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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:
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врста, марка, модел, фабрички број и калибар, број реги-
стра, печат надлежног органа и потпис овлашћеног лица.

(3) На другој унутрашњој страни обрасца одштампан 
је натпис: “Промјене уписаних података”, а испод тога је 
текст: “Ново пребивалиште и адреса, нови регистарски 
број оружног листа, ново лично име, нови регистарски број 
личне карте, нови дио оружја и његов број, датум уписа но-
вих података”.

(4) При дну странице оружног листа стоји напомена 
сљедећег садржаја: “Упис нових података овјерава се пот-
писом овлашћеног радника и печатом надлежног органа”.

(5) Оружни лист штампа се на Обрасцу 3.

Члан 7.
(1) Ако ималац оружја промијени адресу на подручју 

истог града / општине, у оружни лист уписује се нова адре-
са, у складу са Законом.

(2) Ако ималац оружја промијени пребивалиште и пре-
сели се на подручје другог града / општине, надлежни ор-
ган у том граду / општини, у складу са Законом, у року од 
15 дана од дана промјене пребивалишта уписаће на задњој 
страни оружног листа ново пребивалиште и адресу и нови 
број регистра издатих оружних листова.

Члан 8.
(1) Промјена података на задњој страни оружног листа 

уписује се према сљедећим примјерима: “Ново име је…”, 
“Ново презиме је…”, “Нова адреса је…”, “Ново пребива-
лиште и адреса су (мјесто, улица и број), а регистарски број 
оружног листа је …”, “Нови регистарски број личне карте 
је… издата у …”.

(2) Упис промјене података врши се писаћом машином, 
читко и ситним словима да би остало што више мјеста за 
евентуалне касније уписе.

(3) Упис промјене података овјерава се потписом овла-
шћеног лица и печатом надлежног органа.

Члан 9.
(1) Имаоцу оружја који отуђи оружје или због крађе, 

губљења или на други начин остане без оружја или у слу-
чају замјене оружја исте врсте надлежни орган поништиће 
оружни лист на то оружје.

(2) Поништавање оружног листа врши се перфори-
рањем или стављањем на горњем дијелу насловне стране 
отиска печата са ознаком: “ПОНИШТЕНО”, а ознака о по-
ништењу овјерава се потписом овлашћеног лица и печатом 
надлежног органа.

(3) Ако власник оружја поново дође до свог оружја, на-
длежни орган издаће му нови оружни лист умјесто пони-
штеног.

Члан 10.
(1) Оружје за личну безбједност може да носи лице које 

посједује оружни лист и дозволу за ношење тог оружја, у 
складу са Законом.

(2) Дозвола за ношење оружја за личну безбједност 
издаје се на основу рјешења, у складу са Законом, којим је 
ношење тог оружја одобрено, а садржај дозволе прописан 
је на Oбрасцу 4.

(3) Дозвола за ношење оружја штампа се на једнодијел-
ном обрасцу, свијетлоплаве боје и има димензије 105 · 75 
mm.

(4) На првој страни обрасца дозволе за ношење оружја 
уписују се подаци: натпис: “Република Српска”, назив 
надлежног органа, натпис: “Дозвола за ношење оружја”, 
подаци о власнику, односно кориснику оружја (име и пре-
зиме, адреса, ЈМБ, регистарски број личне карте), датум 
издавања, рок важења дозволе.

(5) На другој страни обрасца дозволе за ношење оружја 
уписују се подаци о оружју: врста, марка, модел, фабрички 
број и калибар и број регистра, са потписом и печатом на-
длежног органа.

Члан 11.
(1) Правно лице и предузетник који држе оружје ради 

обављања дјелатности, односно активности и заштите 
своје имовине, која им је повјерена на коришћење на осно-
ву одобрења надлежног органа, издају исправу за ношење 
оружја лицима која непосредно обављају послове физичког 
обезбјеђења и заштите објеката (у даљем тексту: радници 
обезбјеђења), у складу са Законом.

(2) Исправа из става 1. овог члана има облик и димен-
зије оружног листа из члана 5. овог правилника.

(3) Исправа за ношење оружја која се издаје лицима која 
врше послове чувања ловишта (ловочувари) правоугаоног 
је облика, димензија 95 · 65 mm и не пресавија се.

(4) Исправе из ст. 1. и 3. овог члана штампају се на по-
лукартонској хартији.

(5) Исправа из става 1. овог члана је свијетлоцрвене 
боје, а исправа из става 3. овог члана је свијетлозелене боје.

