
 
 На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – 
пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта  БиХ“ број 2/10), Скупштина 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 52. редовној сједници одржаној 12. октобра 
2011. године, усваја 

 

 
ЗАКОН О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ 

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 
 
ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 1 
(Предмет закона) 

 
Овим законом прописују се услови за набављање, држање, ношење, сакупљање, 
поправљање и преправљање, одузимање оружја и муниције, промет оружја и муниције, 
начин поступања са оружјем и муницијом, оснивање и вођење цивилног стрелишта и 
евиденције о оружју и муницији на територији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Дистрикт). 
 

     Члан 2 
         (Дефиниције) 

 
Поједини појмови употријебљени у овом закону имају сљедећа значења: 
 

a) „оружје“ је направа израђена или прилагођена да под притиском ваздуха, 
барутних и других гасова или другог потисног средства може да избаци зрно, 
куглу, сачму или неки други пројектил, односно распрши гас или течност те 
друге направе које су намијењене за самоодбрану, лов или спорт и битни 
дијелови оружја;  

b) „битни дијелови оружја“ су: цијеви са лежиштем метка, улошци – адаптери за 
ватрено оружје са олученим и неолученим цијевима, затварачи, навлаке, бубањ 
код револвера и рукохвати с механизмом за окидање; 

c) „муниција за ватрено оружје” је цјеловити метак који сједињује чахуру, капислу, 
барутно пуњење и зрно или сачму; 

d) „ватрено оружје“ су све врсте пушака, пиштоља и револвера, као и све врсте 
направа које под притиском барутних гасова избацују кроз цијев зрно, куглу, 
сачму или друге пројектиле; 

e) „ваздушно оружје“ су све врсте пушака, пиштоља, револвера и друге направе 
које под притиском ваздуха избацују кроз цијев зрно, дијаболу, куглицу или 
друге пројектиле; 
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f) „гасно оружје“ су пушке, пиштољи и револвери и друге направе које под 
притиском барутних гасова или сабијеног гаса распршују надражљиве твари; 

g)  „оружје за сигнализацију“ су пиштољи, револвери, пушке и друге направе које 
под притиском енергије барутног пуњења испаљују набој намијењен искључиво 
за изазивање гласног пуцња или испаљивању свјетлеће сигналне звјездице; 

h) „хладно оружје“ су бодежи, каме, мачеви, сабље, бајонети и скакавци чије се 
сјечиво налази под притиском сабијене опруге, а из дршке искаче притиском на 
дугме или полугу или металне звјездице за бацање, без обзира на дужину 
оштрице, боксери, буздовани, те друго оружје са скривеном оштрицом као и 
други предмети којима је основна намјена напад; 

i) „оружје с тетивом“ су лукови, самострели и друге направе које снагом напете 
тетиве или друге еластичне материје потискују стријелу или други пројектил; 

j) „ловачко оружје“ је ватрено оружје категорије Б с којим се смије ловити дивљач 
у складу с прописима о ловству; 

k) „спортско оружје“ је ватрено оружје категорије Б, ваздушно оружје и оружје с 
тетивом које се користи за спортске дисциплине у складу с посебним прописима; 

l) „трофејно оружје“ је ватрено, ваздушно и хладно оружје које се чува као 
успомена ранијег периода историје Босне и Херцеговине или за његовог 
власника представља личну или породичну успомену, а које је од овлашћене 
организације или овлашћеног појединца трајно онеспособљено за употребу; 

m) „старо оружје“ је хладно и ватрено оружје које има историјску вриједност, 
оружје које чини саставни дио народне ношње, као и војно и полицијско оружје 
које је дотрајало и неупотребљиво, оружје које је саставни дио војних и 
полицијских парадних униформи, оружје које се пуни са уста цијеви црним 
барутом, а пали кременом, фитиљем или капислом и које је од овлашћене 
организације или овлашћеног појединца трајно онеспособљено за употребу; 

n) „аутоматско оружје“ је оружје код којег је једнократним притиском на обарач 
могуће испалити више метака; 

o) „полуаутоматско оружје“ је оружје које је након испаљивања сваког метка 
поново спремно за испаљивање и код којег је из цијеви једнократним притиском 
обарача могуће испаљивати један метак; 

p) „оружје с репетирајућим механизмом“ је оружје код којег је након испаљивања 
сваког метка потребно ручно помоћу механизма убацити метак у цијев; 

r) „оружје за јединачну паљбу“ је оружје без спремника – магацина које се сваки 
пут прије испаљивања метка пуни ручно убацивањем метка у лежиште цијеви 
или лежиште пуњења које се налази на крају цијеви; 

s)   ,,ватрено оружје кратке цијеви“ је оружје чија цијев није дужа од 30 цм, а укупна 
дужина не прелази 60 цм, осим ако посебним законом није другачије прописано; 

t)   „оружје за личну безбједност“ чине пиштољи и револвери из члана 2 става 1 
тачке d) овог закона, калибра  4,8 мм и већи; 

u) „електрични парализатори“ су ручне направе које помоћу високог електричног 
напона  привремено онеспособљавају лице; 

v) „спреј за омамљивање“ је направа којом се усмјерено избацују у виду млаза или 
пјене нешкодљиве надражљиве твари за онеспособљавање појединца и које на 
људско здравље имају краткотрајан учинак; 

z) „оптички нишан“ је направа којом се оружју повећава прецизност; 
aa) „регистровано оружје“ је оружје за које је издата одговарајућа исправа о оружју; 
bb) „регистрација оружја“ је унос података о оружју и власнику, односно кориснику 

оружја у службене евиденције прописане овим законом, као и прописима 
донесеним на основу овог закона, уз издавање одговарајуће исправе; 

cc) „власник оружја“ је физичко или правно лице коме је издата одговарајућа 
исправа о оружју; 
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dd) „овлашћени трговац оружјем“ је правно лице или предузетник који посједује 
одобрење надлежног органа за бављење прометом оружја и муниције; 

ee) „ватрено оружје дуге цијеви“ означава оружје чија дужина цијеви прелази 30 цм, 
односно  оружје чија укупна дужина са цијеви прелази 60 цм; 

ff) „минско-експлозивна средства“ су све врсте бомби, мина, граната и других 
направа опремљених сa експлозивном материјом или детонатором (тежина, удар, 
потез, трење, хемијска реакција, електрична енергија и сл.) код којих долази до 
ослобађања енергије и њиховог распрскавања; 

gg) „муниција“ је пуњење за ватрено оружје; 
hh) „лажна муниција“ је муниција без оштрог или убојитог набоја којом се постиже 

ефекат пуцња; 
ii) „муниција с продирућим зрнима“ је муниција намијењена за војну употребу код 

које се зрно налази у чаури и има продируће тврдо језгро; 
jj) „муниција са експлозивним зрнима“ је муниција за војну употребу код које зрно       

садржи пуњење које експлодира при удару; 
kk) „муниција са запаљивим зрнима“ је муниција за војну употребу код које зрно 

садржи хемијску смјесу која се запали при контакту с ваздухом или на удар; 
ll) „цивилно стрелиште“ је објекат намијењен спортско-рекреативном гађању који              

испуњава техничке и безбједносне услове за употребу регистрованог или 
пријављеног оружја; 

mm) „имитација оружја“ су предмети који су спољним изгледом слични или једнаки 
оружју, али  их није могуће употријебити нити преправити у ватрено оружје; 

 nn) „декоративно оружје“ је оружје које је израђено у декоративне сврхе и није га 
могуће употријебити или преправити у ватрено оружје; 

 оо) „онеспособљавање ватреног оружја“ је онеспособљавање свих битних дијелова 
оружја на начин да њиховим уклањањем, замјеном или измјеном не може бити 
омогућено његово оспособљавање; 

pp) ,,поправљање оружја“ је отклањање кварова на оружју и замјена или уградња           
оригиналних дијелова; 

 rr) „преправљање оружја“ је прилагођавање оружја другој муницији, замјена или 
уградња битних дијелова оружја и други захвати на оружју којима се утиче на 
његово функционисање или на техничка својства; 

    ss)  „преношење оружја“ је премјештање оружја, за које је издат оружни лист, са  
             једног мјеста на друго; 

  tt) „промет оружја и муниције“ је набављање оружја и муниције ради продаје, 
смјештај и чување оружја и муниције у сврху продаје, продаја оружја и 
муниције на мало и велико у Дистрикту; 

uu) ,,мужари – прангије“ су ручне или самостојеће направе намијењене за изазивање 
гласног пуцња, које су конструисане тако да не могу примити цјеловити набој, 
пуне се са уста цијеви одређеном количином црног барута и пале штапином, 
кременом и капислом, а затварају средством мале специфичне тежине; 

vv) „репродукције оружја“ су копије дугог и кратког ватреног оружја, које се пуне са 
уста цијеви црним барутом и пале фитиљем, кременом или капислом; 

     zz) „посебна опрема за ватрено оружје“ је сваки механизам намијењен као додатак за  
           основни модел оружја, чијом примјеном се мијењају могућности код употребе      
           оружја, осим оптичког нишана. 
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Члан 3 
(Примјена) 

 
(1) Физичка и правна лица могу набављати, држати и носити оружје и муницију само 

по одредбама  овог закона. 
 
(2) Одредбе овог закона у погледу набављања, држања и ношења оружја и муниције 
односе се и на стране држављане са сталним боравком на територији Дистрикта. 
 
(3) Одредбе овог закона не односе се на припаднике агенција, органа и институција у 
Босни и Херцеговини, који набављају и носе оружје и муницију у складу са својим 
прописима, а дјелују на територији Дистрикта.  
       

Члан 4 
(Изузеци од примјене Закона) 

 
У смислу овог закона не сматрају се оружјем: 

a) декоративно оружје; 
b) имитације оружја; 
c) оружје које је трајно онеспособљено за употребу техничким поступцима који су 

одређени посебним прописима; 
d) оружје које је намијењено за алармирање, сигнализацију, спасавање живота и 

усмрћивање животиња;  
e) подводне пушке и други предмети који снагом опруге, напете гуме или 

сабијеног гаса избацују ости или харпун који су искључиво намијењени 
риболову; 

f) оружје које се користи у индустријске или техничке сврхе под условом да може 
бити коришћено само за те наведене сврхе; 

g) муниција за ваздушно оружје; 
h) муниција за оружје с тетивом и лажна муниција. 

 
Члан 5 

(Примјена Закона о управном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине) 
 

На сва питања поступка која нису уређена овим законом примјењују се одредбе Закона 
о управном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.     
                     
