. тачка 1) овог чла-

на одузима се без права на накнаду.
(3) Рјешење којим се одузима оружје, муниција и испра-

ве о оружју из става 1. т. 1), 2), 4), 5), 6), 7) и 8) овог члана 
садржи разлоге о одузимању.

(4) У рјешењу којим се одузима оружје, муниција и 
исправе о оружју из става 1. тачка 3) овог члана надлежни 
орган није обавезан образлагати разлоге којима се руково-
дио код доношења рјешења.

(5) Против рјешења из ст. 3. и 4. овог члана може се 
изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана уру-
чења рјешења, с тим да жалба не одгађа извршење рјешења.

(6) Против рјешења донесеног по жалби може се води-
ти управни спор.

(7) О оружју и муницији одузетој у складу са ставом 
1. тачка 1) овог члана, оружју и муницији одузетој примје-
ном мјере безбједности и заштитне мјере одузимања, као 
и нађеном и добровољно предатом оружју, одлучује ми-
нистар.

Одузимање правном лицу и предузетнику
Члан 55.

(1) Оружје, муницију и исправе о оружју одузеће на-
длежни центар јавне безбједности правном лицу и преду-
зетнику 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 изја-
вити жалба министру у року од 15 дана од дана уручења 
рјешења.

(3) Против рјешења донесеног по жалби може се води-
ти 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. 3. и 4. и члана 55. став 1. 
овог закона садржи и поуку власнику да у року од шест мје-
сеци по правоснажности рјешења сам нађе купца или га 
прода посредством овлашћеног продавца.

(2) Поуку из става 1. овог члана не садржи рјешење уко-
лико 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, му-
ницију и исправе о оружју у случају вођења поступка:

1) за кривично дјело које се гони по службеној ду-
жности прописано Кривичним законом Републике Српске 
и Кривичним законом Босне и Херцеговине, осим за кри-
вична дјела против безбједности јавног саобраћаја, и

2) за прекршај против јавног реда и мира са обиљежји-
ма насиља, прекршај прописан овим законом или прекршај 
са обиљежјима насиља прописан другим законом.

(2) За одузето оружје, муницију и исправе о оружју 
надлежни орган издаје потврду о привременом одузи-
мању.

(3) Оружје, муниција и исправе о оружју из става 1. 
овог члана депонује се у надлежној организационој једини-
ци Министарства која ју је привремено одузела, а уколико 
се у поступку утврди да власник није прекршајно, односно 
кривично одговоран, враћа се власнику.

ГЛАВА V

ПРОМЕТ И ПРЕВОЗ ОРУЖЈА, БИТНИХ ДИЈЕЛОВА 
ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ, ПОПРАВЉАЊЕ И 

ПРЕПРАВЉАЊЕ ОРУЖЈА

1. Промет оружја

Одобрење за промет
Члан 58.

(1) Прометом оружја, битних дијелова оружја и муни-
ције могу се бавити правна лица и предузетници који прије 
уписа у судски регистар, односно у регистар предузетника 
за то добију одобрење надлежног органа (у даљем тексту: 
овлашћени продавац оружја).
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(2) Одобрење из става 1. овог члана надлежни орган ће 
издати ако:

1) су испуњени просторни и технички услови за 
смјештај и чување којима се обезбјеђује да оружје, битни 
дијелови оружја и муниција не дођу у посјед неовлашћених 
лица и не угрозе безбједност људи и објеката и

2) одговорно лице у правном лицу, односно преду-
зетник испуњава услове из члана 11. став 3. овог закона, а 
лице које непосредно рукује оружјем испуњава услове из 
члана 11. ст. 3. и 4. овог закона.

(3) Правна лица и предузетници из става 1. овог члана 
обавезни су да у року од осам дана од дана уписа у судски 
регистар, односно регистар предузетника обавијесте на-
длежни орган.

Промет
Члан 59.

