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На основу члана 16. став 6. Закона о оружју и муни-
цији (“Службени гласник Републике Српске”, број 26/16) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), 5. децембра 2016. године, ми-
нистар унутрашњих послова  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОБУЦИ И ПРОГРАМУ ОБУКЕ ЗА РУКОВАЊЕ 

ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ КАТЕГОРИЈЕ Б

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за обављање 

обуке за руковање ватреним оружјем категорије Б (у даљем 
тексту: обука), начин спровођења обуке, евиденције и Про-
грам обуке за руковање ватреним оружјем категорије Б (у 
даљем тексту: Програм).

Члан 2.
(1) Обуком се у складу са Законом о оружју и муницији 

(у даљем тексту: Закон) могу бавити стручне овлашћене 
организације (у даљем тексту: организатор обуке) којима 
је од организационе јединице Министарства унутрашњих 
послова, према сједишту организатора обуке (у даљем тек-
сту: надлежни орган), одобрено обављање те дјелатности, 
односно обуке.

(2) Надлежни орган одобрење из става 1. овог члана 
издаје уз сагласност надлежног центра јавне безбједности 
(у даљем тексту: центар).

Члан 3.
(1) Обука се, у складу са Законом, састоји од теоретског 

и практичног дијела, као и провјере знања:
1) теоретски дио обуке састоји се од сљедећих тема:
1. правни аспект држања оружја,
2. ношење и употреба оружја,
3. безбједно руковање оружјем,
4. основи балистике и техника гађања;
2) практични дио обуке састоји се од сљедећих тема:
1. безбједно руковање оружјем и
2. практично гађање ватреним оружјем.
(2) Обука се спроводи на основу Програма који се нала-

зи у Прилогу 1 овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 4.
(1) Обуку из члана 3. овог правилника обавља комисија 

коју именује министар унутрашњих послова (у даљем тек-
сту: министар), у складу са Законом.

(2) Комисија се именује на приједлог надлежног цен-
тра.

(3) Комисија се састоји од пет чланова, од којих најмање 
два члана представника Министарства предлаже центар, а 
остале чланове организатор обуке.

Члан 5.
Организатор обуке обезбјеђује сљедеће услове за оба-

вљање обуке:
1) простор за теоретску обуку, који обухвата:
1. учионицу за теоретску обуку, адекватну броју прија-

вљених кандидата,
2. просторију за административне послове у сједишту 

организатора обуке;
2) наставна средства, учила и опрему за спровођење 

теоретске обуке;
3) стручни кадар за извођење обуке;
4) оружје за обуку;
5) просторију за чување ватреног оружја и муниције и

6) простор за извођење гађања ватреним оружјем (у 
даљем тексту: стрелиште), који може бити отвореног или 
затвореног типа и који је опремљен техничким средствима 
и опремом неопходном за спровођење практичног дијела 
обуке, односно мете, школска муниција, антифон, заштит-
не наочаре и средства за чишћење оружја.

Члан 6.
(1) Стрелиште се изграђује тако да се условима бали-

стичке сигурности стрелишта дефинише потребна врста 
балистичке заштите и пропишу безбједносни услови кори-
шћења стрелишта, односно онемогући излијетање пројек-
тила из зоне или простора стрелишта и одбијање испаље-
них пројектила, те гарантује безбједност лица унутар и 
изван стрелишта.

(2) Стрелиште испуњава прописане мјере заштите 
од пожара утврђене посебним прописима који регулишу 
област заштите од пожара.

Члан 7.
(1) Пријаву, односно захтјев за похађање обуке подноси 

физичко лице које намјерава да похађа обуку (у даљем тек-
сту: кандидат) организатору обуке.

(2) Кандидат који приступа обуци из члана 3. овог пра-
вилника организатору обуке прилаже на увид идентифика-
циони документ и увјерење овлашћене здравствене орга-
низације о здравственој способности за држање и ношење 
оружја, које у складу са Законом не може бити старије од 
шест мјесеци.