 
 
ДИО ДРУГИ – ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 
ПОГЛАВЉЕ I.  КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОРУЖЈА 
 

Члан 6 
(Категоризација оружја) 

 
Оружје се, према овом закону, разврстава у четири категорије: 
 
а) категорија А, коју чине: 

1) војни пројектили са експлозивним пуњењем; 
2) аутоматско ватрено оружје; 
3) ватрено оружје које је камуфлирано тако да изгледа као неки други предмет; 
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4) муниција с пробојним, експлозивним, обиљежавајућим или запаљивим 
пројектилима, те пројектили за такву муницију; 

5) муниција за пиштоље и револвере с пројектилом који има експанзијски учинак и 
пројектили за такву муницију, осим муниције за лов или спортско стрељаштво 
за лица којима је дозвољено да користе то оружје; 

6) минско-експлозивна средства и дијелови; 
7) оружје које је израђено или прерађено без одобрења за промет оружјем, осим 

оружја из категорије Ц алинеје 3; 
8) полуаутоматско ватрено оружје за цивилну употребу, које по свом аутентичном 

изгледу одговара аутоматском оружју; 
9) остало ватрено оружје које није обухваћено категоријама Б, Ц или Д; 
10)  посебна опрема за ватрено оружје; 

b) категорија Б, коју чине: 
1) полуаутоматско или репетирајуће ватрено оружје кратке цијеви; 
2)  ватрено оружје  кратке цијеви за јединачну паљбу са средишњим паљењем; 
3)  ватрено оружје кратке цијеви за јединачну паљбу с рубним паљењем; 
4) ловачко и спортско полуаутоматско дугоцијевно ватрено оружје које заједно са 

магацином и лежиштем може примити више од три метка; 
5) полуаутоматско ватрено оружје дуге цијеви са магацином и лежиштем за 

највише три метка, код којег се магацин, односно опруга за пуњење може 
скинути, односно није сигурно да ли је оружје направљено тако да се уз обични 
алат може преправити у оружје са магацином и лежиштем за више од три метка; 

6) репетирајуће и полуаутоматско ватрено оружје дуге цијеви с глатком цијеви 
укупне дужине до 60 цм; 

7) репетирајуће ватрено оружје дуге цијеви које није обухваћено у алинеји 6) ове 
тачке; 

8) ватрено оружје дуге цијеви за јединачну паљбу са једном или више 
ужлијебљених цијеви; 

9) ватрено оружје дуге цијеви за јединачну паљбу са једном или више глатких 
цијеви; 

10)  полуаутоматско ватрено оружје  дуге цијеви које није обухваћено алинејама 4), 
5), 6) и 7) ове категорије; 

11)  старо и трофејно оружје; 
c) категорија Ц, коју чине: 

1) гасно оружје; 
2) репродукција ватреног оружја код којег се не употребљава јединствени набој; 
3) мужари; 

d) категорија Д, коју чине: 
1) ваздушно оружје; 
2) електрични парализатори; 
3) распршивачи, односно спрејеви; 
4) оружје с тетивом; 
5) хладно оружје. 

 
Члан 7 

(Ограничења) 
 

(1) Оружје из члана 6 овог закона се у погледу права и обавеза власника оружја, 
разврстава у: 
 

a) забрањено оружје: 
1) оружје категорије А; 
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2) хладно оружје којем је основна намјена напад или наношење озљеда; 
3) хладно оружје када се носи на јавним мјестима; 

   b) дозвољено оружје за које је потребна одговарајућа исправа о оружју 
категорије Б; 
   c) дозвољено оружје за које је потребна пријава Полицији: 
       1) оружје категорије Ц; 
       2) ваздушно оружје;  
       3) електрични парализатори;  

     d) дозвољено оружје за које није потребно одобрење нити пријава Полицији:  
          1) распршивачи, односно спрејеви;  
          2) оружје с тетивом; 
          3) хладно оружје, осим хладног оружја наведеног у тачки а) овог става. 
  

(2) Забрањено је набављање, држање или ношење оружја категорије А. 
 
(3) Забрањено је набављање, држање или ношење оружја категорије Б без одговарајуће 

исправе о оружју. 
 
(4) Забрањено је набављање, држање или ношење оружја категорије Ц и ваздушног 

оружја и електричних парализатора из категорије Д без одговарајуће исправе о 
оружју. 

 
(5) Оружје категорије Д могу набављати, држати и носити лица старија од осамнаест 

(18) година, а изузетно распршивач, односно спреј могу држати и носити лица 
старија од шеснаест (16) година. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ II.  НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ И ИСПРАВЕ О 
ОРУЖЈУ 

 
Члан 8 

(Исправе) 
 

Исправе о оружју према овом закону су: 
a) одобрење за набавку оружја; 
b) одобрење за набавку муниције; 
c) оружни лист; 
d) дозвола за ношење; 
e) одобрење за држање оружја; 
f) одобрење за сакупљање и држање старог оружја; 
g) одобрење за држање трофејног оружја; 
h) потврда о пријави. 

 
Члан 9 

(Захтјев) 
 

(1) Захтјев за издавање одобрења за набавку оружја подноси се на прописаном 
обрасцу Полицији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Полиција). 
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(2) Образац захтјева за издавање одобрења за набавку оружја утврђује шеф 

Полиције Правилником. 
  

Члан 10 
(Услови за издавање одобрења за набавку оружја физичком лицу) 

 
(1) Полиција издаје физичком лицу одобрење за набавку оружја уколико испуњава 

опште и посебне услове. 
 
(2) Општи услови за издавање одобрења за набавку оружја физичком лицу су да: 

a)  је навршило двадесет једну (21) годину живота; 
b)  има оправдани разлог за набавку оружја; 
c)  није осуђивано за кривично дјело или да се против лица не води кривични 

поступак, осим за кривична дјела против безбједности јавног саобраћаја; 
d) није кажњавано за прекршај против јавног реда и мира, прекршај прописан 

Законом о оружју и муницији или насиље предвиђено другим законом, као и да 
се против тог лица не води поступак за такве прекршаје; 

e) не постоје околности које негативно утичу на јавни ред и мир, односно интересе 
безбједности, као и да не постоје друге околности које указују да би оружје 
могло бити злоупотријебљено;  

f) не постоје друге околности које указују да би оружје могло бити 
злоупотријебљено, као што је: прекомјерно уживање алкохола, конзумација 
опојних дрога или других омамљујућих средстава, изражено поремећени 
породични односи, сукоби са околином, агресивно и ексцесно понашање и други 
поремећаји у понашању, криминалистичко-обавјештајни разлози и разлози који 
указују на повезаност са лицима из криминалистичко-обавјештајне евиденције и 
слично. 

 
(3) Посебни услови за издавање одобрења за набавку оружја физичком лицу су да: 

a)  је здравствено способно за држање и ношење оружја; 
b)   располаже техничким знањем и вјештином за правилну употребу оружја и да  
      познаје прописе који се односе на држање и ношење оружја; 

c)  има услове за сигуран смјештај и чување оружја. 
 

(4) Изузетно од става 2 тачке а) овог члана, одобрење за набавку оружја може се издати 
и лицу из члана 3 става 3 овог закона, са навршених осамнаест (18) година живота 
за вријеме активне службе и члановима спортских стрељачких удружења који се 
активно такмиче у стрељаштву. 

 
(5) Шеф Полиције формира комисију за одлучивање по поднесеном захтјеву за 

набавку, држање и ношење оружја и муниције, која оцјењује оправданост захтјева 
за набавку, држање и ношење оружја и муниције. 

 
(6) Начин рада комисије из става 5 овог члана утврђује се Правилником који доноси 

шеф  Полиције. 
 
 



 8

Члан 11 
(Утврђивање услова за издавање одобрења за набавку оружја физичком лицу) 

 
(1) Физичко лице има оправдан разлог за набавку оружја уколико се утврди да је 

његова лична безбједност угрожена или би могла бити угрожена у толикој мјери да 
му за његово обезбјеђење треба оружје или уколико због природе посла или 
околности у којим га обавља постоји потреба за набавком оружја. 

 
(2) Физичко лице има оправдани разлог за набавку ловачког оружја уколико је члан 

ловачког друштва и уколико има положен ловачки испит, што се доказује 
увјерењем о чланству у ловачком  друштву и увјерењем о положеном ловачком 
испиту. 

 
(3) Физичко лице има оправдани разлог за набавку спортског оружја уколико је члан 

спортске стрељачке организације, што се доказује увјерењем спортске стрељачке 
организације чији је члан. 

 
(4) Постојање услова из члана 10 става 2 тачке c) овог закона доказује се на основу 

увјерења Основног суда Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Основни суд) и 
увјерења органа надлежног за вођење казнених евиденција. 

 
(5) Ради утврђивања услова из члана 10 става 2 тачака b) и е) овога закона, полицијски 

службеник овлашћен је да тражи и прикупља податке и информације од грађана о 
подносиоцу захтјева за набавку оружја о чему саставља службену забиљешку. 

 
(6) Постојање услова из члана 10 става 2 тачке d) овога закона утврђује се провјером у 

прекршајној евиденцији у Полицији. 
 

Члан 12 
(Достављање доказа о испуњавању посебних услова) 

 
(1) Полиција доставља обавјештење подносиоцу захтјева који испуњава опште услове 

из члана 10 става 2 овог закона, да у року од шездесет (60) дана достави доказе о 
испуњавању посебних услова из члана 10 става 3 тачака а) и b) овог закона. 

 
(2) У року из става 1 овог члана полицијски службеник непосредним опажањем у 

стамбеном и другом простору гдје се оружје држи, утврђује постојање услова из 
члана 10 става 3 тачке c) о чему сачињава службену забиљешку. 

 
Члан 13 

(Докази о здравственој способности за држање и ношење оружја) 
 

(1) Постојање услова из члана 10 става 3 тачке а) овога закона подносилац захтјева 
доказује увјерењем о здравственој способности за држање и ношење оружја, а лице 
из члана 3 става 3 овог закона, потврдом надлежног органа о запослењу. 

 
(2) Увјерење и потврда из става 1 овог члана не могу бити старији од шест мјесеци од 

дана издавања. 
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(3) Увјерење из става 1 овог члана издаје надлежна здравствена установа. 
 
(4) Градоначелник на предлог шефа Одјељења за здравство и остале услуге (у даљем 

тексту: шеф Одјељења) доноси одлуку којом се прописује састав тима здравствених 
радника и здравствених сарадника, који су неопходни у поступку за издавање 
љекарских увјерења лицима која набављају оружје и муницију. 

 
(5) Шеф Одјељења доноси правилник о утврђивању здравствене способности за 

набављање, држање и ношење оружја, којим утврђује критеријуме за провјеру 
здравствене способности из члана 10 става 3 тачке а). 

 
Члан 14 

(Промјене здравствене способности) 
 

Здравствена установа, љекар и грађанин који има сазнања о промјени здравственог 
стања власника оружја, а која може утицати на способност за држање и ношење оружја, 
дужни су одмах по сазнању за такву промјену да обавијесте Полицију. 
 

Члан 15 
(Докази о техничком знању и вјештини за правилну употребу оружја) 

 
(1) Испуњавање услова из члана 10 става 3 тачке b) овог закона, за оружје категорије Б 

подносилац захтјева доказује потврдом о положеном испиту о оспособљености за 
правилно држање, ношење и руковање оружјем.  

  
(2) Изузетно од става 1 овог члана, лице из члана 3 става 3 овог закона, за вријеме 

активне службе или након одласка у пензију, услове доказује исправом о запослењу, 
односно о престанку радног односа због испуњавања услова за пензију. 

 
(3) Стручна овлашћена организација за обуку у руковању ватреним оружјем може бити 

стрељачка, односно друга организација и установа која располаже потребним 
простором, стрелиштем, стручним кадром и која испуњава прописане услове за 
спровођење обуке и посједује одобрење Полиције. 

