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56 Шерпа росфрај ком. 1 20,00 14,04
57 Пласт. канта ком. 1 1,00 0,70
58 Тањири ком. 24 16,20 11,37
59 Нож ландан ком. 12 18,80 13,20
60 Чаше за сок ком. 6 10,00 7,02
61 Чаше за ракију ком. 6 2,40 1,68
62 Виљушке ком. 12 6,75 4,74
63 UPS Епсон 1000В ком. 1 0,00 0,00
64 Скенер Епсон ком. 1 0,00 0,00

Укупна вриједност покретне имовине за отпис 1.642,96

1257
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 88. сједници, одржа-
ној 25.8.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПРОДАЈИ 

64,9998% АКЦИЈА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА РУДНИЦИ ЖЕЉЕЗНЕ 

РУДЕ “ЉУБИЈА” ПРИЈЕДОР МЕТОДОМ НЕПОСРЕДНОГ 
ОДАБИРА КУПЦА

I
Ставља се ван снаге Одлука о продаји 64,9998% акција 

основног капитала Акционарског друштва Рудници жеље-
зне руде “Љубија” Приједор методом непосредног одабира 
купца (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/16).

II
Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1890/16 Предсједница
25. августа 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1258
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са т. IV и VI Одлуке о остваривању ко-
ординације републичких органа управе у спровођењу ак-
тивности у области европских интеграција и међународне 
сарадње (“Службени гласник Републике Српске”, број 
47/13), Влада Републике Српске, нa 88. сједници, одржаној 
25.8.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СЛУЖБЕНИКА 
ЗА ПРОГРАМЕ ПОМОЋИ У ОКВИРУ ИНСТРУМЕНТА IPA 
II, ПРЕДСТАВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ТИЈЕЛИМА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И 
ЧЛАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ОДБОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ У 
ОКВИРУ ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

1. У Рјешењу о именовању службеника за програме по-
моћи у оквиру инструмента IPA II, представника Републике 
Српске у тијелима за спровођење програма Европске уније 
и чланова заједничких одбора за праћење у оквиру програ-
ма прекограничне сарадње, број: 04/1-012-2-1073/15, од 28. 
маја 2015. године (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 45/15), у ставу (1) у тачки 18) ријечи: “Бранка Кларић” 
замјењују се ријечима: “Биљана Томић”.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1883/16 Предсједница
25. августа 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1259
На основу члана 11. став 7. 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), 26.8. 2016. године, министар 
унутрашњих послова  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ОПРАВДАНОСТИ ЗАХТЈЕВА 

ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин обављања про-

вјера за издавање одобрења за набављање оружја и друга 
питања у вези са поступком утврђивања оправданости за-
хтјева за набављање оружја.

Члан 2.
Одредбе овог правилника примјењују се на физичка 

лица која испуњавају услове за набављање оружја катего-
рије Б из члана 11. ст. 3. и 4. Закона о оружју и муницији.

Члан 3.
(1) Поступак провјере оправданости захтјева за наба-

вљање оружја покреће надлежна организациона јединица 
Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Ми-
нистарство), односно надлежни орган према пребивалишту 
или боравишту физичког лица које је поднијело захтјев за 
набављање оружја, у складу са законом.

(2) Надлежни орган води евиденцију о запримљеним 
захтјевима.

Члан 4.
Провјеру обавља командир полицијске станице, од-

носно замјеник командира полицијске станице или вођа 
сектора, којег командир полицијске станице овласти (у 
даљем тексту: полицијски службеник), према одредбама 
овог правилника.

Члан 5.
Уколико се током провјере утврди да лице за које се 

врши провјера није имало стварно пребивалиште или бо-
равиште на подручју органа којем је поднијело захтјев за 
набављање оружја, захтјев се одбија.

Члан 6.
(1) Прије почетка обављања провјере, полицијски слу-

жбеник који обавља провјеру затражиће од лица за које се 
обавља провјера да попуни и потпише Упитник за провјеру 
оправданости захтјева за набављање оружја.