(3) Организатор обуке спроводи обуку, употребом 
ватреног оружја (категорије Б) прописаног Програмом, са 
употребом одговарајуће муниције.

Члан 8.
(1) Захтјев за издавање одобрења за спровођење обуке 

организатор обуке подноси надлежном органу, који садржи 
сљедеће податке:

1) назив, сједиште и дјелатност организатора обуке,
2) лично име, јединствени матични број, адресу преби-

валишта и потпис овлашћеног лица организатора обуке и
3) списак ватреног оружја категорије Б са којим ће се 

спроводити обука.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана организатор обуке 

прилаже:
1) доказ да су обезбијеђени услови прописани чл. 5. и 

6. овог правилника,
2) списак стручног кадра, доказе о њиховој квалифика-

цији прописане чланом 9. овог правилника,
3) рјешење о регистрацији организатора обуке и
4) доказ о јединственом идентификационом броју орга-

низатора обуке.
(3) Када посебна комисија утврди да су испуњени про-

писани услови, надлежни орган, након што прибави сагла-
сност центра, доноси у складу са Законом рјешење којим 
одобрава спровођење обуке.

(4) Када организатор обуке престане да испуњава један 
од прописаних услова за бављење обуком, надлежни орган 
ће рјешењем утврдити да организатор обуке не испуњава 
услове за бављење обуком.

Члан 9.
Обуку обавља комисија коју чине предавачи и инструк-

тори који имају одговарајућу стручну спрему и искуство, 
и то:

1) предавач за теме: “Правни аспект држања оружја” и 
“Ношење и употреба оружја” треба да има високу струч-
ну спрему, правног или безбједносног смјера, и пет годи-
на радног искуства на пословима правне или безбједносне 
струке,

2) предавач за тему: “Основи балистике и техника 
гађања оружјем” треба да има најмање средњу стручну 
спрему у четворогодишњем трајању и најмање пет година 
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радног искуства на пословима безбједности, који укључују 
познавање балистике и технике гађања, и

3) предавач за теме: “Безбједно руковање оружјем” и 
“Практично гађање ватреним оружјем” треба да има нај-
мање средњу стручну спрему у четворогодишњем трајању 
и најмање пет година радног искуства на пословима по-
лицијског службеника у Министарству, који подразумије-
вају обученост за руковање и практично гађање ватреним 
оружјем, или официра и подофицира војске одговарајућих 
смјерова (пјешадијски, артиљеријски, оклопно-механизо-
вани) или лица са предвиђеном стручном спремом и иску-
ством на пословима инструктора, тренера стрељаштва или 
рангираног спортисте стрељачког спорта.

Члан 10.
(1) Лице које је уредно похађало обуку приступа провје-

ри знања пред комисијом.
(2) Провјера знања, у складу са Законом, састоји се из 

теоретског и практичног дијела.
(3) На теоретском дијелу провјере знања кандидат по-

лаже писмени тест, који се налази у Прилогу 2 овог правил-
ника и чини његов саставни дио.

(4) На теоретском дијелу провјере знања испитују се 
теме из области теоретског дијела обуке, а на практичном 
дијелу провјере знања из практичног дијела обуке.

(5) Из сваке теме кандидат добија по три питања која 
представљају садржај Програма обуке.

Члан 11.
(1) Оцјене из сваке теме посебно, као и укупна оцјена, 

могу бити: “задовољава” и “не задовољава”.
(2) Укупну оцјену “задовољава” добија кандидат који 

такву оцјену добије из теоретског и практичног садржаја 
обуке.

Члан 12.
(1) О провјери знања сваког кандидата води се запи-

сник.
(2) Садржај записника из става 1. овог члана налази се 

у Прилогу 3 овог правилника и чини његов саставни дио.
(3) Комисија непосредно прије провјере знања врши 

увид у евиденцију присуства кандидата обуци, што уписује 
у записник.