 
(4) Потврду из става 1 овог члана издаје Комисија за провјеру знања о правилном 

држању, ношењу и руковању оружјем коју именује шеф Полиције.  
 
(5) Шеф Полиције доноси правилник о програму обуке и начину оспособљавања за 

правилно руковање, држање и ношење оружја. 
 

Члан 16 
(Рјешавање о захтјеву физичког лица за издавање одобрења за набавку оружја) 

 
(1) Одобрење за набавку оружја издаје се физичком лицу које испуњава услове из члана 
10 овог закона.  
 
(2) О издавању одобрења из става 1 овог члана одлучује шеф Полиције рјешењем.  
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Члан 17   
(Услови за издавање одобрења за набавку оружја правном лицу и предузетнику) 

 
(1) Одобрење за набавку оружја може се издати правном лицу и предузетнику који 

испуњавају сљедеће услове: 
 

a) да имају оправдани разлог за набавку оружја; 
b) да одговорно лице и лице задужено за безбједност испуњава опште и посебне 

услове из члана 10 овог закона, изузев услова из става 3 тачке c) члана 10 овог 
закона;  

c) да има простор за безбједан смјештај и чување оружја у складу с правилником. 
 

(2) Оправдани разлог за набавку оружја имају правно лице и предузетник који је 
регистрован код Основног суда за обављање дјелатности лова, узгоја дивљачи, 
спортског стрељаштва, вођење цивилних стрелишта, обављање послова физичке 
заштите, оспособљавања лица за правилну употребу ватреног оружја, научног 
истраживања за које је потребно оружје, као и правно лице које има успостављену 
унутрашњу службу за заштиту људи и имовине у складу с важећим прописима. 
 

(3) Правно лице и предузетник из става 2 овог члана који је регистрован за обављање 
дјелатности лова и узгоја дивљачи, за добијање одобрења за набавку оружја морају 
испуњавати и услове одређене прописима о ловству Дистрикта. 

 
(4) Начин и услове за безбједан смјештај и чување оружја и муниције утврђује шеф 

Полиције правилником. 
 

Члан 18 
(Рјешавање о захтјеву правног лица) 

 
(1) Одобрење за набавку оружја издаје се правном лицу и предузетнику који испуњава 

услове из члана 17 овог закона. 
 
(2) О издавању одобрења из става 1 овог члана одлучује шеф Полиције рјешењем. 

 
Члан 19 

 (Ограничења посједовања оружја) 
 

(1) Физичко лице може имати највише један пиштољ, један револвер и пет комада 
ловачког оружја за које су му издате исправе о оружју. 

 
(2) Правно лице и предузетник, осим агенције и унутрашње службе за заштиту лица и 

имовине, могу посједовати ватрено оружје чији број зависи од потребе и броја 
запослених лица која имају потребу за коришћење оружја. 

 
(3) Агенција и унутрашња служба за заштиту лица и имовине могу посједовати оружје 

чији је број прописан Законом о агенцијама и унутрашњим службама за заштиту 
лица и имовине. 
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(4) Правно лице и предузетник, руковање и коришћење оружја могу повјерити само 
пунољетном лицу које испуњава услове прописане чланом 10 ставом 2 тачкама c), 
d) и е), ставом 3 тачкама а) и b) и ставом 4. 

 
Члан 20 
(Жалба) 

 
(1) Против рјешења из чланова 16 и 18 овог закона, подносилац захтјева може да изјави 

жалбу Апелационој комисији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Апелациона комисија) у року од петнаест (15) дана од дана пријема 
рјешења. 

(2) Против рјешења донесеног по жалби не може се водити управни спор. 
 

Члан 21 
(Важење одобрења) 

 
(1) Полиција издаје одобрење за набавку оружја физичком и правном лицу са роком 

важења од шест мјесеци од дана издавања. 
 
(2) Одобрење за набавку оружја које није искоришћено у року из става 1 овог члана 

физичко или правно лице дужно је да врати Полицији у року од осам дана од дана 
истека рока важења. 

 
Члан 22 

(Регистрација оружја и издавање оружног листа и одобрења за држање оружја) 
 

(1) Физичко лице које је набавило оружје на основу одобрења за набавку оружја дужно 
је Полицији поднијети захтјев за регистрацију оружја и издавање оружног листа у 
року од осам дана од дана набавке.  

 
(2) Правно лице и предузетник који је набавио оружје на основу одобрења за набавку 

оружја дужан је Полицији поднијети захтјев за издавање одобрења за држање 
оружја у року од осам дана од дана набавке. 

 
(3) Полиција за регистровано оружје физичком лицу издаје оружни лист. 
 
(4) Полиција за регистровано оружје правном лицу и предузетнику издаје одобрење за 
држање оружја. 
 
(5) Образац и садржај обрасца оружног листа и дозволе за ношење оружја утврђује шеф  

Полиције  правилником. 
 

  Члан 23 
(Одбијање издавања оружног листа и одобрења за држање оружја) 

 
(1) Оружни лист и одобрење за држање оружја не може се издати за: 

а) оружје за које се не може доказати поријекло; 
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   b) оружје које прије стављања у промет није означено жигом или обиљежено у 
складу са Законом о испитивању, жигосању и обиљежавању ватреног оружја и 
муниције; 

   c) ако нису испуњени услови из члана 10 ставa 2 тачaка c), d) и е) и става 3 тачка 
а). 

 
(2) У случају из става 1 тачaка а) и b) овог члана шеф Полиције доноси рјешење којим 

одбија захтјев из члана 22 овог закон и одузима оружје и одобрење за набавку 
оружја, без права на накнаду. 

 
(3) Оружје одузето у складу са ставом 2 овог члана уништава Полиција. 
 
(4) У случају из става 1 тачке c) овог члана поступиће се у складу с чланом 50 овог 

закона. 
 
(5) Жалба не одгађа извршење рјешења. 
 
(6) Против рјешења донесеног по жалби не може се водити управни спор. 

 
Члан 24 

(Рјешавање о захтјеву за ношење оружја) 
 

(1) Физичко лице које жели да носи оружје за личну безбједност за које има оружни 
лист подноси Полицији писмено образложени захтјев за ношењем оружја. 

 
(2) О захтјеву из става 1 овог члана шеф Полиције одлучује рјешењем. 
 
(3) Физичко лице коме је одобрено ношење оружја дужно је Полицији поднијети 

захтјев за издавање дозволе за ношење оружја за личну сигурност у року од осам 
дана од дана  пријема рјешења из става 2 овог члана. 

 
(4) Полиција ће рјешењем одбити захтјев за издавање одобрења за ношење оружја 

физичком лицу које је поднијело захтјев за ношење оружја уколико се оцијени да то 
угрожава интересе безбједности или уколико се предузимањем редовних и додатних 
мјера Полиције може обезбиједити одговарајућа заштита тог лица. 

 
(5) Против рјешења из става 4 овог члана може се изјавити жалба Апелационој 

комисији у року од петнаест (15) дана од дана пријема рјешења. 
 
(6) Против рјешења донесеног по жалби не може се водити управни спор. 
 

Члан 25 
(Важење и продужење исправа о оружју) 

 
(1) Оружни лист и одобрење за држање оружја издаје Полиција са роком важења од пет 

година. 
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(2) Рок важења дозволе за ношење оружја траје до истека рока важења оружног листа 
на основу којег је дозвола издата. 

  
(3) Власник оружја којем је издат оружни лист, дозвола за ношење оружја, односно 

одобрење за држање оружја, дужан је у року од тридесет (30) дана прије истека рока 
из става 1 овог члана, поднијети захтјев за продужење важења исправе о оружју. 

 
 (4) Власник оружја уз захтјев из става 3 овог члана прилаже доказе о: 
        а) исправности оружја, издатог од правног лица или предузетника регистрованог за      

поправљање и преправљање оружја;    
        b) испуњавању услова у погледу здравствене способности за држање и ношење     
             оружја. 
 
(5) Власник ловачког и спортског оружја уз захтјев из става 3 овог члана поред доказа 

из става 4 овог члана прилаже и доказ да је члан ловачке, односно стрељачке 
организације. 

 
(6) Приликом продужења исправа о оружју из става 3 овог члана Полиција утврђује да 

ли власник оружја испуњава услове прописане чланом 10 ставом 2 тачкама c), d) и 
е) и чланoм 17 овог закона. 

 
(7) Уколико у року из става 3 овог члана не поднесе захтјев за продужење важности 

исправа о оружју власник оружја је дужан да након истека наведеног рока 
оружје, муницију и исправе о оружју преда Полицији. 
 

Члан 26 
(Одобрење за набавку муниције) 

 
(1) Полиција може издати одобрење за набавку муниције физичком, односно правном 

лицу које има оружни лист,односно одобрење за држање оружја. 
 
(2) Захтјев за издавање одобрења из става 1 овог члана подноси се Полицији. 
 
(3) Одобрење из става 1 овог члана Полиција физичком лицу издаје једном у току 

календарске године највише за педесет (50) комада муниције.  
 
(4) Изузетно од става 3 овог члана, физичком лицу које има оправдан разлог за набавку 

муниције може се одобрити набавка додатне количине муниције. 
 
(5) Одобрење из става 1 овог члана издаје се правном лицу и предузетнику које је 

регистровано за обављање дјелатности лова, поправке и преправке оружја, вођења 
цивилног стрелишта и спортској стрељачкој организацији која је уписана у регистар 
удружења. 

 
(6) Одобрење за набавку муниције издаје се са роком важења од шест мјесеци. 
 
(7) Одобрење за набавку муниције које није искоришћено у року из става 6 овог члана 

физичко или правно лице дужно је да врати Полицији у року од осам дана од истека 
рока важења. 
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(8) Изузетно, муниција се може набавити без одобрења за набавку муниције у случају: 
а) за пушке с неолученим цијевима на основу оружног листа; 
b) за ваздушно оружје на основу потврде о пријави.  

 
Члан 27 

(Одобрење за сакупљање и држање старог и одобрење за држање трофејног 
оружја) 

 
(1) Одобрење за сакупљање и држање старог и одобрење за држање трофејног оружја 

издаје Полиција на захтјев физичког и правног лица на неодређено вријеме. 
 
(2) Полиција издаје одобрења из става 1 овог члана физичком лицу које испуњава 

услове из члана 10 овог закона. 
 
(3) Полиција издаје одобрења из става 1 овог члана правном лицу и предузетнику који 

испуњава услове прописане чланом 17 овог закона.  
(4) Испуњавање услова из ставова 2 и 3 овог члана утврђује Комисија за утврђивање 

просторних и техничких услова смјештаја оружја и муниције, коју именује шеф 
Полиције. 

 
(5) Оружје које се држи на основу одобрења из става 1 овог члана не смије се носити, 

употребљавати нити се за њега смије набављати, држати или правити муниција. 
 
(6) Оружје из става 1 овог члана смије се продати или предати само физичком или 

правном лицу којем је издато одобрење из става 1 овог члана, о чему је физичко и 
правно лице дужно да обавијести Полицију у року од осам дана од дана набавке, 
односно продаје или предаје. 