(2) Упитник за провјеру оправданости захтјева за на-
бављање оружја (у даљем тексту: Упитник) приказан је у 
Прилогу овог правилника, који чини његов саставни дио.

(3) Упитник, који је попунило и потписало лице за које 
се обавља провјера, сматра се датом сагласношћу за оба-
вљање провјере.

(4) Уколико провјеравано лице одбије попунити и пот-
писати Упитник, сматраће се да је одустало од захтјева за 
одобрење за набављање оружја.
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(5) Са Упитником се поступа у складу са прописима 

којима се уређује област заштите личних и тајних података.

Члан 7.
(1) Провјером се утврђује тачност података наведених 

у Упитнику, те се прикупљају и утврђују подаци из члана 8. 
овог правилника.

(2) Сагласност за обављање провјере односи се на про-
вјеравање података из Упитника, те на прикупљање и про-
вјеравање података из члана 8. овог правилника.

Члан 8.
Приликом обављања провјере прикупљају се:
1) идентификациони подаци о лицу, те подаци о лицима 

са којима провјеравано лице живи у заједничком домаћин-
ству,

2) сазнања и обавјештења о досадашњем понашању, на-
викама, склоностима, радним особинама лица и слично и

3) други подаци и сазнања о лицу која су значајна из 
безбједносног аспекта.

Члан 9.
(1) Провјера се обавља на сљедећи начин:
1) остваривањем увида у јавне изворе, службене еви-

денције и евиденције надлежних државних и јавних инсти-
туција,

2) остваривањем увида у евиденције и пословну доку-
ментацију јавних, привредних и других правних лица, коју 
су та лица дужна водити у складу за законом,

3) непосредним разговором са другим лицима значај-
ним по процјени полицијског службеника који обавља про-
вјеру и

4) непосредним опажањем полицијског службеника 
који обавља провјеру.

(2) Након обављене провјере из става 1. овог члана, по-
лицијски службеник обавља непосредни разговор са лицем 
за које се обавља провјера.

Члан 10.
(1) Полицијски службеник који обавља провјеру по-

требне податке прикупља из више извора, а сви коришћени 
извори у поступку провјере појединачно се назначавају.

(2) Након прикупљања и утврђивања података, поли-
цијски службеник сачињава писмени извјештај о обавље-
ној провјери.

(3) У писменом извјештају о обављеној провјери не наводе 
се појединачни извори који су коришћени у поступку провјере.

(4) Извјештај о обављеној провјери, те попуњен и пот-
писан Упитник доставља се комисији која даје процјену о 
оправданости захтјева за набављање оружја.

(5) Полицијска станица води евиденцију о обављеној 
провјери.

Члан 11.
Поступак провјере обавља се у року од 30 дана од дана 

када је полицијска станица запримила захтјев за провјеру.

Члан 12.
(1) Процјену у вези са оправданошћу захтјева за наба-

вљање оружја даје комисија коју именује начелник центра 
јавне безбједности.

(2) Комисија из става 1. овог члана формира се за сваку 
организациону јединицу Министарства надлежну за изда-
вање одобрења за набављање оружја.

(3) Комисију из става 1. овог члана чине један члан 
униформисане полиције, један члан криминалистичке по-
лиције и један члан који обавља управно-правне послове.

(4) Процјена у вези са оправданошћу захтјева за наба-
вљање оружја даје се у писаној форми.

Члан 13.
Ако се након обављене провјере сазнају подаци о про-

вјераваном лицу који су постојали у вријеме вршења про-
вјере, а за које се из објективних разлога није могло знати у 
вријеме вршења провјере, а исти би могли бити од утицаја 
на процјену оправданости захтјева за набављање оружја, 
о томе се обавјештава надлежна организациона јединица 
Министарства.

Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-192/16
26. августа 2016. године Министар,
Бања Лука Мр Драган Лукач, с.р.