(4) Документација са записником о провјери знања кан-
дидата чува се пет година.

Члан 13.
Кандидату који добије укупну оцјену “задовољава” 

организатор обуке, у складу са Законом, издаје увјерење о 
обучености за руковање ватреним оружјем категорије Б, а 
изглед и садржај увјерења налази се у Прилогу 4 овог пра-
вилника и чини његов састави дио.

Члан 14.
(1) Кандидат који из једне теме добије оцјену “не задо-

вољава” може поново приступити провјери знања само из 
те теме, без поновног похађања обуке.

(2) Кандидат који из више тема добије оцјену “не за-
довољава”, као и кандидат који на поновљеној провјери 
знања добије оцјену “не задовољава”, поново похађа ком-
плетну обуку и приступа комплетној провјери знања.

Члан 15.
(1) Сваки кандидат испуњава пун фонд часова обуке, 

без изостанка, што је услов да може приступити провјери 
знања из теоретског и практичног садржаја обуке.

(2) Кандидат који из оправданог разлога прекине са по-
хађањем обуке или не приступи провјери знања, на лични 
захтјев, може наставити са похађањем обуке када обука 
буде организована, односно приступити провјери знања.

(3) Уколико кандидат без оправданог разлога прекине 
са похађањем обуке или не приступи провјери знања, сма-
тра се да није похађао обуку.

Члан 16.
(1) Организатор обуке, у складу са Законом, води еви-

денцију присуства и реализације теоретске и практичне 
обуке, која садржи сљедеће податке:

1) редни број,
2) датум, вријеме и мјесто реализације обуке,
3) назив теме,
4) број присутних кандидата (са списком потписаних 

кандидата у прилогу),
5) број одсутних кандидата (са списком кандидата у 

прилогу),
6) име, презиме и област предавача и
7) потпис предавача.
(2) Евиденција се може водити у електронској и писаној 

форми (тврдо укоричена и са нумерисаним страницама).
(3) Књигу евиденције прије почетка уписивања потпи-

сује и овјерава одговорно лице организатора обуке, а пот-
пис и овјера врше се на унутрашњој страни предње корице, 
гдје се уписује и укупан број страница.

(4) На крају сваке календарске године закључује се 
књига евиденције.

Члан 17.
Испуњавање услова прописаних овим правилником, у 

складу са Законом, врши и утврђује посебна комисија коју 
именује министар.

Члан 18.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о обуци и програму обуке за руковање ватреним 
оружјем категорије Б (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 77/16 и 81/16).

Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-271/16
5. децембра 2016. године Министар,
Бања Лука Мр Драган Лукач, с.р.

ПРИЛОГ 1

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА РУКОВАЊЕ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ

I - ТЕМЕ И ПИТАЊА ЗА ТЕОРЕТСКИ ДИО
“Правни аспекти држања оружја” и “ношењe и употребa 

оружја”
Појам оружја; врсте оружја; подјела оружја према намје-

ни и посебним врстама; појам ватреног оружја; оружје за личну 
безбједност; појам ловачког оружја; “забрањено” оружје и напра-
ве; набављање ватреног оружја, дијелова за оружје и муницију; 
лица којим се не издаје одобрење за набављање ватреног оружја; 
оружни лист; преношење оружја; дозволе за ношење оружја за 
личну безбједност; држање оружја и муниције; ношење оружја и 
муниције; забрана употребе и давања оружја на послугу; отуђење 
и замјена оружја; промјена пребивалишта власника оружја; посту-
пак са оружјем умрлог лица; одузимање оружног листа, оружја и 
муниције; нестанак, односно налажење оружја; неовлашћено на-
бављање, држање, ношење, израда, размјена или продаја ватреног 
оружја, муниције или експлозивних материјала; прекршаји у вези 
са оружјем; нужна одбрана - појам и елементи; прекорачење нужне 
одбране; крајња нужда - појам и елементи.