(1) Овлашћени продавац оружја из члана 58. став 1. 
овог закона може продавати оружје:

1) категорије Б физичким и правним лицима и пре-
дузетницима којима је надлежни орган за то издао одо-
брење,

2) категорије Ц и битне дијелове оружја уз обавезу да о 
продаји оружја и битних дијелова оружја обавијесте надле-
жни орган у року од осам дана од дана продаје и

3) категорије Д без обавезе пријаве надлежном органу.
(2) Овлашћени продавац оружја може продавати муни-

цију само лицима која имају важећу исправу о оружју.
(3) Овлашћени продавац оружја обавезан је да води еви-

денцију о набављеном и продатом оружју по категоријама 
из става 1. овог члана и врстама оружја, као и евиденцију о 
продатој муницији.

Промет између овлашћених продаваца
Члан 60.

(1) За промет оружја Б, Ц и Д категорије, битних дије-
лова оружја и муниције између правних лица, односно 
предузетника из члана 58. став 1. овог закона потребно је 
посебно одобрење надлежног органа.

(2) Одобрење се издаје на захтјев купца за сваку угово-
рену количину и важи 12 мјесеци од дана издавања.

2. Посредовање и превоз

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 на-
длежног 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, испу-
њавају услове из члана 11. став 3. т. 3), 4), 5), 6) и 7) овог 
закона.

(3) Поред услова из става 2. овог члана, посредовањем у 
промету оружја може се бавити правно лице и предузетник 
који испуњавају услове из прописа о превозу, промету, кон-
троли 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 рје-
шење 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.

Превоз
Члан 62.

(1) За превоз оружја, битних дијелова оружја и муни-
ције правном лицу и предузетнику издаје се одобрење на-
длежног органа.

(2) Превоз мале количине оружја (до пет комада), бит-
них дијелова оружја и муниције (до 500 комада) може се 
вршити без одобрења надлежног органа, а у складу са чла-
ном 45. став 3. овог закона.

(3) Захтјев за издавање одобрења из става 1. овог члана 
пошиљалац подноси најкасније 48 сати прије почетног пре-
воза и садржи: назив и адресу пошиљаоца, врсту, количину 
и начин паковања оружја, битних дијелова за оружје и муни-
цију, назив и адресу превозника, односно лично име возача, 
сувозача или пратиоца, датум и сат почињања превоза, трасу 
и крајње мјесто превоза, назначење врсте, типа и регистар-
ске ознаке превозног средства, назив и адресу примаоца.

(4) Надлежни орган може, по потреби, наредити пре-
вознику предузимање и посебних мјера обезбјеђења при 
превозу оружја, битних дијелова за оружје и муниције. Тро-
шкове посебних мјера обезбјеђења сноси превозник.

(5) Одобрење за превоз из става 1. овог члана не може 
се издати када то захтијевају разлози безбједности.

3. Поправљање и преправљање оружја

Овлашћење за поправљање и преправљање
Члан 63.

(1) Поправљањем и преправљањем оружја могу се ба-
вити правна лица и предузетници који прије уписа у судски 
регистар, односно регистар предузетника за то добију одо-
брење надлежног органа.

(2) Одобрење из става 1. овог закона надлежни орган ће 
издати правном лицу, односно предузетнику који испуња-
вају услове из члана 58. став 2. овог закона.

Обавезе овлашћеног сервисера оружја
Члан 64.

(1) Овлашћени сервисери оружја могу примити на по-
прављање и преправљање само оружје које има важећу 
исправу.

(2) Овлашћени сервисери оружја ће о свакој извршеној 
поправци, преправци и трајном онеспособљавању оружја 
лицу издати потврду и у року од 48 сати у писаној форми 
обавијестити надлежни орган.

(3) Надлежни орган по пријему пријаве о извршеној 
преправци податке уноси у исправе о оружју и евиденције.

ГАВА VI

ЦИВИЛНО СТРЕЛИШТЕ, ЕВИДЕНЦИЈЕ О ОРУЖЈУ 
И МУНИЦИЈИ И НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ 

ЗАКОНА

1. Цивилно стрелиште

Услови за оснивање цивилног стрелишта
Члан 65.

