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Члан 7.

Ова правила ступају на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2030/16 Предсједница
22. септембра 2016. године Скупштине,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1396
На основу члана 40. став 4. 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), министар унутрашњих посло-
ва, 28. септембра 2016. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРОСТОРНИМ И ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА 
СМЈЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се просторно-технички 

услови за смјештај и чување оружја и муниције код прав-
них лица и предузетника који се баве прометом оружја, 
битних дијелова оружја и муниције, поправљањем и пре-
прављањем оружја, дјелатношћу обезбјеђења лица и имо-
вине, као и начин чувања оружја и муниције које држе и 
носе физичка лица у складу са Законом о оружју и муни-
цији (у даљем тексту: Закон).

Члан 2.
(1) Правна лица и предузетници из члана 1. овог пра-

вилника смјештају и чувају оружје и муницију у просто-
рији која је обезбијеђена од пожара, крађе, приступа не-
овлашћених лица и сваке друге опасности и злоупотребе.

(2) Правна лица и предузетници одређују лице које се 
посебно брине о издавању, преузимању и чувању оружја и 
муниције, као и о вођењу евиденције о оружју и муницији 
која се издаје на коришћење њиховим радницима, односно 
члановима.

Члан 3.
(1) Оружје, битне дијелове оружја и муницију правна 

лица и предузетници чувају у пословним, односно продај-
ним просторима који имају најмање двије просторије које 
чине јединствену грађевинску цјелину и изграђене су тако 
да се обезбиједи:

1) да грађевински отвори на спољашњој фасади буду 
обезбијеђени решеткастом конструкцијом, максималних 
димензија окана 150 mm ∙ 150 mm, која је израђена варењем 
од сљедећих врста и минималних димензија челичних про-
филисаних носача:

1. шипка пречника најмање 15 mm,
2. равнокраки угаоник 20 mm ∙ 20 mm ∙ 3 mm,
3. разнокраки угаоник 20 mm ∙ 20 mm ∙ 3 mm,
4. У-носач 65 mm,
5. И-носач 80 mm,
6. кутијасти (квадратни и правоугаони) челични профи-

ли чија једна страница није мања од 20 mm,
7. пљоснати челици (тракасти – равни) 20 mm ∙ 3 mm;
2) да веза између решеткасте конструкције из тачке 1) 

овог става и подлоге која је носи обезбјеђује исти ниво ја-
чине на кидање као и сама решеткаста конструкција;

3) да врата према вањском простору буду заштићена 
како је то прописано у тачки 1) овог става, с тим да се ме-
тална мрежа, односно оквир с решеткама једним крајем 
учвршћује за вањски носиви зид, а други крај се закључава 
с двије браве;

4) да зидови и плафон буду изграђени од тврдог, негори-
вог материјала (цигле, бетона, камена и слично), минимал-

не ватроотпорности од 2 часа, подова од 1,5 час и отвора 
од 1 час;

5) да се у простору налазе најмање два апарата за почет-
но гашење пожара типа С-9;

6) да гријање, уколико постоји, буде изведено централ-
ним путем (топлом водом или паром);

7) да електрична инсталација буде изведена у складу са 
важећим законима, техничким прописима и нормативима, 
стандардима и општим условима о испоруци електричне 
енергије;

8) да инсталација принудне вентилације, ако постоји, на 
вентилационим каналима на улазу у просторију има поста-
вљене противпожарне клапне и

9) да просторије буду обезбијеђене видео-праћењем и 
алармним противпровалним системом техничке заштите.

(2) У просторијама из става 1. овог члана оружје, битни 
дијелови оружја и муниција чувају се у касама, металним 
ормарима или боксовима од армираног бетона са челичним 
вратима, који се причвршћују за под или зид просторије у 
којој се налазе.

(3) Муниција се држи одвојено од оружја.
(4) У просторијама у којима се чува оружје, битни дије-

лови оружја и муниција није допуштено освјетљавање про-
сторије отвореним пламеном.

Члан 4.
(1) Правна лица и предузетници који се баве прометом 

оружја, битних дијелова оружја и муниције предузимају 
превентивно-техничке и заштитне мјере за безбједно чу-
вање и руковање оружјем и муницијом, а радници који не-
посредно обављају послове промета оружја, битних дије-
лова за оружје и муницију обучени су за руковање ватре-
ним оружјем и упознати са коришћењем заштитних мјера и 
средстава, у складу са важећим прописима.

(2) Током радног времена  предузећа и радње из ста-
ва 1. овог члана могу оружје, битне дијелове оружја и му-
ницију да излажу у закључаним витринама и излозима, а 
по завршетку радног времена или у другим случајевима 
напуштања просторије закључавају их у касе, ормаре или 
боксове из члана 3. став 2. овог правилника.

(3) Врата и излози продајног простора из члана 3. став 
1. овог правилника заштићени су металном мрежом или 
оквиром са решеткама или рол-вратима, која се спуштају 
по завршетку радног времена, као и посебном фолијом за 
повећање издржљивости стакла на лом, минималне дебљи-
не 0,1 mm.

(4) Врата продајног простора која служе за евакуацију 
лица постављена су тако да воде искључиво у спољни про-
стор.

Члан 5.
(1) Муниција се у просторији у којој се чува и у про-

дајном простору држи тако да укупна количина барута у 
обје просторије не прелази 20 kg, а у продајном простору 
не прелази 5 kg.