ПРИЛОГ 

УПИТНИК 

ЗА ПРОВЈЕРУ ОПРАВДАНОСТИ ЗАХТЈЕВА ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА
НАПОМЕНА:
1. Упитник попуњавати великим штампаним словима, искључиво хемијском оловком,
2. понуђени одговори морају бити заокружени,
3. све рубрике из Упитника морају бити испуњене,
4. у рубрикама за које немате податке ставите ознаку /,
5. уколико немате довољно простора за поједини одговор, користите додатни лист папира, те га потписаног приложите у Упитник,
6. забрањено је неовлашћено умножавање овог упитника након попуњавања.

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
Име
Презиме
Име и презиме оца
Име и презиме мајке
Дјевојачко презиме мајке
ЈМБ
Ранија имена и презимена, надимак
(ако је одговор ДА, навести која) ДА     НЕ
Датум рођења
Мјесто рођења
Општина рођења
Држава рођења
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Национална припадност
Држављанство
Имате ли двојно држављанство (ако је одговор ДА, на-
вести које)? ДА     НЕ
Да ли сте имали неко држављанство раније (ако је одго-
вор ДА, која, те разлог и вријеме промјене/престанка)? ДА     НЕ

АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА
Улица, кућни број, мјесто, општина

АДРЕСА БОРАВИШТА
Улица, кућни број, мјесто, општина

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА
Број мобилног телефона
Број фиксног телефона
Број службеног телефона

СТАМБЕНИ СТАТУС

ИМОВИНСКО СТАЊЕ
Самостална предузетничка радња или фирма у власништву
Власништво дионица
Удио у фондовима
Значајније некретнине
Возило 
Остало

ПОДАЦИ О РАДНОМ ОДНОСУ
Назив радног мјеста
Назив и адреса послодавца
Запослен-а на одређено или неодређено вријеме
Ранији послодавци
(навести податке о послодавцу и вријеме трајања уго-
ворног односа)

БРАЧНИ СТАТУС
Да ли сте ожењени/удати, живите ли у ванбрачној 
заједници, разведени, удовац/удовица?
Име и презиме, датум рођења брачног или ванбрачног 
друга

ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА

Име и презиме Сродство Мјесто и датум рођења Пријављено 
пребивалиште Боравиште Запослење

БЕЗБЈЕДНОСНИ ПОДАЦИ
Да ли сте попуњавали безбједносни упитник или давали безбједносну изјаву у Босни и Херцеговини, Републици Српској 
или другој држави, а да није ријеч о визи, боравку или држављанству? 
(Ако је одговор ДА, наведите у којој држави, вријеме попуњавања и разлог.)

ДА

НЕ
Да ли сте контактирали са припадницима полиције, војске или обавјештајно-безбједносних агенција других држава?
(Не односи се на службене контакте!)
(Ако је одговор ДА, опишите околности, природу контакта, вријеме и мјесто.)

ДА

НЕ
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1260
На основу члана 9. став 3. Закона о оружју и муницији 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 26/16) и чла-
на 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), 4.8.2016. године, министар 
унутрашњих послова  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА И ИСПРАВА О 

ОРУЖЈУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај и изглед 

обрасца захтјева за издавање одобрења за набавку оружја, 
захтјева за издавање оружног листа, садржај и изглед ору-
жног листа, дозволe за ношење оружја, одобрења за др-
жање оружја, одобрења за држање старог оружја, одобрења 
за колекционарску дозволу и потврдe о пријави, предвиђе-
них Законом о оружју и муницији (у даљем тексту: Закон).

Члан 2.
(1) Захтјев за издавање одобрења за набавку оружја 

подноси се на Обрасцу 1. надлежној организационој једи-
ници Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: 
надлежни орган) на чијем подручју је пребивалиште фи-
зичког лица, односно сједиште правног лица, у складу са 
Законом.