(1) Цивилно стрелиште за обављање спортске и друге 
дјелатности може основати правно лице и предузетник који 
прије уписа у судски регистар, односно регистар преду-
зетника за то добије одобрење надлежног органа.

(2) Одредбе члана 58. став 2. овог закона аналогно се 
примјењују и на правно лице и предузетника из става 1. 
овог члана.

(3) Одредбе овог закона не примјењују се на ловачка 
стрелишта која се употребљавају за гађање и испробавање 
ловачког оружја својих чланова према прописима о ловству.

Употреба оружја на цивилном стрелишту
Члан 66.

(1) Ватрено оружје на цивилном стрелишту може кори-
стити физичко лице којем је издата одговарајућа исправа о 
оружју.
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(2) Физичко лице које не испуњава услове из става 1. 

овог члана гађање може изводити само под надзором овла-
шћеног лица цивилног стрелишта и искључиво са оружјем 
и муницијом који су власништво цивилног стрелишта.

(3) Овлашћено лице цивилног стрелишта забрањује изво-
ђење гађања и приступ лицима из ст. 1. и 2. овог члана ако су 
под дејством алкохола и наркотика или ако њихово психофи-
зичко стање указује на неспособност руковања оружјем.

2. Евиденције о оружју и муницији и надзор над 
спровођењем Закона

Евиденције правних лица и предузетника
Члан 67.

(1) Правна лица и предузетници обавезни су да воде 
евиденције о:

1) набављеном оружју и битним дијеловима оружја и
2) издатим исправама лицима којима је оружје повјерено.
(2) Овлашћени продавци оружја обавезни су да воде 

евиденције о:
1) набављеном оружју, битним дијеловима оружја и 

евиденцију о набављеној муницији и
2) продатом оружју, битним дијеловима оружја и еви-

денцију о продатој муницији.
(3) Овлашћени сервисери обавезни су да воде евиден-

цију о поправљеном и преправљеном оружју.
(4) Стручна овлашћена организација за обуку за руко-

вање ватреним оружјем обавезна је да води евиденцију о 
лицима обученим за руковање ватреним оружјем.

(5) Правна лица и предузетници који се баве посредо-
вањем у промету оружја, дијелова за оружје и муниције 
(брокеринг) обавезни су да воде евиденцију о сваком поје-
диначном извршеном посредовању.

(6) Правно лице које је овлашћено за вођење цивилног 
стрелишта обавезно је да води евиденцију о набављеном 
оружју и муницији, оружју и муницији уступљеним на ко-
ришћење и утрошеној муницији.

(7) Евиденције из ст. 1. до 6. овог члана чувају се трај-
но, а у случају престанка постојања правног лица и преду-
зетника, предају се надлежном органу.

Евиденције надлежног органа
Члан 68.

(1) Евиденцију о поднесеним захтјевима и издатим одо-
брењима за набављање оружја, издатим оружним листови-
ма, дозволама за ношење оружја, одобрењима за држање 
оружја, одобрењима за држање старог оружја, о пријави 
оружја категорије Ц и издатим потврдама о пријави, одузе-
том, нађеном, предатом и несталом оружју води надлежни 
орган у писаној и електронској форми.

(2) Лични подаци садржани у евиденцијама из става 
1. овог члана обрађују се у складу са прописом о заштити 
личних података.

(3) Садржај и начин вођења евиденција из члана 67. 
овог закона и става 1. овог члана утврђује се подзаконским 
актом, који доноси министар.

Надзор над спровођењем Закона
Члан 69.

Надзор над спровођењем овог закона спроводи Ми-
нистарство.

ГЛАВА VII
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји физичких лица 
(новчана казна од 1.200 КМ до 1.500 КМ и 

заштитна мјера) 
Члан 70.