Члан 12.
(1) Образац исправе за ношење оружја из члана 11. 

овог правилника на насловној страни садржи натпис: “Обе-
збјеђење”, а испод назив: “Правно лице и предузетник” које 
исправу издаје, назив: “Исправа за ношење оружја”, име и 
презиме лица на које исправа гласи, његову адресу и реги-
старски број личне карте и мјесто издавања.

(2) На првој унутрашњој страни образац из става 1. 
овог члана садржи податке о оружју које је раднику изда-
то (врста, марка, модел, фабрички број и калибар), назна-
чење објеката или друге имовине које радник обезбјеђује 
и мјеста гдје се они налазе, односно подручја - релације 
кретања, вријеме вршења обезбјеђења, мјесто и датум изда-
вања исправе, потпис овлашћеног радника и печат јавног 
или другог предузећа, установе и другог правног лица који 
исправу издаје.

(3) На другој унутрашњој страни обрасца одштампан је 
сљедећи текст:

“Ова исправа издата је на основу члана 19. став 5. За-
кона о оружју и муницији (′Службени гласник Републике 
Српске′, број 26/16).

Радник који врши послове обезбјеђења објеката и имо-
вине може са овом исправом носити оружје само за вријеме 
обављања послова у објекту, на подручју или правцу кре-
тања транспорта који обезбјеђује.”.

(4) Задња страна обрасца исправе за ношење оружја 
садржи сљедећи текст:

“Радник који врши послове обезбјеђења овлашћен је да 
употријеби физичку снагу само ако на други начин не може 
да одбије противправни и непосредни напад којим се угро-
жава његов живот или живот лица која обезбјеђује и ако је 
противправни и непосредни напад усмјерен на уништење 
или умањење вриједности имовине коју обезбјеђује.

Радник смије употријебити ватрено оружје само кад 
је то неопходно ради заштите живота лица које обезбјеђу-
ју или свог живота и ако се истовремени или непосредно 
предстојећи противправни напад према лицу које обезбје-
ђује или према њему није могао одбити употребом физичке 
снаге.

Прије употребе ватреног оружја радник обезбјеђења је 
дужан да упозори лице против кога намјерава употријебити 
ватрено оружје.

Приликом употребе ватреног оружја радник обезбјеђе-
ња дужан је чувати животе других људи.”.

(5) Исправа за ношење оружја издаје се на Oбрасцу 5.

Члан 13.
(1) Дозвола за ношење оружја лицима која врше посло-

ве чувања ловишта садржи: назив правног лица које упра-
вља ловиштем, а испод тога одштампан текст: “На осно-
ву члана 19. став 5. Закона о оружју и муницији, издаје се 
ИСПРАВА ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА”, а испод тога рубрике 
у које се уписује: име и презиме лица на које исправа гла-
си и његово пребивалиште, регистарски број личне карте и 
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________________________________________________________

(навести врсту оружја: пиштољ, револвер, ловачка пушка са 
неолученим цијевима - сачмарица,

________________________________________________________
ловачка пушка са олученим цијевима - карабин, МК оружје)

О себи дајем сљедеће податке:
Презиме и име ______________________ ЈМБ ________________
Име оца ________, име мајке ________, мјесто рођења ________,
град/општина рођења _____, република или држава рођења ___
занимање __________________ националност ________________
пребивалиште, мјесто, улица и број _________________________
број личне карте ______________ издате у ___________________.
Такса у износу од _________________ КМ уплаћена.
У ____________________,_______________ 20__. године.

Прилог:
1. фото-копија личне карте,
2. разлог за набављање оружја,
3. увјерење да против њега није покренут кривични поступак,
4. увјерење да против њега није покренут прекршајни поступак,
5. увјерење овлашћене стручне организације да је обучен за руко-
вање ватреним оружјем,
6. увјерење овлашћене здравствене установе о здравственој спо-
собности за држање и ношење оружја,
7. увјерење о ловачком испиту,
8. увјерење о чланству у ловачком удружењу.
Подносилац Захтјева:

__________________
(презиме и име)

Образац 2.
____________________________________
                   (презиме и име)
____________________________________
            (улица и број становања)
____________________________________
                  (мјесто становања)
ЦЕНТАР ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
__________________________________
СТАНИЦА ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
__________________________________
ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА
__________________________________

З АХ Т Ј Е В
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОРУЖНОГ ЛИСТА

По одобрењу _____________________ број __________________,
од _______________ 20___. године извршио сам набавку оружја:
врста: _________________, марка, модел, ___________________,
фабрички број: _______________, калибар __________________.
Прописно жигосан:  ДА   НЕ
па молим Наслов да изврши регистрацију овог оружја и изда ми 
на исто