“Безбједно руковање оружјем”
Безбједносни услови складиштења муниције; утицај топлоте 

на иницирање муниције; пиротехничка средства и муниција; опа-
сности од иницијалних експлозија и барута; експлозија, детонација 
и дафлаграција; муниција - врста, калибар, особине и начин одржа-
вања; опис појединих врста оружја и њихових дијелова (описује се 
оружје које кандидат жели да посједује); техничке карактеристике 
(конкретног оружја), поређења и разграничења (у односу на дру-
га оружја исте врсте), пражњење и пуњење оружја; расклапање и 
склапање оружја; упуцавање [ректификација] оружја; одржавање 
оружја (преглед, чишћење, подмазивање, конзервација); средства 
за чишћење и подмазивање оружја; најчешћи застоји на оружју и 
њихово отклањање.
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“Основи балистике и техника гађања”
Процес опаљења метка; облик и елементи путање пројекти-

ла кроз ваздух; фактори који утичу на кретање пројектила кроз 
ваздух; енергија и пробојност пројектила на циљу; максимални 
домет пројектила; рикошет; ставови за гађање; врсте и опис поје-
диних ставова и најпогоднији ставови за одређене врсте гађања; 
правилно држање оружја; начин нишањења одређеним врстама 
оружја и нишана и избор нишанске тачке; дисање, дисајна пауза и 
окидање; најчешће грашке при гађању.

II - ТЕМЕ И ЗАДАЦИ ЗА ПРАКТИЧНИ ДИО
“Безбједно руковање оружјем”
Пражњење и пуњење оружја; расклапање и склапање оружја; 

чишћење и подмазивање оружја; отклањање и најчешћи застоји на 
оружју.

“Практично гађање ватреним оружјем”
Припрема за гађање, технике гађања, мјере безбједности при 

гађању:
1) пиштољ или револвер - кружна мета 50 cm ∙ 50 cm, са  три 

пробна метка и пет метака за оцјену (најмање два поготка у мету),
2) малокалибарска пушка - кружна мета за серијску МК пушку, 

са три пробна метка и пет метака за оцјену (најмање три поготка 
у мету),

3) ловачки карабин - кружна мета 50 cm ∙ 50 cm, са три пробна 
метка и пет метака за оцјену (најмање три поготка у мету) и

4) пушка са неолученом цијеви - кружна мета 50 cm ∙ 50 cm, са 
пет патрона са сачмом, 50% сачме у мету.

III - БРОЈ ЧАСОВА
Број часова према темама је:
1) правни аспект држања, ношења и употребе ватреног оружја 

- један час,
2) безбједно руковање ватреним оружјем (теоретски дио) - је-

дан час,
3) основи балистичке и технике гађања - два часа и
4) безбједно руковање ватреним оружјем (практични дио) и 

практично гађање ватреним оружјем  - четири часа.
Час траје 60 минута. 

ПРИЛОГ 2

КОМИСИЈА ЗА ОБУКУ ЗА РУКОВАЊЕ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ
Датум: __________   Име и презиме кандидата: ________________

ТЕСТ
(теоретски дио провјере знања за руковање ватреним 

оружјем)
Пажљиво прочитајте питања и заокружите тачан одговор, од-

носно допишите тачне одговоре на задате линије
Тема: “Правни аспект држања оружја” и “ношење и употреба 
оружја’“:      а) ЗАДОВОЉАВА      б) НЕ ЗАДОВОЉАВА
1. Питање:   а) одговор: 
    б) одговор:
    в) одговор:

2. Питање:   а) одговор:
    б) одговор:
    в) одговор:

3. Питање:   а) одговор:
    б) одговор:
    в) одговор: 
Тема: “Безбједно руковање оружјем”:      а) ЗАДОВОЉАВА      
б) НЕ ЗАДОВОЉАВА
1. Питање:   а) одговор: 
    б) одговор:
    в) одговор: 