 
(7) Ватрено оружје које је онеспособљено за употребу не смије се оспособљавати. 
 
(8) Изузетно, музеји уз старо оружје могу сакупљати и оружје категорије А које се 

више не израђује или које не употребљавају оружане снаге или Полиција, под 
условом да је трајно онеспособљено. 

 
Члан 28 

(Оружје са обавезом пријављивања Полицији) 
 

(1) Физичко лице старије од осамнесет (18) година и правно лице може без одобрења 
Полиције набављати и држати оружје категорије Ц, ваздушно оружје и електричне 
парализаторе из категорије Д. 

 
(2) Лице из става 1 овог члана које набави оружје категорије Ц, ваздушно оружје и 

електричне парализаторе из категорије Д, дужно је да пријави Полицији у року од 
осам дана од дана набавке на прописаном обрасцу и уз пријаву достави доказ о 
поријеклу оружја. 

 
(3) За пријављено оружје Полиција издаје потврду о пријави. 
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(4) Физичко и правно лице које посједује регистровано ловачко или спортско оружје 
може набавити оптички нишан за то оружје без одобрења Полиције. 

 
(5) Лице из става 4 овог члана дужно је да пријави набавку, отуђење или нестанак 

оптичког нишана најкасније у року од десет (10) дана од дана отуђења или нестанка. 
 
(6) Овлашћени трговац оружјем дужан је продају оружја из става 2 овог члана и 

продају оптичког нишана из става 4 овог члана да пријави Полицији у року од осам 
дана од дана продаје. 

 
(7) Изглед и садржај обрасца за пријаву оружја и потврде о пријављеном оружју из 

ставова 2 и 3 овог члана и обрасца за пријаву оптичког нишана из става 4 овог члана 
утврђује правилником шеф Полиције. 

 
 
 
ПОГЛАВЉЕ III.  ПОСТУПАЊЕ С ОРУЖЈЕМ И МУНИЦИЈОМ 
 

Члан 29 
(Продаја и онеспособљавање оружја и муниције) 

 
(1) Оружје и муниција се могу продати или предати само физичком или правном лицу 

које има одобрење за набавку оружја и муниције.  
 
(2) Овлашћени трговац за промет оружја и муниције дужан је о продаји оружја и 

муниције које се набавља на основу одобрења за набавку оружја и муниције да 
обавијести Полицију у року од осам дана од дана продаје. 

 
(3) Физичко и правно лице из става 1 овог члана дужно је да о продаји оружја 

обавијести Полицију и одјави оружје у року од осам дана од дана продаје. 
 
(4) Замјена ватреног оружја између власника може се извршити само ако оружни 

листови гласе на исту врсту ватреног оружја. 
 
(5) Лица која замијене оружје дужна су у року од осам дана од дана склапања уговора о 

замјени обавијестити Полицију и поднијети захтјев за регистрацију оружја. 
 
(6) Физичко лице које посједује оружје за које је издат оружни лист, може такво оружје 

трајно онеспособити за употребу код предузетника или правног лица које има 
одобрење за обављање дјелатности поправке, преправке и онеспособљавања оружја.  

 
(7) Овлашћено лице које је извршило онеспособљавање оружја издаје одговарајућу 

потврду. 
 
(8) Трошкове онеспособљавања оружја сноси власник оружја. 
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(9) Власник оружја дужан је да пријави трајно онеспособљено оружје Полицији у року 
од осам дана од дана онеспособљавања уз доставу потврде из става 7 овог члана, 
ради поништења оружног листа. 

 
(10) Ватрено оружје које је онеспособљено за употребу не смије се оспособљавати. 

 
Члан 30 

(Поступање са оружјем и муницијом) 
 

(1) Са оружјем и муницијом мора се поступати с нарочитом пажњом. 
 
(2) Нарочита пажња у поступању са оружјем и муницијом подразумијева прописно 

чување, правилно, стручно и пажљиво руковање, ношење, преношење и држање у 
исправном стању. 

 
Члан 31 

(Ношење оружја) 
 

(1) Оружје за личну безбједност не смије се носити без дозволе за ношење оружја. 
 
(2) Власник или корисник који има право ношења оружја дужан је да носи оружје на 

начин којим се не угрожава лична безбједност и безбједност других лица. 
 
(3) Власник или корисник оружја којем је издат оружни лист може преносити оружје 

само ради поправљања, преправљања, онеспособљавања  или употребе на 
стрелишту, под условом да је оружје расклопљено, уколико је то технички могуће, 
или да је муниција физички одвојена од оружја, у одговарајућим навлакама или 
ковчезима. 

 
(4) Ван ловишта, односно стрелишта ватрено и ваздушно оружје мора се држати, 

односно носити у одговарајућим футролама и ковчезима и не смије бити напуњено. 
 
(5) Забрањено је ношење ватреног, ваздушног и хладног оружја на јавним, вјерским и 

спортским окупљањима, у школама, здравственим и јавним установама, 
угоститељским објектима и просторима који се користе за пружање угоститељских 
услуга, као и на другим мјестима или објектима гдје је јавно истакнута забрана о 
ношењу оружја. 

 
(6) Физичко лице не смије носити оружје када је под утицајем алкохола, опојних дрога 

или других омамљујућих средстава, односно када је у таквом стању да није у 
могућности да схвати значење свог поступања, односно да влада својом вољом.  

 
(7) Оружје се не смије носити на јавном мјесту на начин којим се може изазвати 

осјећање физичке угрожености, узнемирености и негодовање грађана. 
 
(8) Одредба става 5 овог члана не односи се на спортско оружје у случају када се оно 

носи ради такмичења у гађању. 
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Члан 32 
(Чување оружја и муниције) 

 
(1) Оружје и муниција чувају се на начин да нису доступни другим лицима, посебно 

дјеци, закључани и одвојени у металном ормару, дрвеном орману, сефу или 
сличном спремишту, које се не може отворити алатом уобичајене употребе. 

 
(2) Оружје и муниција чувају се у стамбеном или другом одговарајућем простору који 

се налази у мјесту пребивалишта, односно сједишта власника оружја и муниције. 
 
(3) Власник оружја који оружје држи на основу оружног листа, односно одобрења за 

држање оружја, дужан је да на позив Полиције донесе оружје на преглед. 
 
(4) Начин и услове за безбједан смјештај и чување оружја и муниције утврђује шеф 

Полиције правилником. 
 

Члан 33 
(Дотрајало оружје) 

 
(1) Власник оружја чије је оружје дотрајало да његова употреба може угрозити 

безбједности људи, а не постоји могућност да се оружје поправи или преправи, 
дужан је да такво оружје преда Полицији. 

 
(2)  Оружје из става 1 овог члана прима се уз изјаву власника да оружје предаје без 

накнаде. 
 
(3) Власник оружја из става 1 овог члана може онеспособити оружје код правног лица 

или предузетника овлашћеног за поправљање и преправљање оружја и дужан је 
поднијети захтјев за издавање одобрења за држање трофејног оружја. 

  
(4) Оружје из става 1 овог члана као и битни дијелови оружја уништавају се у складу са       

одредбама овог закона. 
 

Члан 34 
(Поступци са оружјем и муницијом у случају напуштања мјеста пребивалишта) 

 
(1) Власник оружја и муниције који напушта мјесто пребивалишта или боравишта на 

вријеме дуже од шест мјесеци, дужан је да оружје и муницију преда на чување 
физичком лицу које посједује одговарајућу исправу за ту врсту оружја или 
овлашћеном трговцу оружјем. 

 
(2) Власник оружја и муниције дужан је да о предаји оружја и муниције на чување 

обавијести Полицију у року од осам дана од дана предаје. 
 

Члан 35 
(Руковање и употреба оружја) 

 
(1) Власник оружја дужан је да оружје одржава у исправном стању, правилно и да с 

посебном пажњом рукује оружјем.  
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(2) Забрањена је употреба оружја на јавном мјесту и другим мјестима на којима се 

употребом оружја може угрозити безбједност људи и објеката те нарушити јавни 
ред и мир.  

 
(3) Ловачко оружје се не смије употребљавати ван ловишта или цивилних стрелишта. 
 
(4) Спортско оружје се не смије употребљавати ван цивилних и спортских стрелишта. 
 
(5) Изузетно од одредбе става 4 овог члана, ваздушно оружје и лук смију се 

употребљавати и на мјестима која су по свом положају или по предузетим мјерама 
осигурања таква, да се не може угрозити безбједност грађана. 

  
(6) Оружје је забрањено давати на употребу дјеци. 
 
(7) Изузетно од става 6 овог члана, ваздушно оружје или лук могу се дати на употребу 

дјеци старијој од једанаест (11) година на спортским стрелиштима и на другим 
мјестима одређеним и уређеним за вјежбе гађања под надзором тренера који 
испуњава услове из члана 10 овог закона и услове прописане посебним прописом о 
спорту. 

 
(8) Електрични парализатори и распршивачи, односно спрејеви из категорије Д, 

употребљавају се само за самоодбрану и на начин да се тиме не угрожава 
безбједност других лица. 

 
Члан 36 

(Повјеравање ношења оружја и муниције) 
   
(1) Правно лице и предузетник који посједују оружје и муницију у складу с члановима 

17 и 18 овог закона, могу повјерити ношење оружја и муниције физичком лицу које 
обавља послове заштите и које испуњава услове прописане чланом 10 ставом 2 
тачкама а), c) и d) и става 3 тачaка а) и b) истог члана. 

 
(2) Физичко лице из става 1 овог члана, оружје и муницију који су му повјерени, може 

носити само за вријеме обављања послова заштите и оружје не смије носити ван 
објекта или подручја које се обезбјеђује или чува. 

 
(3) Изузетно од одредбе става 2 овог члана, чувари усјева и шума, чувари ловишта и 

риболовишта који не станују на подручју које чувају, могу носити оружје и ван тог 
подручја до свог мјеста становања, а лица која обезбјеђују имовину која се превози 
или преноси, могу носити оружје приликом обезбјеђења те имовине. 

 
(4) Правно лице из става 1 овог члана издаје потврду физичком лицу коме повјерава 

оружје и о томе је дужно да обавијести Полицију у року од осам дана. 
 
(5) Образац и садржај обрасца потврде из става 4 овог члана утврђују се правилником 

који доноси шеф Полиције. 
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 Члан 37  
(Давање на послугу оружја) 

 
(1) Пиштољи и револвери се не могу давати на послугу другом лицу. 
(2) Ловачко и спортско оружје може се дати на послугу другом физичком лицу које има 

оружни лист за ту врсту оружја и у случајевима прописаним у члановима 38 и 39 
овог закона. 

(3) Оружје из става 2 овог члана не смије се давати на послугу малољетном лицу. 
 

Члан 38 
(Давање на послугу спортског оружја) 

 
(1) Стрељачка организација и ловачко удружење могу давати на послугу оружје и 

муницију само својим члановима, и то за вријеме док врше вјежбе гађања или се 
такмиче у гађању на стрелишту и на другом терену одређеном за вршење вјежбе 
гађања, односно такмичења у гађању. 