ОРУЖНИ ЛИСТ
Подаци о подносиоцу Захтјева:
Презиме и име _________, име оца ________, ЈМБ ____________
Дан, мјесец и година рођења _______________________________
Мјесто рођења ________, град/општина рођења _____________
Република или држава рођења _____________________________
Занимање __________________, националност _______________
Пребивалиште и адреса стана ______________________________
Број личне карте _____________ издате у ____________________
Уз Захтјев прилажем:

1. доказ о поријеклу оружја (рачун о набавци, купопродајни 
уговор, уговор о поклону, други доказ о поријеклу),

2. примјерак одобрења за набавку оружја,

мјесто гдје је она издата, подаци о оружју (марка, модел и 
фабрички број), назнака ловишта, вријеме трајања важења 
исправе, мјесто и датум издавања исправе и потпис овла-
шћеног лица овјерен печатом.

(2) Правна лица која управљају ловиштем у складу са 
Законом воде посебну евиденцију о лицима којима су изда-
ли исправу за ношење оружја из става 1. овог члана.

(3) Евиденција из става 2. овог члана садржи сљедеће 
податке: редни број, име и презиме, број личне карте и 
мјесто издавања, функцију коју врши у заштити објеката и 
имовине, врсту оружја, марку, модел, фабрички број и ка-
либар, датум издавања оружја и исправе за ношење оружја 
и евентуалне примједбе.

(4) Исправа за ношење оружја из става 1. овог члана 
издаје се на Oбрасцу 6.

Члан 14.
(1) Пријава старог оружја, нестанка, губљења и 

отуђења, као и оружја са обавезом пријављивања у складу 
са Законом подноси се надлежном органу на Oбрасцу 7.

(2) На првој половини обрасца садржани су подаци који 
се односе на подносиоца пријаве, врсту и предмет прија-
ве, а друга половина обрасца садржи потврду која се издаје 
подносиоцу пријаве.

(3) Образац 7. је величине 210 · 297 mm.

Члан 15.
(1) Захтјев за колекционарску дозволу подноси се у 

складу са Законом надлежном органу на Обрасцу 8.
(2) На првој половини обрасца садржани су подаци који 

се односе на подносиоца захтјева, врсту и предмет захтјева, 
регистарски број оружног листа за сваки комад оружја, а 
друга половина обрасца садржи потврду која се издаје под-
носиоцу захтјева.

(3) Образац 8. је величине 210 · 297 mm.

Члан 16.
Обрасци од 1. до 8. налазе се у Прилогу као саставни 

дио овог правилника.

Члан 17.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о обрасцима захтјева, обрасцу оружног листа, 
дозволе за ношење оружја и других исправа (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 109/07).

Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-134/16
4. августа 2016. године Министар,
Бања Лука Мр Драган Лукач, с.р.

ПРИЛОГ
Образац 1.

____________________________________
                  (презиме и име)
____________________________________
             (улица и број становања)
____________________________________
                  (мјесто становања)
ЦЕНТАР ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
__________________________________
СТАНИЦА ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
__________________________________
ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА
__________________________________
ПРЕДМЕТ: Захтјев за издавање одобрења за набавку оружја
Обраћам се Наслову са захтјевом да ми изда одобрење за набавку 
ватреног оружја:
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3. уплатнице за таксу и образац ОЛ.
У ____________________, __________ 20___. године.

Подносилац Захтјева:
__________________

Образац 3.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Назив организационе јединице _____________________________

О РУЖНИ  ЛИС Т
________________________________________________________

(презиме и име)
________________________________________________________

(адреса стана)
Јединствени матични број
_______________________________________
Рег. број личне карте ______________________________________
Серијски број ___________________________________________
Датум издавања __________________________________________
Рок важења оружног листа ________________________________

ПОДАЦИ  О  О РУЖ Ј У
Врста __________________________________________________
Марка и модел ___________________________________________
Фабрички број и калибар __________________________________
Број регистра ____________________________________________
   М. П.      Потпис овлашћеног лица

______________________
Промјене уписаних података
(Ново пребивалиште и адреса; нови регистарски број оружног ли-
ста; ново лично име; нови регистарски број личне карте; нови дио 
оружја и његов број; датум уписа нових података*)

* Упис нових података овјерава се потписом овлашћеног радника 
и печатом органа.

