
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине –
пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10),
Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 59. редовној сједници одржаној 1. фебруара
2012. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦЈИ У

БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

У Закону о оружју и муницији у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 39/11), у члану 67 ставу 2 иза
тачке: u) додаје се интерпункцијски знак зарез „,“ а ријечи: ,,и v)“ замјењују се
ријечима: ,,v) и z)“.

Члан 2

У члану 70 ставу 1 иза тачке о) додаје се нова тaчка „р)“ која гласи: ,,p) не
замијени у прописаном року исправу о оружју (члан 75 став 2);“.

Досадашња тачка p) постаје тачка r).

У члану 70 ставу 2 иза тачке: о) додаје се интерпункцијски знак зарез „,“ а ријечи:
,,и p)“ замјењују се ријечима: ,,p) и r)“.

Члан 3

У члану 75 ставови 2 и 3 мијењају се и гласе:

„(2) Лице које у тренутку ступања на снагу овог закона има исправу о оружју
којој је истекао рок важења дужно је да у року од годину дана од дана
ступања на снагу овог закона поднесе захтјев за издавање нове исправе о
оружју.

„(3) Поступак из ставова 1 и 2 овог члана спроводи се у складу с чланом 25
ставовима 1, 2, 4, 5 и 6 овог закона.“

У члану 75 ставу 5 ријечи: „ставова 1 и 2“ замјењују се ријечима: „става 1“.

Члан 4

У члану 81 иза става 1 додају се ставови 2 и 3, који гласе:
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„(2) На све поступке покренуте након ступања на снагу основног закона који нису
правоснажно завршени до дана ступања на снагу овог закона, а који се
односе на исправе о оружју којима је истекао рок важења или који се односе
на непоступање власника оружја у складу с чланом 25 ставовима 3 и 7
основног закона, примијениће се одредбе овог закона.

„(3) Уколико су у поступцима из става 2 овог члана донесене правоснажне
одлуке, такве одлуке су ништаве.“

Члан 5

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Брчко
дистрикта БиХ.
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