(2) Образац из става 1. овог члана садржи сљедеће по-
датке: име и презиме, адресу подносиоца захтјева, назнаку 
сједишта надлежног органа, предмет захтјева, назнаку вр-
сте оружја, друге личне податке подносиоца захтјева, упла-
ту таксе, мјесто и датум предаје захтјева, прилоге и потпис.

(3) Образац 1. је величине 210 · 297 mm.

Члан 3.
(1) Уз захтјев за издавање одобрења за набавку оружја 

физичко лице, у складу са Законом, прилаже:
1) фото-копију личне карте,
2) увјерење да против њега није покренут кривични по-

ступак,
3) увјерење да против њега није покренут прекршајни 

поступак,

4) увјерење овлашћене организације да је обучен за ру-
ковање ватреним оружјем и

5) увјерење овлашћене здравствене установе о здрав-
ственој способности за држање и ношење оружја, не ста-
рије од шест мјесеци од дана издавања.

(2) Лице које поднесе захтјев за издавање одобрења за 
набавку оружја исте врсте на основу важећег оружног ли-
ста не прилаже доказе из става 1. овог члана, у складу са 
Законом.

(3) За набавку ловачког оружја, осим доказа из става 1. 
овог члана, потребно је приложити увјерење о положеном 
ловачком испиту и увјерење о чланству у ловачком удру-
жењу које газдује одређеном територијом и има одобрење 
надлежног министарства, у складу са Законом.

Члан 4.
(1) Захтјев за издавање оружног листа подноси се на 

Oбрасцу 2. надлежном органу према пребивалишту физич-
ког лица, у складу са Законом.

(2) Образац из става 1. овог члана садржи сљедеће по-
датке: име и презиме, адресу подносиоца захтјева, назнаку 
сједишта надлежног органа, захтјев за издавање оружног 
листа, односно регистрацију оружја, друге личне податке 
подносиоца захтјева, прилоге, мјесто и датум предаје за-
хтјева и потпис.

(3) Образац 2. је величине 210 · 297 mm.

Члан 5.
(1) Оружни лист издаје се на дводијелном обрасцу пра-

воугаоног облика, који развијен има димензије 150 · 105 
mm, а пресавијен 75 · 105 mm.

(2) Оружни лист се штампа на полукартонској хартији 
свијетложуте боје и грађанима се издаје у заштитном про-
видном омоту.

Члан 6.
(1) На насловној страни образац оружног листа садржи 

натпис: “Република Српска”, назив надлежног органа који 
је издао оружни лист, назив: “Оружни лист”, име и прези-
ме власника, корисника оружја, адресу стана, јединствени 
матични број, регистарски број личне карте, серијски број 
оружног листа, датум издавања и рок важења оружног листа.

(2) На првој унутрашњој страни образац оружног листа 
садржи рубрике у које се уписују подаци о оружју, и то: 

Да ли сте контактирали са физичким или правним лицима која угрожавају или су угрожавала безбједност Босне и Херце-
говине, Републике Српске, друге државе или вриједности заштићених међународним правом?
(Не односи се на службене контакте!)
(Ако је одговор ДА, опишите околности, природу контакта, вријеме и мјесто.)

ДА

НЕ
Да ли сте контактирали са физичким или правним лицима која се баве или су се бавила криминалним активностима? 
(Не односи се на службене контакте!)
(Ако је одговор ДА, опишите околности, природу контакта, вријеме и мјесто.)

ДА

НЕ

НАПОМЕНЕ:
У овој рубрици можете навести податке за које сматрате да су од значаја за спровођење провјере, односно који могу потврдити наводе 
из Упитника.

 

САГЛАСНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОВЈЕРЕ:
Испуњавањем и потписивањем овог упитника дајем сагласност Министарству унутрашњих послова Републике Српске за провјеру и 
обраду података наведених у овом упитнику, као и предузимање прописаних процедура за обављање провјере.

МЈЕСТО И ДАТУМ: ПОТПИС:




