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На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 28/94), д о
но с и м

УКАЗ
O ПРОГЛАШЕЊУ 3AKOHA O IZMJENAMA И DOPUNAMA 3AKOHA O OPУЖЈУ
И МУНИЦИЈИ
Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Двадесет осмој сједници, одржаној 11. марта 2009. године - а Вијеће народа 23. марта 2009. године
потврдило да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији није угрожен витални национални
интерес конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-285/09
24. марта 2009. Године
Бања Лука

Предсједник Републике,
Др Рајко Кузмановић, с.р.

3AKOH
O ИЗMJEHAMA И ДОПУHAMA 3AKOHA O ОРУЖЈУ И MУHИЦИJИ
Члан 1.
У Закону о оружју и муницији ("Службени гласник Републике Српске", број 70/07) у члану 4. у тачки ђ) ријечи:
"односно које је демилитаризовано" и запета бришу се.
Члан 2.
У члану 5. у тачки ж) тачка се замјењује запетом, а послије тачке ж) додаје се нова тачка з), која гласи:
“з) неупотребљиво оружје је оружје које је трајно онеспособљено за употребу, код којег је цијев трајно затворена
цијелом својом дужином или је лежиште метка трајно затворено, а уколико је ријеч о оружју код којег се цијев може
измијенити без употребе алата, цијев мора бити поред трајног затварања и трајно повезана са кућиштем".
Члан 3.
У члану 7. у ставу (1) послије ријечи: "ватреног оружја" брише се запета.
Члан 4.
Назив главе: "II - НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ" мијења се и гласи: "II НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ".
Члан 5.
У члану 8. у ст. (4) и (7) ријечи: "ст. (1) и (2)" замјењују се ријечима: "става (1)".
У истом члану у ставу (5) број: "(2)" замјењује се бројем: "(3)", а послије ријечи: "метака" додају се ријечи: "о чему се
води евиденција".
Члан 6.
У члану 10. ст. (1), (2) и (3) мијењају се и гласе:
"(1) Одобрење за набављање оружја или муниције издаје се лицу које уз захтјев за набављање оружја приложи доказе да
испуњава сљедеће услове:
а) да има навршену 21 годину, а за набављање спортског и ловачког оружја навршених 18 година живота,
што се доказује фотокопијом личне карте,
б) да је здравствено способно за држање и ношење оружја, што се доказује увјерењем овлашћене здравствене
организације које важи шест мјесеци од данаиздавања,
в) да није осуђивано за кривична дјела која се гоне по службеној дужности, а која су прописана Кривичним законом
Републике Српске и Кривичним законом Босне и Херцеговине,
г) да се против лица не води кривични поступак за кривична дјела која се гоне по службеној дужности, што се доказује
увјерењем о невођењу кривичног поступка,
д) да није кажњавано за прекршај јавног реда и мира, или прекршај утврђен овим законом, као и за прекршај са
обиљежјем насиља утврђен другим законом,
ђ) да се против лица не води прекршајни поступак за прекршај јавног реда и мира, или прекршај утврђен овим законом,
као и прекршај са обиљежјем насиља утврђен другим законом, што се доказује увјерењем о невођењу прекршајног
поступка,
е) да је обучено за руковање ватреним оружјем, што се доказује увјерењем стручне овлашћене организације,
ж) да има положен ловачки испит и да је члан ловачког удружења, када је у питању набављање ловачког оружја, што се
доказује увјерењем о положеном ловачком испиту и увјерењем о чланству у ловачком удружењу.
(2) Одобрење за набављање оружја неће се издати лицу које не испуњава услове прописане ставом (1) овог члана или
уколико то налажу интереси безбједности.

(3) Податке из казнене и прекршајне евиденције провјерава надлежни орган по службеној дужности, а у случају да
надлежни орган није у могућности службеним путем извршити наведену провјеру због различитог регулисања ове
материје другим законодавствима, лице ће се упутити да тражене податке достави лично.".
Члан 7.
У члану 11. у ставу (2) ријечи: "теоријског дијела, практичног дијела и провјере знања" замјењују се ријечима:
"теоријског и практичног дијела".
У истом члану послије става (2) додаје ce нови став (3), који гласи:
"(3) Провјера знања из теоријског и практичног дијела обуке обавља се пред Комисијом коју именује министар.".
Досадашњи став (3) који постаје став (4), мијења се и гласи:
"(4) Лица која обављају или су најмање три године обављали послове овлашћеног службеног лица у надлежном органу и
другим полицијским агенцијама, судској полицији, обезбјеђењу лица и имовине, професионална војна лица и лица која
имају регистровано ватрено оружје исте врсте према намјени, а која имају пребивалиште у Републици Српској,
ослобођена су обуке за руковање ватреним оружјем.".
Члан 8.
У члану 12. у ставу (3) ријечи: "и одобрења за држање оружја" бришу се.
Члан 9.
У члану 13. у ставу (1) послије ријечи: "издавања" додају се ријечи: "а приликом подношења захтјева за нови оружни
лист, за оружје исте врсте, уз захтјев се прилажу докази прописани чланом 10. став (1) т. а), б), в), г), д), |), и ж)".
Члан 10.
У члану 15. став (1) мијења се и гласи:
"(1) Пунољетно лице може на основу одобрења надлежног органа набављати и држати трофејно оружје и оружје које
због дотрајалости више није за употребу, уколико од овлашћене организације или овлашћеног појединца приложи
потврду о неупотребљивости оружја.".
У истом члану у ставу (2) послије ријечи: "набављати" брише се запета, а ријечи: "држати и носити под условима из
става (1) овог члана" замјењују се ријечима: "и држати под условима из члана 10. став (1) овог закона".
Члан 11.
У члану 19. ст. (2) и (3) мијењају се и гласе:
"(2) Дозвола за ношење оружја важи до истека рока важења оружног листа на основу којег је издата, а нова дозвола ће се
издати уколико се изда нови оружни лист и уколико надлежни орган утврди да и даље постоје разлози због којих је
ношење оружја за личну безбједност одобрено. Захтјев за издавање мора се поднијети најкасније у року од 30 дана прије
истека рока важења оружног листа и дозволе за ношење оружја.
(3) Ако се у току поступка рјешавања по захтјеву за издавање нове дозволе за ношење оружја утврди да су престали
разлози због којих је ношење оружја претходно одобрено, надлежни орган доноси рјешење којим се захтјев одбија и
ношење оружја забрањује.".
Члан 12.
У члану 20. додаје се нови став (2) који гласи:
"(2) Оружје које се држи на основу оружног листа и одобрења за држање оружја и муниције чува се у стамбеном или
пословном простору који се налази у мјесту пребивалишта, односно сједишта власника, односно корисника оружја и
муниције.".
Члан 13.
У члану 24. у ставу (1) ријечи: "заједно са одобрењем за набављање оружја" и запета бришу се.
У истом члану у ставу (5) послије ријечи: "надлежни орган" додају се ријечи: "и предају оружје надлежном органу".
Став (6) мијења се и гласи:
"(6) Лице које је проглашено за насљедника оружја може у року од шест мјесеци од дана правоснажности рјешења о
насљеђивању да:
а) оружје региструје на своје име, уколико испуњава услове прописане овим законом,
б) сам нађе купца или оружје прода посредством овлашћеног предузећа за промет оружја и муниције,
в) задржи оружје у складу са чланом 15. став (1) овог закона или
г) преда оружје у власништво Републике Српске.".
Члан 14.
У члану 28. у ставу (1) послије ријечи: "и заштите објеката" брише се запета и додају ријечи: "или која имају
организовану властиту службу обезбјеђења".
У истом члану у ставу (2) ријечи: "уз сагласност надлежног органа" бришу се.
Члан 15.
У члану 29. послије ријечи: "на коришћење" додају се ријечи: "у ловишту", а ријечи: "и прописану исправу о ловишту и
времену за које исправа важи" замјењују се ријечима: "потврду којом се дозвољава ношење и коришћење оружја и
муниције и која садржи податке о времену за које важи, о чему се води евиденција".