(1) Новчаном казном од 1.200 КМ до 1.500 КМ казниће 
се за прекршај физичко лице ако:

1) набави оружје категорије Б без одобрења надлежног 
органа (члан 11. став 1. и члан 54. став 1. тачка 1),

2) у року од 15 дана након упућивања на ванредни 
здравствени преглед не достави увјерење надлежном орга-
ну (члан 14. став 3),

3) користи и рукује оружјем када не обавља дјелат-
ност, ван објекта, простора на коме се обавља дјелатност и 
правца кретања (члан 19. став 6),

4) набави битне дијелове оружја без пријаве надлежном 
органу (члан 22),

5) набави муницију за оружје за које нема издат оружни 
лист (члан 23),

6) справља муницију без одобрења надлежног органа 
(члан 24. став 1),

7) носи пиштољ и револвер без дозволе за ношење 
(члан 29. став 1. и члан 45. став 1),

8) набави, држи и носи оружје категорије Ц без пријаве 
надлежном органу (члан 34. став 2),

9) прода оружје категорије Ц лицу млађем од 21 годину 
(члан 34. став 1),

10) малољетник млађи од 14 година набави, држи и 
носи оружје категорије Д (члан 35),

11) прода оружје лицу које нема одобрење за наба-
вљање (члан 36. став 1),

12) не поступа са оружјем и муницијом са нарочитом 
пажњом и не чува оружје на безбједном мјесту (члан 40),

13) употријеби оружје на јавним и другим мјестима на 
којима се може угрозити безбједност људи и имовине, на-
руши јавни ред и мир или изазове осјећај угрожености или 
узнемирености грађана (члан 41. став 1),

14) носи оружје на јавним скуповима и у угоститељским 
објектима (члан 41. став 2),

15) носи оружје под утицајем алкохола, опојних дрога 
или других омамљујућих средстава (члан 41. став 3),

16) употребљава ловачко оружје ван ловних површина 
(члан 42. став 1),

17) употребљава спортско оружје ван цивилних стре-
лишта (члан 42. став 2),

18) употребљава уређаје за изазивање електрошкова и 
гасне спрејове на начин којим се угрожава безбједност дру-
гих лица (члан 43),

19) носи и употребљава старо и носи трофејно оружје, 
набавља и држи муницију за то оружје (члан 44. став 1),

20) оспособи за употребу онеспособљено оружје (члан 
44. став 2),

21) даје на послугу пиштољ и револвер другом лицу 
(члан 47. став 1),

22) не преда дотрајало оружје и оружје које више није 
за употребу (члан 46. став 2),

23) даје на послугу ловачко и спортско оружје лицу које 
нема издат оружни лист за исту врсту оружја (члан 47. став 2),

24) не обавијести надлежни орган у случају нестанка 
оружја и/или исправа о оружју (члан 50. став 1),

25) не обавијести надлежни орган у случају нађеног 
оружја, муниције и исправа о оружју (члан 50. став 4) и

26) до 31. децембра 2016. године не поднесе захтјев за 
замјену неважећег оружног листа, односно издавање ор-
ужног листа (члан 75).

(2) За прекршај из става 1. овог члана, поред новчане 
казне, изриче се заштитна мјера одузимања оружја, муни-
ције, битних дијелова оружја, као и исправе о оружју.

Прекршаји физичких лица 
(новчана казна од 800 КМ до 1.200 КМ и заштитна мјера) 

Члан 71.
(1) Новчаном казном од 800 КМ до 1.200 КМ казниће се 

за прекршај физичко лице ако:
1) у прописаном року не поднесе захтјев за издавање 

оружног листа (члан 25. став 1),
2) најкасније 30 дана прије истека рока важења оружног 

листа не поднесе захтјев за издавање новог (члан 27. став 5),
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3) носи оружје за које је издата дозвола за ношење на 
начин да изазива осјећај угрожености, узнемиреност и не-
годовање грађана (члан 30. став 2),

4) ван ловних површина, односно стрелишта држи, 
односно носи оружје без футроле или ковчега и напуњено 
(члан 42. став 3) и

5) преноси оружје у случају промјене пребивалишта или 
адресе стана, смрти власника или корисника оружја, поправ-
ке и преправке оружја и у другим оправданим случајевима, 
без претходне пријаве надлежном органу (члан 45. став 2).