2. Питање:   а) одговор: 
    б) одговор:
    в) одговор: 

3. Питање:   а) одговор: 
    б) одговор:
    в) одговор: 
Тема: “Основи балистике и техника гађања”:           а) ЗАДО-
ВОЉАВА      б) НЕ ЗАДОВОЉАВА
1. Питање:   а) одговор: 
    б) одговор:
    в) одговор: 

2. Питање:   а) одговор: 
    б) одговор:
    в) одговор: 

3. Питање:   а) одговор: 
    б) одговор:
    в) одговор: 

УКУПНА ОЦЈЕНА:

ПРИЛОГ 3
КОМИСИЈА ЗА ОБУКУ У
РУКОВАЊУ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН - СЈЕДИШТЕ
_______________________________________

Датум: _____________

З АПИСНИК
о провјери знања за руковање ватреним оружјем

1. Име и презиме кандидата: _____________________________, 
име оца __________________, датум и мјесто рођења: 
____________________,  мјесто пребивалишта: _________________
2. Овлашћена стручна организација (назив) __________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Мјесто и вријеме провјере знања: ________________________
_______________________________________________________ 
________________________________________________________
4. Оружје којим је вршена обука: ___________________________
_____ __________________________________________________
5. Кандидат уредно евидентиран у Евиденцију присуства и реали-
зације обуке: ДА/НЕ
(заокружити)
* У одговарајућу рубрику уписати знак X.

САДРЖАЈ ОБУКЕ
ОЦЈЕНА

задовољава* не задовољава*
ТЕОРЕТСКИ ДИО ОБУКЕ
ПРАКТИЧНИ ДИО ОБУКЕ

Уписати укупну оцјену: задовољава или не задовољава

УКУПНА ОЦЈЕНА

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:          Потпис:

1. ________________________  _______________
2. ________________________  _______________
3. ________________________  _______________
4. ________________________  _______________
5. ________________________  _______________
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ПРИЛОГ 4
___________________________________ 
(назив овлашћене стручне организације)

Број: __________________
Датум: ________________

На основу члана 13. Правилника о обуци и Програму обуке за 
руковање ватреним оружјем (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. _________ ), издаје се:

УВ Ј Е Р ЕЊЕ
О ПОХАЂАЊУ ОБУКЕ И ОБУЧЕНОСТИ ЗА РУКОВАЊЕ 

ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ КАТЕГОРИЈЕ Б
______________________________________        ______________
(име и презиме лица које је похађало обуку)                 (ЈМБ)

_______________________________________ 
             (датум, мјесто и држава рођења)

_________________________________________
      (мјесто пребивалишта и адреса становања)

_______________________________________
 (број идентификационог документа, издат од)

је у цјелини похађао/ла обуку и успјешно завршио/ла испит 
провјере знања из теоретски и практичног дијела обуке за руко-
вање ватреним оружјем категорије Б.

(М. П.)
_______________________                ______________________ 
   (мјесто и датум издавања)                     (овлашћено лице)

1854
На основу члана 59. став 2. Закона о буџетском систе-

му Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 7. и 11. Закона 
пореском поступку Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16) 
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О СИСТЕМУ ПОРЕСКОГ КЊИГОВОДСТВА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

Члан 1.
Овим правилником уређују се основна начела и принци-

пи организације и функционисања система пореског књи-
говодства у Републици Српској (у даљем тексту: систем по-
реског књиговодства), вођења детаљних, аналитичких еви-
денција о обавезама пореских обвезника у оквиру помоћне 
књиговодствене евиденције (у даљем тексту: помоћна књига 
пореских евиденција), правила преноса информација из по-
моћне књиге пореских евиденција у главну књигу пореских 
евиденција, односно у Главну књигу трезора Републике Срп-
ске (у даљем тексту: ГКТ Републике), Главну књигу трезора 
општине и града (у даљем тексту: ГКТ општине и града) и 
Главну књигу фонда, те начела и принципи успостављања и 
вођења синтетичких евиденција о пореским обавезама и у 
оквиру главне књиге пореских евиденција.