Образац 4.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Назив организационе јединице _____________________________

ДО З ВОЛА  З А  НОШЕЊЕ  О РУЖ Ј А
________________________________________________________

(презиме и име)
________________________________________________________

(адреса стана)
Јединствени матични број _________________________________
Рег. број личне карте ______________________________________
Датум издавања дозволе ___________________________________
Рок важења дозволе ______________________________________

Друга страна

П ОДАЦИ  О  О РУЖ Ј У
Врста __________________________________________________
Марка и модел ___________________________________________
Фабрички број и калибар __________________________________
Број регистра ____________________________________________
                                                        М. П.     Потпис овлашћеног лица

______________________

Образац 5.

ИСПРАВА ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА ЗА РАДНИКЕ 
ОБЕЗБЈЕЂЕЊА

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ
________________________________________________________

________________________________________________________
(Назив и сједиште правног лица - предузетника које 

издаје исправу)

ИСП РАВА
ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

за ______________________________________________________
(име)

________________________________________________________
(презиме)

Адреса _________________________________________________
________________________________________________________
Регистарски број личне карте ______________________________
издате у ________________________________________________

Именованом као раднику обезбјеђења овог правног лица, или 
запосленог код предузетника, издато је оружје:
врста __________________________________________________,
марка и модел ___________________________________________,
фабрички број __________________________________________,
калибар ________________________________________________,
ради обезбјеђења ________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________.
Вријеме вршења обезбјеђења
У _________________, дана ______________________________

Потпис овлашћеног лица
М. П.                ______________________

Ова исправа издаје се на основу члана 19. став 5. Закона о оружју 
и муницији (“Службени гласник Републике Српске”, број 26/16).

Радник који врши послове обезбјеђења објеката и имовине 
може са овом исправом носити оружје само за вријеме обављања 
послова у објекту на подручју или правцу кретања транспорта који 
обезбјеђује.

Радник који врши послове обезбјеђења овлашћен је да упо-
тријеби физичку снагу само ако на други начин не може да одбије 
противправни и непосредни напад којим се угрожава његов живот 
или живот лица која обезбјеђује и ако је противправни и непосред-
ни напад усмјерен на уништење или умањење вриједности имови-
не коју обезбјеђује.

Радник смије употријебити ватрено оружје само кад је то 
неопходно ради заштите живота лица које обезбјеђује или свога 
живота и ако се истовремени или непосредно предстојећи проти-
вправни напад према лицу које обезбјеђује или према њему није 
могао одбити употребом физичке снаге.

Прије употребе ватреног оружја радник обезбјеђења је ду-
жан да упозори лице против кога намјерава употријебити ватрено 
оружје.

Приликом употребе ватреног оружја радник обезбјеђења ду-
жан је чувати животе других људи.

У периоду док се оружје не користи чува се на безбједном мје-
сту, тако да приступ том оружју не могу имати неовлашћена лица.

Образац 6.

Назив правног лица које управља ловиштем
___________________________________________
___________________________________________
На основу члана 29. Закона о оружју и муницији, издаје се

И СП РАВА
за ношење оружја

Лицу ___________________________________________________
из ________________ л. к. бр. ______________________ издате у
______________________, коме је додијељено на
коришћење _____________________________________________,

(оружје)
марке и модела _____________, фабрички број _______________,
калибра _______.
Ловиште ________________________________________________
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ду квалификованог електронског потписа и других услуга 
повјерења, као и мјере заштите које се морају предузети 
приликом креирања електронског потписа и других услуга 
повјерења.

Члан 2.
Одредбе овог правилника које се односе на електрон-

ски потпис и квалификовани електронски потпис сходно 
се примјењују и на све остале услуге повјерења уколико 
посебним правилником није уређено другачије.

Члан 3.
(1) Потписник израђује и користи електронски потпис 

и квалификовани електронски потпис у складу са општим 
условима садржаним у Закону о електронском потпису Ре-
публике Српске (у даљем тексту: Закон) и овом правилнику.

(2) Потписник у случајевима коришћења услуга церти-
фикације израђује и користи електронски потпис и у складу 
са условима које је прихватио од цертификационог тијела.

Члан 4.
(1) Структура електронског потписа базира се на акту-

елној верзији ETSI TS 101 733.
(2) Уз спецификацију из става 1. овог члана, у изради 

структуре електронског потписа преузимају се обрасци за-
сновани на CMS (енгл. Cryptographic Message Syntax) моде-
лу утврђеном у документу RFC 5652 те ESS (енгл. Enhanced 
Security Services for S/MIME) моделу утврђеном у докумен-
ту RFC 2634.