(2) За прекршај из става 1. овог члана, поред новчане 
казне, изриче се и заштитна мјера одузимања оружја, бит-
них дијелова оружја, као и исправа о оружју.

Прекршаји физичких лица
(новчана казна од 500 КМ до 1.000 КМ и заштитна мјера) 

Члан 72.
(1) Новчаном казном од 500 КМ до 1.000 КМ казниће се 

за прекршај физичко лице ако:
1) не обавијести надлежни орган о промјени здравстве-

ног стања, а која може утицати на способност за држање и 
ношење оружја (члан 14. став 1),

2) у прописаном року не обавијести надлежни орган у 
случају замјене оружја (члан 26. став 3),

3) у прописаном року не обавијести надлежни орган у 
случају продаје оружја (члан 37. став 2),

4) не пријави трајно онеспособљено оружје (члан 38. став 3),
5) у прописаном року не пријави промјену пребива-

лишта (члан 39),
6) преноси спортско оружје без исправе стрељачке ор-

ганизације (члан 49. став 2),
7) у случају смрти власника оружја у прописаном року 

не преда оружје надлежном органу (члан 51),
8) у року од шест мјесеци од дана правоснажности рје-

шења о насљеђивању не поступи у складу са овим законом 
(члан 52. став 1) и

9) у случају напуштања мјеста пребивалишта дуже од 
60 дана не преда оружје надлежном органу, овлашћеном 
продавцу оружја, овлашћеном сервисеру оружја или фи-
зичком лицу (члан 53).

(2) За прекршај из става 1. овог члана, поред новчане 
казне, изриче се и заштитна мјера одузимања оружја, му-
ниције, као и исправа о оружју.

Прекршаји правних лица 
(новчана казна од 10.000 КМ до 15.000 КМ и 

заштитна мјера) 
Члан 73.

(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 15.000 КМ казни-
ће се за прекршај правно лице ако:

1) повјери оружје физичком лицу које не испуњава 
услове из члана 11. овог закона (члан 19. став 1),

2) ловачке и стрељачке организације справљају муни-
цију без одобрења надлежног органа (члан 24. став 1),

3) у прописаном року не поднесе захтјев за издавање 
одобрења за држање оружја (члан 25. став 2),

4) не обавијести у прописаном року надлежни орган о 
престанку потребе за даљим држањем оружја и не преда 
оружје на чување (члан 31. став 2),

5) музеји набаве и држе оружје категорије А у сврху 
излагања као експоната које није трајно онеспособљено 
(члан 32. став 5),

6) набави оружје категорије Ц без пријаве надлежном 
органу (члан 34. став 2),

7) овлашћени продавац оружја не обавијести надлежни 
орган о продаји, односно замјени оружја у прописаном 
року (члан 37. став 1),

8) не обавијести надлежни орган о продаји оружја и не 
одјави оружје у прописаном року (члан 37. став 2),

9) не држи и не чува оружје и муницију у пословном 
објекту на безбједном мјесту тако да неовлашћена лица не 
могу доћи у посјед оружја (члан 40. став 3),

10) правно лице које управља ловиштем да на ко-
ришћење ловачко оружје лицима која по прописима о лов-
ству немају право на лов или стрељачка организација да 
на коришћење оружје лицу које се не обучава за руковање 
ватреним оружјем и није члан стрељачке организације 
(члан 48. став 1. и члан 49. став 1),

11) не изда потврду за ношење и коришћење ловачког 
оружја и не води евиденцију (члан 48. став 2),

12) стрељачка организација не изда исправу лицу које 
преноси спортско оружје (члан 49. став 2),

13) се бави прометом оружја, битних дијелова оружја и 
муниције без одобрења надлежног органа (члан 58. став 1),

14) се бави посредовањем у промету оружја и муниције 
(брокерингом) без одобрења надлежног органа (члан 61. 
став 1),

15) превози оружје, битне дијелове оружја и муницију 
без одобрења надлежног органа (члан 62. став 1),

16) се бави поправљањем и преправљањем оружја без 
одобрења надлежног органа (члан 63. став 1),

17) ради поправљања и преправљања приме оружје које 
нема важећу исправу (члан 64. став 1),

18) без одобрења надлежног органа пусте у рад цивил-
но стрелиште (члан 65. став 1),

19) на цивилном стрелишту дају ватрено оружје на ко-
ришћење физичком лицу које нема одговарајућу исправу о 
оружју (члан 66. став 1),

20) дозволи лицу које нема одговарајућу исправу о 
оружју да користи цивилно стрелиште без надзора овла-
шћеног лица стрелишта (члан 66. став 2) и

21) дозволи лицу под дејством алкохола и наркоти-
ка приступ цивилном стрелишту и омогући му извођење 
гађања (члан 66. став 3).

(2) За прекршај из става 1. т. 1), 4), 13), 14), 15), 16), 17), 
18) и 19) овог члана изриче се и заштитна мјера одузимања 
оружја и муниције.

(3) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се нов-
чаном казном од 2.000 КМ до 3.000 КМ одговорно лице у 
правном лицу и предузетник.

(4) За прекршаје из става 1. овог члана, уз новчану казну, 
изриче се и заштитна мјера забране обављања дјелатности 
промета, посредовања поправљања и преправљања оружја 
или вођења цивилног стрелишта у трајању од шест мјесеци.

Прекршаји правних лица 
(новчана казна од 5.000 КМ до 10.000 КМ 

и заштитна мјера) 
Члан 74.

(1) Новчаном казном од 5.000 до 10.000 КМ казниће се 
за прекршај правно лице ако:

1) у року од осам дана не достави доказ надлежном ор-
гану о престанку чланства у ловачком удружењу (члан 12. 
став 8),

2) одмах по сазнању не обавијести надлежни орган о 
промјени здравственог стања власника оружја, а која може 
утицати на способност за држање и ношење оружја (члан 
14. став 1),

3) не изда прописану исправу физичком лицу коме по-
вјерава оружје (члан 19. став 5),

4) овлашћени продавац не обавијести надлежни орган о 
продаји оружја категорије Ц (члан 34. став 4),

5) прода оружје лицу без одобрења за набављање (члан 
36. став 1),

6) прода муницију за врсту оружја за које лице нема ва-
жећу исправу (члан 36. став 2),

7) не изда потврду власнику оружја о онеспособље-
ности оружја (члан 38. став 1),
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8) у року не пријаве промјену сједишта (члан 39),
9) не преда на уништење дотрајало оружје које није 

више за употребу (члан 46. став 2),
10) стрељачка организација или ловачко удружење не 

изда потврду за ношење оружја до стрелишта (члан 48. став 
2. и члан 49. став 2),

11) у року не пријави нестанак или крађу оружја или 
исправа о оружју (члан 50. став 1),

12) у случају смрти власника оружја у прописаном року 
не преда оружје надлежном органу (члан 51),

13) у року од осам дана не пријави надлежном органу 
продају битних дијелова оружја (члан 59. став 1. тачка 2) и

14) не води прописане евиденције (члан 67).
(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се нов-

чаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ одговорно лице у 
правном лицу и предузетник.

ГЛАВА VIII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Окончање поступака и замјена неважећег оружног листа
Члан 75.

(1) Поступци који до дана ступања на снагу овог закона 
нису окончани завршиће се по одредбама закона који је био 
на снази у вријеме покретања поступка.

(2) Власници оружја за личну безбједност који на дан 
ступања на снагу овог закона држе оружје на основу ор-
ужног листа којем је истекао рок важења обавезни су да 
до 31. децембра 2016. године поднесу захтјев за издавање 
оружног листа уз испуњеност услова из члана 11. став 3. и 
став 4. тачка 1) овог закона.

(3) Законски насљедници који нису преузели оружје 
које је на чувању код надлежног органа дуже од три годи-
не, а које је на дан ступања на снагу овог закона затечено 
код надлежног органа, обавезни су преузети то оружје или 
покренути поступак преузимања у року од шест мјесеци 
од дана ступања на снагу овог закона, у супротном, оружје 
постаје власништво Републике Српске.

Доношење прописа
Члан 76.

(1) Министар ће у року од шест мјесеци од дана сту-
пања 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 наба-
вљање 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 чу-
вање оружја (члан 40. став 4) и

5) о садржају и начину вођења евиденција (члан 68. 
став 3).

(2) До доношења прописа из става 1. овог члана при-
мјењиваће се важећи прописи из ове области уколико нису 
у супротности са овим законом.

(3) Министар здравља и социјалне заштите ће у са-
радњи са министром, у року од 45 дана од дана ступања 
на снагу овог закона, донијети пропис о утврђивању здрав-
ствене способности лица за набављање, држање и ношење 
оружја и муниције (члан 13. став 3).

Легализација оружја
Члан 77.

(1) Лице које посједује оружје без исправе о оружју, а 
које према раније важећим прописима није регистровано, 
дужно је да најкасније до 31. децембра 2016. године подне-
се захтјев за издавање исправе о оружју.

(2) Приликом подношења захтјева лице није дужно да 
доказује поријекло оружја.

(3) Исправа о оружју се неће издати лицу које не испу-
њава услове из члана 11. став 2. овог закона, као и када се 
оружје потражује од надлежних органа и у случају да је 
оружје већ регистровано.

Амнестија
Члан 78.

(1) Лице које на дан ступања на снагу овог закона посје-
дује оружје, муницију, минско-експлозивна средства и 
друго оружје чије је набављање, држање и ношење овим 
законом забрањено обавезно је да одмах преда оружје на-
длежном органу.

(2) Лице које добровољно преда оружје из става 1. овог 
члана неће одговарати за нелегално посједовање.

Важење исправа о оружју
Члан 79.

Исправе о оружју издате према прописима који су ва-
жили у вријеме издавања важе до истека рока назначеног 
у исправи.

Обавеза пријаве оружја
Члан 80.

Лице које посједује оружје категорије Ц дужно је да 
такво оружје пријави надлежном органу у року од 90 дана 
од дана ступања на снагу овог закона.

Ступање на снагу Закона
Члан 81.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 
о оружју и муницији (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/07, 24/09, 118/09 и 40/11).

Објављивање Закона
Члан 82.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-314/16 По овлашћењу предсједника
17. марта 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Др Ненад Стевандић, с.р.
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На основу члана 63. Закона о порезу на доходак (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 60/15) и члана 69. 
ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 
121/12), министар финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА И 

ПОРЕСКЕ КАРТИЦЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се облик и садржај Мјесеч-

не пријаве пореза по одбитку, Годишње пореске пријаве за по-
рез на доходак, Пореска пријава за малог предузетника, Акон-
тације пореза на доходак, Обавјештајне пријаве за доходак 
остварен по основу заједничког обављања самосталне дјелат-
ности, Пореске пријаве за порез на доходак из страних извора, 
Захтјева за статус малог предузетника, Захтјева за издавање 
пореске картице, Пореске картице - извод за умањење пореске 
основице, Пореске картице - потврда о оствареном дохотку и 
Захтјева за умањење пореске основице.

Члан 2.
Обрасци Мјесечне пријаве пореза по одбитку (Образац 

1002), Годишње пореске пријаве за порез на доходак (Обра-
зац 1004), Пореска пријава за малог предузетника (Образац 
1007), Аконтације пореза на доходак (Образац 1008), Оба-
вјештајне пријаве за доходак остварен по основу заједничког 
обављања самосталне дјелатности (Образац 1009), Пореске 
пријаве за порез на доходак из страних извора (Образац 
1010), Захтјева за статус малог предузетника (Образац 1011), 