Члан 16.
Члан 33. мијења се и гласи:
"(1) Оружни лист, односно одобрење за држање оружја, дозволу за ношење оружја, оружје и муницију одузеће надлежни
центар јавне безбједности уколико лице:
а) набави оружје супротно члану 8. став (1) овог закона,
б) престане да испуњава неки од услова прописан чланом 10. став (1) овог закона,
в) не поступа у складу са другим одредбама овог закона или
г) уколико то налажу интереси безбједности.
(2) Оружје одузето на основу става (1) тачке а) овог члана, одузима се без права на накнаду.
(3) Рјешење којим се одузима оружни лист, односно одобрење за држање оружја, дозвола за ношење оружја, оружје и
муниција, садржи разлоге из става (1) овог члана.
(4) Против рјешења из става (3) овог члана може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана уручења
рјешења.
(5) Против рјешења донесеног по жалби може се водити управни спор.
(6) Одузимање оружја врши се и у другим поступцима, као и на основу других закона.
(7) О оружју и муницији одузетом у складу са ставом (1) тачка а) овог члана, оружју и муницији одузетом примјеном
мјере безбједности и заштитне мјере одузимања оружја и муниције, као и нађеном оружју, одлучује министар.
(8) Оружје одузето ради вођења прекршајног, односно кривичног поступка, депоноваће се у надлежној организационој
јединици и вратиће се власнику уколико се у прекршајном, односно у кривичном поступку утврди да власник није
одговоран.".
Члан 17.
У члану 46. у ставу (1) послије тачке а) додаје се нова тачка б) која гласи:
"б) поступи супротно одредбама члана 8. став (1) овог закона".
У тачки д) ријечи: "које не чува оружје и муницију на безбједном мјесту (члан 20)", замјењују се ријечима: "које поступа
супротно одредбама члана 20. овог закона".
Досадашње т. б), в), г), д) и ђ) постају т. в), г), д), ђ) им e).
У истом члану у ставу (2) ознака тачке: "ђ)" замјењује се ознаком: "e)".
У истом члану у ставу (4) послије ријечи: "муниције" додају се ријечи: "а за прекршај из т. а) и ђ) и заштитна мјера
забране вршења дјелатности".
Члан 18.
У члану 49. у ставу (1) ријеч и број: "до 400" замјењују се ријечју и бројем: "од 400".
У истом ставу, послије тачке а) додаје се нова тачка б) која гласи: "б) поступи супротно одредбама члана 8. став (1) овог
закона,".
Досадашње т. б), в) и г) постају т. в), г) и д).
У истом члану у ставу (1) послије тачке г) додаје се нова тачка ђ) која гласи: "ђ) поступа супротно члану 18. став (1)
овог закона,".
Досадашње т. д), |), e), ж) и з) постају т. e), ж), з), и) и ј).
Члан 19.
У члану 51. у ставу (2) ријечи: "у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона поднесу захтјев надлежном
органу за издавање новог оружног листа" замјењују се ријечима: "до 31. децембра 2009. године поднесу захтјев
надлежном органу за замјену оружног листа".
У члану 52. Члан 20.
додаје се нови став (3) који гласи:
"(3) Министар здравља и социјалне заштите ће у сарадњи са министром у року од 45 дана од дана ступања на снагу овог
закона донијети Правилник о утврђивању здравствене способности лица за набављање, држање и ношење оружја и
муниције.".
Члан 21.
У члану 53. у ставу (1) ријечи: "у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона" замјењују се ријечима:
"до 31. децембра 2009. године".
У истом члану у ставу (2) ријеч: "трофејног" брише се. Члан 22.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".
Број: 01-400/09
11. марта 2009. Године
Бања Лука

Предсједник Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