(3) Електронски потпис мора садржавати основна 
обиљежја (атрибуте) утврђена у CMS, ESS и ETSI TS 101 
733.

Члан 5.
(1) Електронски потпис користе потписник и прималац 

у складу са утврђеном политиком употребе потписа.
(2) Политика употребе потписа мора се исказивати у 

документу читљивом корисницима потписа, који морају 
имати могућност увида у обавезе и права која произлазе из 
садржаја који се потписује.

(3) За потребе машинског, односно аутоматског обрађи-
вања електронског потписа неопходно је израдити полити-
ку употребе потписа и у форматираном облику за потребе 
директног преузимања од стране рачунарских програма 
(апликација).

(4) Форматирани облик политике употребе потписа 
мора бити израђен примјеном обрасца ASN.1:1997 (енгл. 
Abstract Syntax Notation 1) и мора имати јединствену би-
нарно кодирану вриједност добиjену кодирањем по BER 
(енгл. Basic Encoding Rules) / X.209 обрасцу - ISO/IEC 
8825-1 ASN.1 Encoding Rules-BER.

(5) Потписник и прималац (овјерилац) морају консул-
товати исту политику употребе потписа ради постизања 
истовјетности потписа приликом његове израде и овјере.

(6) За несумњиву идентификацију политике употребе 
потписа у потпис се мора уградити идентификатор или 
садржај политике употребе потписа.

Члан 6.
(1) Код система цертификације који подржавају и кори-

сте промет докумената и сарадњу рачунарских апликација 
у обрасцу XML (енгл. Extended Markup Language) може се 
прихватити и употреба електронског потписа обликованог у 
складу са XAdES (енгл. XML Advanced Electronic Signatures), 
актуелном верзијом документа ETSI TS 101 903.

(2) Приликом употребе обрасца електронског потписа 
из става 1. овог члана електронски потпис мора укључива-
ти политику употребе електронског потписа и бити израђен 
у систему цертификације јавних кључева.

Члан 7.
(1) Подаци које садржи електронски потпис морају 

бити кодирани једним од три сљедећа обавезна обрасца 

у времену ______________________________________________.

__________________                               Потпис овлашћеног лица
    (мјесто и датум)                 М. П.       ________________________

Образац 7.

З АХ Т Ј Е В
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ:
Презиме и име _________, име оца _______, ЈМБ _____________
Дан, мјесец и година рођења _______________________________
Мјесто рођења ____________, град/општина _________________
Република или држава рођења _____________________________
Занимање ______________, националност ___________________
Пребивалиште и адреса стана ______________________________
Број личне карте ______________, издате у __________________.
ВРСТА ОРУЖЈА
1. Старо оружје (члан 32) __________________________________
2. Оружје са обавезом пријављивања (члан 34) _______________
3. Нестанак, губљење и отуђење ____________________________
..............................……………………………………….......…………

ПО ТВ РДА
Којом се потврђује да је лице ____________, сходно члану _____
Закона о оружју и муницији (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 26/16) пријавило ______________ године
_______________________________________________________.

(врста оружја и предмет пријаве)
М. П.             Потпис овлашћеног лица

______________________

Образац 8.

П РИ Ј А ВА
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ:
Презиме и име _________, име оца _______, ЈМБ _____________
Дан, мјесец и година рођења _______________________________
Мјесто рођења ____________, град/општина _________________
Република или држава рођења _____________________________
Занимање __________________, националност _______________
Пребивалиште и адреса стана ______________________________
Број личне карте __________ издате у _______________________

ПОДАЦИ О КОЛЕКЦИОНАРСКОМ ОРУЖЈУ
Врста __________________________________________________
Марка и модел ___________________________________________
Фабрички број и калибар __________________________________
Број регистра оружног листа _______________________________
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На основу члана 8. став 4. Закона о електронском потпи-

су Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 106/15) 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 и 15/16), министар науке и 
технологије, 18. јула 2016. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ ПОСТУПЦИМА 
ЗА ИЗРАДУ КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ 

ПОТПИСА И ДРУГИХ УСЛУГА ПОВЈЕРЕЊА И МЈЕРАМА 
ЗАШТИТЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА И ДРУГИХ 

УСЛУГА ПОВЈЕРЕЊА

Члан 1.
Правилником о техничко-технолошким поступцима 

за израду квалификованог електронског потписа и других 
услуга повјерења и мјерама заштите електронског потпи-
са и других услуга повјерења (у даљем тексту: Правил-
ник) утврђују се техничко-технолошки поступци за изра-