Члан 2.
Под пореским књиговодством, у смислу одредаба овог 

правилника, подразумијева се уређен систем субанали-
тичких, аналитичких и синтетичких евиденција о свим 
промјенама у насталим и намиреним пореским потражи-
вањима, односно насталим и измиреним пореским обавеза-
ма свих пореских обвезника у Републици Српској (у даљем 
тексту: Република).

Члан 3.
(1) Систем пореског књиговодства чине:
1) главна књига пореских евиденција, која у организа-

ционом и функционалном смислу, а у зависности од припад-
ности одређених врста јавних прихода, представља интеграл-
ни дио ГКТ Републике, ГКТ општине и града и Главне књиге 
фонда и чије успостављање и вођење су у надлежности и 
под контролом Министарства финансија Републике Српске 
(у даљем тексту: Министарство), односно надлежне службе 
за финансије у општини, граду или фонду,

2) помоћна књига пореских евиденција, која је у надле-
жности и под контролом Пореске управе Републике Срп-
ске (у даљем тексту: Пореска управа), а која се успоставља 
и води на нивоу одговарајућих аналитичких евиденција о 
пореским обавезама у оквиру Јединствене евиденције о 
пријављеним и уплаћеним порезима,

3) појединачне (субаналитичке) евиденције о пореским 
обавезама које Пореска управа успоставља и води за сваког 
појединачног пореског обвезника и

4) књиговодствене исправе на основу којих се врши 
идентификација и евидентирање насталих пореских до-
гађаја.

(2) Главне и помоћне књиге пореских евиденција воде 
се по систему двојног књиговодства.

Члан 4.
(1) Главну књигу пореских евиденција чине синтетички 

подаци о:
1) почетном стању ненаплаћених пореских потражива-

ња, односно стању пореских потраживања на дан 1. јануар 
текуће фискалне године,

2) пореским потраживањима насталим у току фискалне 
године, 

3) наплаћеним и на други начин намиреним пореским 
потраживањима у току фискалне године, 

4) директно или индиректно отписаним пореским 
потраживањима у току фискалне године и

5) крајњем стању ненаплаћених пореских потражива-
ња, односно стању пореских потраживања на дан 31. де-
цембар текуће фискалне године.

(2) Под пореским потраживањима, у смислу одредаба 
овог правилника, подразумијевају се потраживања за не-
наплаћене: порезе, доприносе, таксе, накнаде и друге јавне 
приходе, као и споредна пореска давања утврђена у складу 
са прописима којима се уређује порески систем у Републи-
ци. 

(3) За унос и праћење промјена пореских потраживања 
и припадајућих јавних прихода у главној књизи пореских 
евиденција користе се конта дефинисана прописима којима 
се уређују буџетске класификације, контни план, садржина 
рачуна и примјена контног плана за буџетске кориснике у 
Републици.

Члан 5.
(1) Помоћну књигу пореских евиденција чини скуп 

аналитичких података и евиденција креираних за потребе 
успостављања Јединствене евиденције о пријављеним и 
уплаћеним порезима, која се успоставља и води помоћу ин-
формационог система Пореске управе.

(2) Аналитички подаци из става 1. овог члана форми-
рају се за сваког пореског обвезника и за сваку врсту при-
хода која се потражује од пореског обвезника, на начин који 
омогућава јасно раздвајање промјена у стањима пореских 
потраживања између два обрачунска периода (двије фи-
скалне године).

(3) За унос и праћење промјена на аналитичким конти-
ма пореских потраживања и припадајућих јавних прихода 
у помоћној књизи пореских евиденција користе се шифре 
или кодови утврђени у складу са функционалним поставка-
ма информационог система Пореске управе.

(4) Промет и стање аналитичких конта из става 3. овог 
члана морају одговарати промету и стању односних синте-