(2) Пушке се могу чувати у продајном простору изван 
закључаних витрина и излога ако су повезане челичним 
ужетом или ланцем који је провучен кроз браник обарача, а 
челично уже или ланац се причвршћују за фиксну подлогу 
(зид, под или плафон) и закључани су на оба своја краја.

(3) На сајамским манифестацијама оружје, битни дије-
лови оружја и муниција излажу се и чувају на начин из 
ст. 1. и 2. овог члана, а у току сајамске манифестације, по 
завршетку излагања, оружје и муницијa чувају се у каса-
ма, одвојено. Муниција се може држати тако да на једном 
штанду укупна количина барута који се налази у муницији 
не прелази 20 kg, од чега на изложбеном дијелу штанда у 
току радног времена може бити максимално 5 kg, а остатак 
у каси, односно металном ормару, те се на штанду поста-
вљају најмање два мобилна уређаја за почетно гашење по-
жара типа С-9.
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Члан 6.
Оружје и муниција стручних овлашћених организација 

за обуку за руковање ватреним оружјем и других правних 
лица и предузетника могу се преносити када је то неоп-
ходно из просторије у којој се чува до стрелишта, односно 
просторије за обуку само у дане извођења гађања, односно 
обуке, те се преноси у складу са Законом.

Члан 7.
Оружје које се држи ради поправљања и преправљања 

до предаје власнику не може се износити из просторије 
одређене за вршење поправке, односно преправке, осим у 
случају када то захтијевају разлози испитивања сигурности 
и тачности оружја, те се преноси, односно износи у складу 
са Законом.

Члан 8.
Оружје и муниција коју држе и носе физичко лице или 

правно лице и предузетник у складу са Законом чувају се у 
стамбеном или пословном простору који се налази у мјесту 
пребивалишта, односно сједишта имаоца оружја, закључа-
но и одвојено једно од другог у касама, металним ормари-
ма, сефу или сличном спремишту које се не може отворити 
уобичајеним алатом, те нису доступни неовлашћеним ли-
цима, а посебно дјеци.

Члан 9.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима и начину смјештаја и чувања оружја 
и муниције (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
109/07 и 74/09).

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-200/16
28. септембра 2016. године Министар,
Бања Лука Мр Драган Лукач, с.р.

1397
На основу члана 66. став 5, у вези са чланом 67. став 1. 

Закона о стечају (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 16/16), министар правде Републике Српске  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ 

СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

I
У Одлуци о утврђивању Листе стечајних управника 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 67/08, 89/08, 
10/10, 12/10, 96/10, 80/11, 52/12, 4/13, 68/13, 101/13 и 
103/14) у тачки I послије подтачке 140 додају се нове подт. 
141, 142. и 143, које гласе:

“141. Мићић Петар, из Бање Луке,
142. Пухало Далибор, из Бање Луке,
143. Видић Бојан, из Модриче.”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 08.020/052-6887/16
27. септембра 2016. године Министар,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.

1398
На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), члана 28. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 28. Уредбе о начелима за 

унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у репу-
бличким органима управе Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 18/09 и 105/11), члана 9. Уредбе о кате-
горијама и звањима државних службеника (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и члана 10. Уредбе 
о радним мјестима намјештеника (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде, уз сагласност Владе Републике Српске,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематиза-

цији радних мјеста у Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/15, 
18/16 и 38/16) у члану 27. у подтачки “6.2.1.а Руководилац Од-
сјека за информисање и информационе технологије”, код услова, 
послије ријечи: “факултет политичких наука” додају се ријечи: 
“економски факултет”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.02.1-052-6134/16
26. августа 2016. године Министар, 
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Уставни суд Републике Српске
Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка д) Закона 
о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 
28. септембра 2016. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности чл. 

15. и 18. став 2. Закона о почетном билансу стања у по-
ступку приватизације државног капитала у предузећима 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 24/98), члана 
8. став 1. тачка б) Закона о Фонду за управљање некрет-
нинама и потраживањима у власништву Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 28/13) и За-
кона о имовини и потраживањима којима управља Фонд 
за управљање некретнинама и потраживањима Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/10 
и 11/15).

О б р а з л ож е њ е
“Крајина-Борац” д.о.о. Бања Лука, којe заступају Милан 

Маринковић и Дане Кончар, адвокати из Бање Луке, те “Бо-
нел” д.о.о. Бања Лука, које заступа Дане Кончар, поднијели 
су Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) 
приједлог за оцјену уставности чл. 15. и 18. став 2. Закона о 
почетном билансу стања у поступку приватизације држав-
ног капитала у предузећима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 24/98), Закона о имовини и потраживањи-
ма којима управља Фонд за управљање некретнинама и 
потраживањима Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 29/10 и 11/15) и члана 8. став 1. тачка 
б) Закона о Фонду за управљање некретнинама и потражи-
вањима у власништву Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 28/13). Прецизирајући своје 
наводе, предлагачи истичу да оспорени члан 15. Закона о 
почетном билансу стања у поступку приватизације држав-
ног капитала у предузећима, те члан 8. став 1. тачка б) За-
кона о Фонду за управљање некретнинама и потраживањи-
ма у власништву Републике Српске нису у сагласности са 
чл. 2, 3, 45, 56, 58, 70. став 1. тачка 9. и чланом 113. став 
3. Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав), док, 
на поновљено тражење Суда да одреде оспорене одредбе 
Закона о имовини и потраживањима којима управља Фонд 