 
(2) Стрељачка организација и ловачко удружење, уколико се њихов магацин не налази 

на стрелишту, дужни су својим члановима издати потврду за ношење оружја до 
стрелишта или терена из става 1 овог члана која важи само за дане када се врши 
вјежба гађања, односно такмичење у гађању. 

 
Члан 39 

(Давање на послугу ловачког оружја) 
 

(1) Правно лице и предузетник из члана 17 овог закона могу члановима домаћих и 
иностраних ловачких организација давати на послугу ловачко оружје и муницију 
уколико испуњавају све услове одређене прописима о ловству Дистрикта. 

 
(2) Правно лице и предузетник из става 1 овог члана могу члановима домаћих и 

иностраних  ловачких организација давати на послугу ловачко оружје и муницију 
најдуже осам дана, и то само за лов у ловишту на које су стекли право у складу с 
прописима из области ловства. 

 
(3) Правно лице и предузетник дужни су одмах, а најкасније у року од четрдесет осам 

(48) часова да обавијесте Полицију о давању ловачког оружја и муниције на послугу 
члановима домаћих и иностраних ловачких организација. 

 
(4) Правно лице и предузетник из става 1 овог члана, за оружје и муницију издају 

потврду за ношење оружја и муниције, о чему води евиденцију. 
 
(5) Лице коме је дато оружје и муниција не смије износити оружје и муницију ван 

ловишта из става 2 овог члана. 
 
(6) Шеф Полиције утврђује правилником образац и садржај обрасца потврде и 

евиденције из става 4 овог члана. 
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    Члан 40 
                     (Поступање у случају престанка потребе за држањем оружја и 
муниције) 
 
(1) Правно лице и предузетник који посједују оружје и муницију у складу са овим 

законом, а код којих је из било којих разлога престала потреба за даљим држањем 
оружја и муниције обавјештавају о томе Полицију у року од осам дана од дана 
престанка потребе држања оружја и муниције. 

 
(2) Полиција преузима оружје и преосталу муницију и одобрење за држање оружја и 

поступа у складу с чланом 50 овог закона. 
 
(3) Полиција може да одобри правном лицу чување оружја и муниције до продаје ако 

испуњава услове утврђене Правилником о условима смјештаја и чувања оружја и 
муниције. 

 
Члан 41 

(Поступање у случају нестанка или крађе оружја и муниције или исправе о 
оружју) 

 
(1) Правно и физичко лице, које посједује оружје и муницију у складу са овим законом, 

у случају нестанка или крађе оружја и муниције или исправе о оружју дужно је да 
пријави нестанак или крађу Полицији одмах, а најкасније у року од два сата од 
сазнања да су оружје и муниција нестали или украдени. 

 
 (2) Правно и физичко лице дужно је да о властитом трошку у Службеном гласнику 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине огласи нестанак исправа о оружју, осим 
нестанка одобрења за набављање оружја и муниције. 

 
(3) Пријаве из ставова 1 и 2 овог члана подносе се полицији према мјесту догађаја или 

сазнања о нестанку или крађи оружја и муниције. 
 
(4) У пријави се наводе околности под којима су оружје и муниција изгубљени или 

украдени, а које су подносиоцу пријаве познати. 
 

Члан 42 
(Проналазак оружја и муниције) 

 
(1) Лице које нађе оружје или муницију или сазна за скривено оружје или муницију 

дужно је да о томе одмах обавијести Полицију. 
 
(2) Уколико власник пронађеног оружја не преузме оружје у року од тридесет (30) дана 

од дана обавјештавања о проналаску оружја, са оружјем ће се поступити у складу са 
одредбом чланова 46 и 50 овог закона. 

 
Члан 43 

(Обавеза пријаве промјене пребивалишта) 
 

Власник оружја коме је издата исправа о оружју, а који промијени пребивалиште, 
односно сједиште, дужан је у року од тридесет (30) дана од дана промјене 
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пребивалишта, односно сједишта, пријавити оружје надлежној полицијској станици на 
чијем подручју је ново пребивалиште, односно сједиште. 
 

Члан 44 
(Поступак с оружјем и муницијом у случају смрти власника оружја) 

 
(1) У случају смрти власника оружја и муниције пунољетни члан његове породице, 

законски заступник, старатељ, физичко лице које је с њим живјело у заједничком 
домаћинству или физичко лице код којег се оружје и муниција у тренутку смрти 
налази, дужно је одмах по сазнању о постојању оружја и муниције, да преда 
Полицији на чување оружје, муницију и одговарајућу исправу издату за то оружје. 

 
(2) Полиција о предатом оружју и муницији из става 1 овог члана издаје потврду. 
 
(3) Насљедник оружја из става 1 овог члана у року од шездесет (60) дана од дана 

правоснажности рјешења о насљеђивању дужан је: 
a) да оружје прода или поклони лицу које има одобрење за набавку те врсте 

оружја; 
b) да поднесе захтјев за регистрацију оружја; 
c) да онеспособи оружје, те да га задржи у складу са овим законом; 
d) да преда Полицији на уништење. 
 

(4) Изузетно од става 3 овог члана, овлашћени трговац чува оружје малољетног 
насљедника док не напуни двадесет једну (21) годину живота. 

(5) Насљедник из става 4 овог члана с напуњеном двадесет једном (21) годином живота 
дужан је са оружјем поступити на начин прописан ставом 3 овог члана. 

 
(6) Насљедник оружја који оружје прода дужан је да оружје одјави у Полицији у року 

од осам дана од дана продаје. 
 

Члан 45 
(Поступци с наслијеђеним оружјем и муницијом) 

 
(1) Насљеднику оружја који поднесе захтјев за регистрацију наслијеђеног оружја и 

муниције Полиција издаје одговарајућу исправу о оружју, уколико испуњава услове 
из члана 10 овог закона. 

 
(2) Оружје које је насљедник предао на уништење, одјављује се по службеној 

дужности. 
 
(3) Уколико насљедник оружја и муниције у року од шездесет (60) дана од дана 

правоснажности рјешења о насљеђивању не поступи у складу с чланом 44 ставом 3 
овог закона, Полиција одузима оружје и муницију и поступа на начин прописан 
чланом 50 овог закона. 
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ПОГЛАВЉЕ IV. ОДУЗИМАЊЕ ОРУЖЈА, МУНИЦИЈЕ И ИСПРАВА О ОРУЖЈУ 
 

Члан 46 
(Одузимање оружја, муниције и исправа о оружју физичком и правном лицу) 

 
(1) Оружје, муниција и исправе о оружју одузимају се од физичког лица ако  престане 

испуњавати услове из члана 10 става 2 тачака b), c), d), и е), члана 10 става 3 тачака 
а) и c), члана 11 ставова 2 и 3 овог закона. 

 
(2) Оружје, муниција и исправе о оружју одузимају се од власника оружја који у року 

из члана 25 ставова 3 и 7 овог закона не поднесе захтјев за продужење важења 
исправе о оружју и не преда оружје, муницију и исправу о оружју Полицији. 

 
(3) У случајевима из става 1 овог члана одузима се трофејно оружје као и старо оружје. 
 
(4) Оружје, муниција и исправе о оружју одузимају се правном лицу и предузетнику 

ако правно лице и предузетник престану испуњавати неки од услова из члана 17 
става 1 овог закона. 

 
(5) О случајевима из ставова 1, 2, 3 и 4 овог члана одлучује шеф Полиције рјешењем. 
 
(6) Са одузетим оружјем и муницијом поступа се у складу с чланом 50 овог закона. 
 
(7) Против рјешења из става 5 може се изјавити жалба Апелационој комисији у року од 

петнаест (15) дана од дана пријема рјешења. 
 
(8) Жалба не одгађа извршење рјешења. 
 
(9) Против рјешења донесеног по жалби не може се водити управни спор. 

 
Члан 47 

(Ванредни здравствени преглед) 
 

(1) Полиција упућује власника оружја за којег се оправдано сумња да више није 
здравствено способан за држање и ношење оружја на ванредни здравствени преглед 
код надлежне здравствене установе из члана 13 става 2 овог закона. 

 
(2) Власник оружја из става 1 овог члана дужан је у року од петнаест (15) дана од дана 

пријема рјешења о упућивању на ванредни здравствени преглед да достави 
Полицији увјерење о здравственој способности за држање и ношење оружја. 

 
(3) Трошкове здравственог прегледа власника оружја из става 1 овог члана који је 

проглашен здравствено способним за држање и ношење оружја сноси Полиција. 
 
(4) Власник оружја из става 1 овог члана за којег се на ванредном здравственом 

прегледу утврди да није здравствено способан за држање и ношење оружја, сам 
сноси трошкове ванредног здравственог прегледа. 
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(5) Полиција одузима оружје, муницију, оружни лист и одобрење за сакупљање и 
држање старог оружја власнику оружја који је на ванредном здравственом прегледу 
оцијењен неспособним за држање, ношење и сакупљање оружја или који у року из 
става 2 овог члана не достави увјерење о здравственој способности за држање, 
ношење и сакупљање оружја. 

 
(6) О случајевима из ставова 1 и 2 овог члана одлучује шеф Полиције рјешењем.    
 

Члан 48 
(Привремено одузимање оружја, муниције и исправа о оружју) 

 
(1) Полицијски службеник од власника оружја привремено одузима оружје, муницију, 
дијелове оружја и исправе о оружју ако постоји основ сумње да: 

      а) је власник оружја извршио кривично дјело, осим кривичнога дјела против 
безбједности јавног саобраћаја или прекршај против јавног реда и мира, прекршај 
прописан Законом о оружју и муницији или насиље предвиђено другим законом;  

      b)  је с њима извршено кривично дјело или прекршај; 
      c) су прибављени кривичним дјелом или прекршајем; 
      d) су настали извршењем кривичног дјела или прекршаја. 
 
(2) Оружје, муниција и исправе о оружју привремено се одузимају одмах и прије 
окончања управног, прекршајног и кривичног поступка, ако постоје околности које 
указују да би оружје могло бити злоупотријебљено. 

 
(3) У случајевима из ставова 1 и 2 овог члана полицијски службеник дужан је да изда 

потврду о   привремено одузетим предметима. 
 

Члан 49 
(Чување одузетог оружја и муниције) 

 
Одузето оружје и муниција из члана 46 овог закона чувају се у депозиту Полиције, до 
окончања поступка. 
 

Члан 50 
(Поступак са оружјем и муницијом одузетим у управном поступку) 

 
(1) Оружје и муницију који су одузети у правоснажно окончаном управном поступку 

власник може продати или поклонити физичком или правном лицу које посједује 
одобрење за набавку те врсте оружја у року од три мјесеца од правоснажности 
рјешења о одузимању оружја и муниције. 

 
(2) Оружје и муниција који не буду продати или поклоњени у року из става 1 овог 

члана, уништавају се. 
 
(3) Ближе одредбе о уништењу оружја и муниције из става 2 овог члана утврђује шеф 

Полиције правилником. 
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Члан 51 
(Поступак са оружјем и муницијом одузетим у прекршајном или кривичном 

поступку) 
 

Са оружјем и муницијом одузетим у правоснажно окончаном прекршајном или 
кривичном поступку поступа се у складу са одлуком Основног суда. 
 
 
 
ПОГЛАВЉЕ V.  ПРОМЕТ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ 

 
Члан 52  

(Услови за промет оружја и муниције) 
 

(1) Прометом оружја и муниције категорије Б, Ц и Д може се бавити овлашћени 
трговац оружјем који: 

а) има регистровану дјелатност промета оружја и муниције у судском регистру; 
b) има одобрење за обављање промета оружја и муниције. 
 

(2) Захтјев за издавање одобрења  из става 1 тачке b) овог члана овлашћени трговац 
оружјем подносе Полицији. 

 
(3) Одобрење из става 1 овог члана Полиција издаје овлаштеном трговцу оружјем који 

испуњава сљедеће услове: 
a) да је регистрован за обављање дјелатности промета оружја и муниције;    
b) да власник и одговорно лице у правном лицу испуњава услове из члана 10 
става 2 тачака c), d) и е) и става 3 тачака а) и b) овог закона; 
c) да лице које непосредно обавља послове промета оружја и муниције има         
      навршених осамнаест (18) година живота и да испуњава услове из члана 10 
става 2 тачака c) и d) и става 3 тачака а) и b) овог закона; 
d) да има право власништва или право коришћења пословног простора у којем 
ће се обављати промет оружја и муниције; 
e) да простор у којем ће се обављати промет оружја и муниције буде уређен у 
складу  с просторним и техничким условима за сигуран смјештај и промет 
оружја и муниције. 
 

(4)  Начин и услове за сигуран смјештај и чување оружја и муниције утврђује шеф 
Полиције правилником.   

 
Члан 53 

(Набавка оружја и муниције ради промета) 
 

(1) Овлашћени трговац оружјем, оружје и муницију може набављати на основу 
посебног одобрења за набавку ради даље продаје. 

 
(2) Одобрење из става 1 овог члана издаје Полиција за сваку уговорену количину 

оружја и муниције и важи шест мјесеци од дана издавања. 
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(3) Захтјев за издавање одобрења из става 1 овог члана подноси се Полицији и садржи: 
     а) назив и адресу продавца и купца; 
     b) врсту и количину оружја, дијелова за оружје и муниције; 
     c) назив и адресу добављача. 
 
(4) Одобрење за набавку оружја и муниције из става 1 овог члана неће се издати 

уколико постоје околности које указују на угрожавање безбједности Дистрикта. 
 
(5) Ватрено оружје које није испитано и обиљежено не може се стављати у промет. 
 

Члан 54  
(Продаја оружја и муниције) 

 
(1) Овлашћени трговац оружјем може продавати оружје, дијелове за оружје и муницију 

физичком и правном лицу које има одобрење за набављање тог оружја и муниције. 
 
(2) Овлашћени трговац оружјем дужан је: 
      а) приликом продаје оружја и муниције да задржи један оригиналан примјерак 

одобрења за набављање оружја и муниције, а на други примјерак стави забиљешку 
о извршеној продаји и овјери властитим печатом и потписом одговорног лица; 

      b) у року од пет дана од дана продаје писмено да обавијести орган који је издао 
одобрење за набављање оружја и  муниције. 

 
(3) Овлашћени трговац оружјем може продавати муницију на основу одговарајуће 

исправе издате за то оружје физичком лицу, које има ловачко оружје с неолученим 
цијевима и оружје категорије Ц. 

 
 

 
ПОГЛАВЉЕ VI.  ПОПРАВЉАЊЕ И ПРЕПРАВЉАЊЕ ОРУЖЈА 
 

Члан 55 
               (Правно лице и предузетник овлашћени за поправљање и преправљање 
оружја) 
 
(1)  Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити правно лице и предузетник 

који имају:  
      а) регистровану дјелатност поправљања и преправљања оружја;                                                                  

b) одобрење Полиције. 
 
(2) Одредбе члана 52 ставова 2 и 3 овог закона аналогно се примјењују на правно лице 

и предузетника из става 1 овог члана. 
 
(3)  Ближе одредбе о поправљеном и преправљеном оружју утврђују се правилником 

који доноси шеф Полиције. 
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Члан 56 
(Оружје које може бити предмет поправљања и преправљања) 

 
Правно лице и предузетник из члана 55 овог закона могу примити ради поправљања и 
преправљања само оружје за које је издата одговарајућа исправа о оружју. 
 
 
 
ПОГЛАВЉЕ VII.  ЦИВИЛНА СТРЕЛИШТА 

 
Члан 57 

(Услови за оснивање цивилних стрелишта) 
 
(1) Цивилно стрелиште за обављање спортске дјелатности (у даљем тексту: цивилно 

стрелиште) може основати правно лице и предузетник који:                                                                                                                                   
а) има регистровану дјелатност,  
b) има одобрење Полиције. 
 

(2) Одредбе члана 52 ставова 1 и 3 овог закона аналогно се примјењују на одговарајући 
начин и на правно лица и предузетника из става 1 овог члана.  

 
(3) Одредбе овог закона не примјењују се на ловачка стрелишта која правна лица 

регистрована за обављање дјелатности лова у оквиру ловишта употребљавају за 
гађање и испробавање ловачког оружја својих чланова према прописима о ловству.  

 
(4) Ближе одредбе о просторним и техничким условима цивилних стрелишта утврђују 

се правилником који доноси шеф Полиције. 
 

Члан 58 
(Употреба оружја на стрелишту) 

 
(1) Ватрено оружје на цивилном стрелишту може користити физичко лице којем је 

издата одговарајућа исправа о оружју. 
 
(2) Физичко лице које не испуњава услове из става 1 овог члана, гађање може изводити 

само под надзором овлашћеног лица цивилног стрелишта и искључиво са оружјем и 
муницијом који су власништво цивилног стрелишта. 

 
(3) Овлашћено лице цивилног стрелишта забрањује извођење гађања и приступ лицима 

из ставова 1 и 2 овог члана, ако су под дејством алкохола и наркотика или ако 
њихово психофизичко стање указује на неспособност руковања оружјем. 

 
Члан 59 

(Набавка оружја и муниције за потребе стрелишта) 
 

(1) Правно лице и предузетник из члана 57 става 1 овог закона могу набављати оружје 
и муницију ради гађања на цивилном стрелишту, у складу с члановима 17 и 18 овог 
закона. 
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ПОГЛАВЉЕ VIII.  МЕХАНИЧКИ ТРАГ ОРУЖЈА 
                  

Члан 60 
(Узимање механичког трага регистрованог оружја) 

 
(1) Физичко и правно лице које има регистровано оружје на територији Дистрикта и 

правно и физичко лице коме је оружје повјерено на чување, дужно је на позив 
Полиције донијети оружје ради узимања механичког трага и уноса у прописану 
евиденцију. 

 
(2) За узимање механичког трага оружја из става 1 овог члана не наплаћује се накнада. 
 
(3) Оружје физичког и правног лица којем, због техничке неисправности, није било 

могуће узети механички траг, власник може о свом трошку трајно онеспособити 
или предати на уништење у  складу са овим законом. 

 
(4) Шеф Полиције именује комисију за обављање послова из става 1 овог члана. 
 
 
 
ПОГЛАВЉЕ IX.  НАДЗОР 

Члан 61 
(Надзор) 

 
Надзор над примјеном овог закона спроводи Полиција.  
 

Члан 62 
(Овлашћења лица које врши непосредни надзор) 

 
(1) У обављању надзора из члана 61 овог закона Полиција је овлашћена да: 

a) прегледа и контролише складиште оружја и муниције, цивилно стрелиште и 
друге просторије гдје се обавља промет, поправља, преправља и чува оружје и 
муниција, да врши преглед прописаних евиденција и остале документације у 
вези с прометом, поправљањем и преправљањем оружја и вођење цивилног 
стрелишта; 

b) привремено забрани обављање дјелатности промета и поправљања или 
преправљања оружја, употребу цивилног стрелишта и нареди да се утврђене 
неправилности отклоне у одређеном року; 

c) забрани даље обављање промета, поправљања или преправљања оружја, 
односно употребу цивилног стрелишта ако утврди да је у обављању тих 
дјелатности учињен тежи пропуст у предузимању заштитних или других 
безбједносних мјера или друге теже кажњиве радње, уколико је престао један од 
услова под којима је одобрење издато или ако се не поступи по налогу Полиције; 

d) нареди предузимање и других прописаних мјера. 
 

(2) Правно и физичко лице дужно је да омогући обављање надзора и да на увид 
тражену документацију као и да пружи потребне податке и обавјештења. 
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ПОГЛАВЉЕ X.  ЕВИДЕНЦИЈЕ 
 

Члан 63 
(Евиденције Полиције) 

 
(1) Полиција води евиденције о: 

а)  одобрењу за набавку оружја; 
b)  одобрењу за набавку муниције; 
c)  оружном листу; 
d)  дозволи за ношење оружја; 
е)  одобрењу за држање оружја правног лица; 
f) одобрењу за сакупљање и држање старог оружја и одобрењу за држање трофејног 

оружја; 
g) потврди за пријављено оружје;                                                                                                   
h) одузетом, нађеном и предатом оружју и муницији; 

      i)  несталом оружју; 
      ј) механичком трагу оружја; 
     k) оптичком нишану. 
 
(2) Лични подаци садржани у евиденцијама из овога члана прикупљају се, похрањују и 

обрађују у складу са одредбама прописа којима се уређује заштита личних података. 
 
(3) Садржај и начин вођења евиденције из става 1 овог члана утврђују се правилником, 

који доноси шеф Полиције. 
 

Члан 64 
(Евиденције правних и физичких лица) 

 
(1) Спортска стрељачка организација и правно лице регистровано за обављање 

дјелатности лова, и друго правно лице које је оружје и муницију набавило и 
регистровало ради обављања своје дјелатности, дужно је да води евиденцију о: 
а) набављеном оружју и муницији;  
b) издатим потврдама за ношење оружја и муниције.  

 
(2) Овлашћени трговац оружјем дужан је да води евиденције о:  

a) набављеном оружју и муницији;  
b) продатом оружју;  
c) продатој муницији;    
d) оружју и муницији примљеним на чување. 

 
(3) Правно лице и предузетник овлашћен за поправку и преправку оружја дужан је да 

води евиденцију о поправљеном и преправљеном оружју. 
 
(4) Правно лице и предузетник овлашћен за вођење цивилног стрелишта дужан је да 

води евиденције о:  
а) набављеном оружју и муницији;  
b) оружју и муницији уступљеним на коришћење и утрошеној муницији. 
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(5) Правно и физичко лице којем је издато одобрење за сакупљање и држање старог 

оружја и држање трофејног оружја дужно је да води евиденцију о сакупљеном и 
трофејном оружју. 

 
(6) Евиденције из ставова 1, 2, 3, 4, и 5 овог члана чувају се трајно, а у случају смрти 

физичког лица, односно престанка постојања правног лица или предузетника, 
евиденције се предају Полицији. 

 
(7) Садржај и начин вођења евиденције из става 6 овог члана утврђују се правилником 

који доноси шеф  Полиције. 
 
 
 
ПОГЛАВЉЕ XI.   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
ОДЈЕЉАК А.  КРИВИЧНО ДЈЕЛО                                                                      
 

Члан 65 
(Неовлашћена набавка, држање или продаја оружја или битних дијелова за 

оружје) 
 

(1) Ко без важеће исправе о оружју набави, држи, носи или прода оружје или битне 
дијелове за оружје категорије Б, казниће се новчаном казном или казном затвора до 
једне године.  

 
(2) Ако је предмет дјела из става 1 овог члана већа количина оружја или битних 

дијелова за оружје категорије Б, починилац ће се казнити казном затвора од шест 
мјесеци до пет година. 

 
(3)  Оружје и битни дијелови за оружје одузеће се. 

 
 

ОДЈЕЉАК Б. ПРЕКРШАЈИ 
                                                 

Члан 66 
(Новчана казна од 1.200,00 до 1.500,00 КМ 

 и заштитна мјера за прекршаје физичких лица) 
 

(1) Новчаном казном од 1.200,00 КМ до 1.500,00 КМ казниће се физичко лице за 
прекршај ако: 

a) набави, држи и носи оружје категорије Ц, ваздушно оружје и електричне 
парализаторе из категорије Д без одговарајуће исправе (члан 7 став 4); 

b)  лице млађе од осамнаест (18) година набави, држи и носи оружје категорије Д 
(члан 7 став 5); 

c)  лице млађе од шеснаест (16) година набави, држи и носи распршивач, односно 
спреј (члан 7 став 5); 

d) носи и употребљава старо или трофејно оружје и набавља, држи или прави 
муницију за то оружје  (члан 27 став 5);  
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e) оспособи за употребу ватрено оружје које је било онеспособљено (члан 27 став 
7), 

f) прода оружје категорије Ц, ваздушно оружје и електричне парализаторе из 
категорије Д, физичком лицу млађем од осамнаест (18) година (члан 28 став 1);                                                           

g)  носи оружје за личну безбједност без дозволе за ношење оружја (члан 31 став 1); 
h)  носи оружје на јавним, вјерским и спортским окупљањима, у школама, 

здравственим и јавним установама, угоститељским објектима и просторима који 
се користе за пружање угоститељских услуга (члан 31 став 5); 

i)  носи оружје под утицајем алкохола, опојних дрога и других омамљујућих 
средстава (члан 31 став 6); 

ј) носи оружје на јавном мјесту на начин којим може изазвати осјећање физичке 
угрожености, узнемирености и негодовања грађана (члан 31 став 7); 

k) не чува оружје и муницију на начин да нису доступни другом лицу, посебно 
дјеци, закључани и  одвојени у металном орману, сефу или сличном спремишту 
које се не може отворити алатом уобичајене употребе (члан 32 став 1); 

l) не чува оружје и муницију у стамбеном или другом одговарајућем простору који 
се налази у мјесту пребивалишта, односно сједишта власника оружја и муниције 
(члан 32 став 2); 

m) употребљава оружје на јавним мјестима и другим мјестима чиме може угрозити 
безбједност људи (члан 35 став 2); 

n)   употребљава ловачко оружје ван ловишта или цивилних стрелишта (члан 35 
став 3); 
о)  електрични парализатор и распршивач, односно спреј из категорије Д, 

употребљава на начин да се тиме угрожава безбједност других лица (члан 35 
став 8); 

p)  носи оружје и муницију када не обавља послове заштите, ван објекта или 
подручја које обезбјеђује или чува (члан 36 став 2); 

r)   пиштољ и револвер даје на послугу другом лицу (члан 37 став 1); 
s)  да на послугу ловачко и спортско оружје физичком лицу које нема оружни лист 

за ту врсту оружја (члан 37 став 2); 
t)   не обавијести Полицију о проналаску оружја и муниције (члан 42 став 1); 

u) власник који након упућивања на ванредни здравствени преглед не достави 
Полицији љекарско увјерење у прописаном року (члан 47 став 2); 

v) не омогући обављање надзора и увида у тражену документацију као и не пружи 
потребне податке и обавјештења (члан 62 став 2); 

      z)  не обезбиједи услове смјештаја и чувања оружја и муниције (члан 79).   
           
(2) За прекршај из става 1 овог члана обавезно се изриче и заштитна мјера одузимања 

оружја, битних дијелова оружја и муниције. 
 
(3) У извршењу заштитне мјере из става 2 овог члана одузима се и исправа о оружју. 
 
 
 
 
 
 

Члан 67 
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(Новчана казна од 800,00 КМ до 1.200,00 КМ и  
заштитна мјера за прекршаје физичких лица) 

 
(1) Новчаном казном од 800,00 КМ до 1.200,00 КМ казниће се физичко лице  за 

прекршај, ако: 
a) не допусти полицијском службенику да утврди постојање услова за безбједан 

смјештај и чување оружја (члан 12 став 2); 

b)  у прописаном року не поднесе захтјев за регистрацију оружја и издавање 
оружног листа,  односно одобрења за држање оружја (члан 22 став 1); 

c) у прописаном року не поднесе захтјев за продужење исправе о оружју                              
(члана 25 став 3); 

d)  не преда оружје Полицији по истеку рока за продужење важности исправе о 
оружју (члан 25 став 7); 

е) прода или преда старо и трофејно оружје физичком или правном лицу које нема 
одговарајуће исправе и ако не обавијести у прописаном року Полицију о 
извршеној набавци, односно продаји или предаји (члан 27 став 6); 

f) не пријави Полицији набавку оружја категорије Ц, ваздушног оружја и 
електричног парализатора  у прописаном року (члан 28 став 2); 

g)  не пријави набавку, отуђење, нестанак и губљење оптичког нишана у 
прописаном року (члан 28 став 5);   

h)  ватрено оружје које је онеспособљено оспособи за употребу (члан 29 став 10); 
i)   са оружјем и муницијом не поступи с нарочитом пажњом (члан 30); 
ј)  носи оружје на начин којим се угрожава лична безбједност или безбједност 

других лица (члан 31 став 2); 
k) преноси оружје ради поправљања, преправљања, онеспособљавања или употребе 

на стрелишту  супротно овом закону (члан 31 став 3); 
l)  ван ловишта, односно стрелишта држи, односно носи оружје без футроле или 

ковчега и које је напуњено (члан 31 став 4); 
m)   на позив Полиције не донесе оружје на преглед (члан 32 став 3);  
n)   не пријави предају оружја и муниције на чување (члан 34 став 2); 
о)  не одржава оружје у исправном стању и не рукује њиме правилно (члан 35 став 
1); 
p)   употребљава спортско оружје ван цивилних и спортских стрелишта (члан 35  
      став 4); 
r)  ваздушно оружје и лук употребљава на мјестима која могу угрозити безбједност 

грађана (члан 35 став 5); 
s) ваздушно оружје и лук да на употребу дјеци млађој од једанаест (11) година на 

спортским стрелиштима и другим мјестима одређеним и уређеним за вјежбе 
гађања без надзора тренера (члан 35 став 7); 

t)  не приступи ванредном љекарском прегледу (члан 47 став 1); 
u) на позив Полиције не донесе оружје ради узимања механичког трага и уноса у 
евиденције (члан 60 став 1); 

 v)  не замијени исправу о оружју у прописаном року (члан 75 став 1);  
 z)  не замијени исправу о оружју у прописаном року (члан 75 став 2). 
 

2) За прекршај из става 1 тачака: d), f), g), h), ј), k), m), n), p), r), s), t), u) и v) овог члана 
обавезно се изриче и заштитна мјера одузимања оружја, битних дијелова оружја и 
муниције и исправа о оружју. 
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Члан 68 

(Новчана казна од 500,00 до 1.000,00 КМ  
и заштитна мјера за прекршаје физичких лица) 

 
(1) Новчаном казном од 500,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се физичко лице за 
прекршај, ако: 

a) не обавијести Полицију о промјени здравственог стања власника оружја, а која 
може да утиче на способност за држање и ношење оружја (члан 14); 

b) у прописаном року не врати одобрење за набавку оружја (члан 21 став 2); 
c) у прописаном року не врати одобрење за набавку муниције којa није 

искоришћена (члан 26 став 7); 
d) у одређеном року не обавијести Полицију о продаји оружја (члана 29 став 3); 
e) у одређеном року не обавијести Полицију о извршеној замјени оружја и не 

поднесе  захтјев за регистрацију (члан 29 став 5); 
f) не пријави трајно онеспособљено оружје Полицији (члан 29 став 9); 
g) не преда Полицији оружје за које не постоји могућност поправке и преправке 

(члан 33 став 1); 
h) напушта мјесто пребивалишта дуже од шест мјесеци, а не преда на чување 

оружје и муницију физичком лицу које посједује оружни лист или овлашћеном 
трговцу оружја (члан 34 став 1); 

i) члан стрељачке организације који носи оружје без потврде за ношење оружја до 
стрелишта или терена гдје се врши вјежба гађања, односно такмичења у гађању                        
(члан 38 став 2); 

j) износи оружје и муницију ван ловишта (члан 39 став 5); 
k) у  року не пријави нестанак или крађу оружја или муниције (члан 41 став 1); 
l) у прописаном року не пријави промјену пребивалишта (члан 43); 
m) у случају смрти власника оружја и муниције, не преда оружје, муницију и 

одговарајућу исправу Полицији (члан 44 став 1); 
n) насљедник оружја и муниције у прописном року не прода или поклони оружје и 

муницију, не поднесе захтјев за регистрацију, онеспособи оружје или не преда 
на уништење Полицији (члан 44 став 3); 

o) лице које напуни двадесет једну (21) годину живота наслијеђено оружје не прода 
или поклони, не поднесе захтјев за регистрацију, онеспособи или не преда на 
уништење оружје Полицији (члан 44 став 5);  

p) не одјави оружје које је продао (члан 44 став 6);  
р)  не води  евиденцију о сакупљеном старом оружју и држању трофејног оружја 

(члан 64 став 5);  
с)  не пријави Полицији посједовање оружја категорије Ц, ваздушног оружја и 

електричног парализатора из категорије Д (члан 76). 
 
(2) За прекршај из става 1 тачака: е), f), g), h), ј), l), m), n), о) и s) овог члана изриче се и 

заштитна мјера одузимања оружја и муниције и исправа о оружју и муницији. 
 
 

Члан 69 
(Новчана казна од 10.000,00 до 15.000,00 КМ 

 и заштитна мјера за прекршаје правних лица и предузетника) 
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(1) Новчаном казном од 10.000,00 до 15.000,00 КМ казниће правно лице и предузетник, 
ако: 

 
a) у прописаном року не поднесу захтјев за издавање одобрења за држање оружја 

(члан 22 став 2); 
     b)   не обавијесте Полицију о продаји оружја и муниције у прописаном року (члан 29  
          став 2); 

c) не обавијесте Полицију о продаји оружја и не одјаве оружје у прописаном року 
(члан 29 став 3); 

d) оспособе оружје које је онеспособљено за употребу (члан 29 став 10); 
е) не држе и не чувају оружје и муницију на начин да нису доступни другим 
лицима, посебно дјеци, закључано и одвојено у металном орману, дрвеном орману, 
сефу или сличном спремишту (члан 32 став 1); 
f) не чувају оружје у стамбеном или другом одговарајућем простору који се налази у 
мјесту пребивалишта, односно сједишта власника оружја (члан 32 став 2); 
g) издају дјеци оружје на употребу (члан 35 став 6); 
h) издају ваздушно оружје или лук на употребу дјеци млађој од једанаест (11) 
година на спортском стрелишту или на другим мјестима без надзора тренера (члан 
35 став 7); 
i) повјере ношење оружја и муниције физичком лицу које не обавља послове 
заштите и не испуњава услове из члана 10 овог закона (члан 36 став 1); 
ј) ловачко и спортско оружје дају на послугу лицу које нема оружни лист за ту врсту 
оружја (члан 37 став 2); 
k) стрељачка организација или ловачко удружење да на послугу оружје и муницију 
лицу које није члан стрељачке организације или ловачког удружења (члан 38 став 
1); 
l)  издају на послугу ловачко оружје и муницију члановима домаћих и иностраних 
ловачких организација, а не испуњавају све услове одређене прописима о ловству 
Дистрикта (члан 39 став 1); 
m) издају на послугу ловачко оружје и муницију члановима домаћих и иностраних 
ловачких организација на период дужи од осам (8) дана (члан 39 став 2); 
n) не обавијесте Полицију у року о издавању ловачког оружја и муниције члановима 
домаћих и иностраних ловачких организација (члан 39 став 3); 
о) не издају потврду за ношење оружја и муниције и не воде евиденцију (члан 39 
став 4); 

  p)   не обавијесте у року Полицију о престанку потребе за даљим држањем оружја и 
муниције (члан 40 став 1); 

r)  се баве прометом оружја и муниције без одобрења Полиције (члан 52 став 1); 
  s)  се баве поправљањем и преправљањем оружја без одобрења Полиције (члан 55 

став 1); 
  t)  ради поправљања и преправљања приме оружје за које није издата одговарајућа 

исправа (члан 56); 
u)   без одобрења Полиције пусте у рад цивилно стрелиште (члан 57 став 1); 

  v) на цивилном стрелишту дају ватрено оружје на коришћење физичком лицу које 
нема одговарајућу исправу о оружју (члан 58 став 1); 

z) дозволе лицу које нема одговарајућу исправу о оружју да користи цивилно 
стрелиште без надзора овлашћеног лица стрелишта (члан 58 став 2); 
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аа) дозволе лицу под дејством алкохола и наркотика приступ цивилном стрелишту и 
омогуће му извођење гађања (члан 58 став 3). 

 
 (2) За прекршај из става 1 тачака: а), d), е), f), g), h), i), ј), k), l), m), n), о), p), r), s), t), u), v), 
       z) и аа) овог члана изриче се и заштитна мјера одузимања оружја и муниције. 
 
(3) За прекршаје из става 1 овог члана казниће се новчаном казном од 2.000,00 КМ до 

3.000,00  КМ одговорно лице у правном лицу. 
 
(4) За прекршаје из става 1 овог члана, уз новчану казну, изриче се и заштитна мјера 

забране обављања дјелатности промета, поправљања и преправљања оружја или 
вођења цивилног стрелишта, у трајању од шест мјесеци. 

 
Члан 70 

(Новчана казна од 5.000,00 до 10.000,00 КМ за прекршаје  
правних лица и предузетника) 

 
(1) Новчаном казном од 5.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се правно лице и 
предузетник ако: 
 
     а) одмах по сазнању не обавијесте Полицију о промјени здравственог стања 

власника оружја, а која може утицати на способност за држање и ношење оружја 
(члан 14); 

b) у прописаном року не врате одобрење за набавку оружја (члан 21 став 2); 
c)  без одобрења сакупљају и држе старо и трофејно оружје (члан 27 став 1); 
d) не пријаве набавку оружја категорије Ц, ваздушног оружја и електричног 

парализатора и из категорије Д (члан 28 став 2); 
 е)  не издају потврду власнику оружја о онеспособљавању оружја (члан 29 став 7); 

 f)  на позив Полиције не донесу оружје на преглед (члан 32 став 3); 
g) не предају дотрајало оружје које може угрозити безбједност људи, а без 

могућности поправке или преправке (члан 33 став 1); 
h)  не предају Полицији замијењене технички неисправне дијелове (члана 33 став 4); 
i)  не издају потврду физичком лицу коме повјеравају оружје и о изданој потврди не 

обавијесте Полицију (члан 36 став 4); 
ј) стрељачка организација или ловачко удружење не изда потврду за ношење оружја 

до стрелишта (члан 38 став 2); 
k)  у року не пријаве нестанак или крађу оружја и муниције (члан 41 став 1);                               
l)   у року не пријаве промјену сједишта (члан 43); 
m) продају муницију за ловачко оружје с неолученим цијевима и оружје категорије 

Ц без одговарајуће исправе издате за то оружје (члан 54 став 3); 
n)   не воде прописане евиденције (члан 64); 
о)   не замијене у прописаном року исправу о оружју (члан 75 став 1); 
p) не обезбиједе у прописаном року услове смјештаја и чувања оружја и муниције                         
    (члан 79). 

 
(2) За прекршај из става 1 тачака: c), d), g), h), n), о) и p) овог члана, изриче се и заштитна 

мјера одузимања оружја и муниције и исправе о оружју. 
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(3) За прекршаје из става 1 овог члана казниће се новчаном казном од 1.000 КМ до 
3.000 КМ одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 71 
(Одузимање оружја у случају вођења кривичног или прекршајног поступка) 

 
(1) За кривична дјела из члана 65 те прекршај из чланова 66, 67, 68, 69 и 70 овог закона, 

оружје и муниција одузеће се и у случају да се поступак заврши пресудом, односно 
рјешењем којим се окривљени не оглашава кривим ако то захтијевају интереси 
јавне или опште безбједности. 

 
(2) Надлежни суд, код којег је поступак окончан, доноси посебно рјешење о одузимању 

оружја и муниције из става 1 овога члана. 
 
(3) По завршетку поступака спроведених по одредбама чланова 65, 69 и 70 овог закона 

поступа се по рјешењу суда. 
 
 
 
ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 72 

    (Предаја минско-експлозивних средства, оружја и муниције) 
 

(1)  Физичко и правно лице, које посједује минско-експлозивна средства, оружје и 
муницију који су заостали из ратног периода, а који су законом забрањени, може 
таква минско-експлозивна средства, оружје и муницију добровољно да пријави ради 
предаје Полицији. 

 
(2)  Полицијски службеник преузима минско-експлозивна средства, оружје и муницију 
из става 1 овог члана, на мјесту на коме се они налазе. 

 
(3)  О врсти и количини предатих минско-експлозивних средстава, оружја и муниције из 
става 2 овог члана, полицијски службеник издаје одговарајућу потврду. 

 
(4) Полиција је дужна да води посебну евиденцију свих примљених минско-
експлозивних средстава, оружја и муниције. 

 
(5) Под добровољном предајом минско-експлозивних средстава, оружја и муниције 
подразумијева се физичка предаја минско-експлозивних средстава и оружја од 
стране физичког лица или правног лица приликом које је јасно изражена намјера 
лица која их предају Полицији, о трајном уступању без накнаде.  

         
(6) Ако против лица из става 1 овог члана прије добровољне предаје није покренут 
кривични поступак, односно прекршајни поступак због недозвољеног држања 
минско-експлозивних средстава и оружја, поступак се неће покренути. 
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Члан 73 
(Легализација оружја)  

 
(1) Грађани могу легализовати оружје за које немају оружни лист, а које се према овом         

закону може регистровати, у складу са одлуком о предаји оружја. 
 
(2)  Одлуку из става 1 овог члана доноси градоначелник Дистрикта на предлог шефа      
      Полиције. 
 
(3) Приликом предаје оружја Полицији, лица из става 1 овог члана могу поднијети 

захтјев за издавање оружног листа, односно одобрења за држање трофејног оружја, 
уколико се за ту врсту оружја, у складу са овим законом, може издати оружни лист, 
односно одобрење за држање трофејног оружја. 

 
(4)  До окончања поступка по поднесеном захтјеву из става 2 овог члана оружје се чува   
      у Полицији. 
 
(5) Оружни лист се неће издати лицу које не испуњава услове из члана 10 овог закона, 

као и када се предато оружје потражује од стране полицијских органа. 
 
(6) Ако након спроведеног поступка лицу не буде издат оружни лист, односно 

одобрење за држање трофејног оружја, оружје се уништава. 
 

Члан 74 
(Подзаконски акти) 

 
(1) Шеф Полиције је дужан да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог 
закона донесе Правилник о: 
a) раду Комисије за одлучивање по поднесеном захтјеву за набавку и ношење 

оружја и  муниције (члан 10 став 6); 
b) програму обуке и начину оспособљавања за правилно руковање, држање и 

ношење оружја (члана 15 став 5); 
c) начину и условима за безбједан смјештај и чувања оружја и муниције (члан 17 

став 4, члан 32 став 4 и  члан 52 став 4); 
d) обрасцу захтјева за издавање одобрења за набавку оружја, обрасцу, садржају 

обрасца оружног листа, дозволе за ношење оружја, обрасца за пријаву и потврде 
о пријављеном оружју и потврде коју правна лица издају физичком лицу којим 
дају оружје у сврху заштите имовине (члан 9 став 2, члан 22 став 5, члан 28 став 
7, члан 36 став 5 и члан 39 став 4); 

e) уништењу оружја и муниције (члан 50 став 3); 
f) условима које морају да испуњавају лица регистрована за обављање дјелатности 

поправљања и преправљања оружја; 
g) просторним и техничким условима цивилних стрелишта (члана 57 став 4);  
h) садржају и начину вођења евиденција (члан 63 став 3, члан 64 став 7). 

 

(2) Шеф Одјељења је дужан да у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог 
закона донесе Правилник о утврђивању здравствене способности за набављање, 
држање и ношење оружја из члана 13 става 6. 
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Члан 75 

(Замјена исправа о оружју) 
 

(1) Лице која у тренутку ступања на снагу овог закона, има исправу о оружју, дужно је 
до истека рока важности исправе о оружју, поднијети захтјев за издавање нове 
исправе о оружју. 

  
(2) Лице које у тренутку ступања на снагу овог закона има исправу о оружју која је 

издата до 6. децембра 2002. године дужно је у року од двије године, од дана ступања 
на снагу овога закона поднијети захтјев за издавање нове исправе о оружју.  

 
(3) Поступак из става 1 овог члана спроводи се у складу с чланом 25 овог закона. 
 
(4) Уколико лице не поступи у складу са ставовима 1 и 2 овог члана, примијениће се 

одредбе члана 46 става 2 овог закона. 
 
(5) Лице из ставова 1 и 2 овог члана задржава право на држање оружја до истека рока 

важности исправе о оружју. 
 
(6) Лице из става 1 овог члана које жели да носи оружје за личну безбједност обавезно 

је да поступи у складу с чланом 24 овог закона. 
 

Члан 76 
(Обавеза пријаве оружја) 

 
Физичко лице које посједује оружје из члана 28 овог закона, дужно је да такво оружје 
пријави Полицији у року од деведесет (90) дана од дана ступања на снагу овог закона. 
 

Члан 77 
(Усклађивање обављања дјелатности) 

 
(1) Правно лице и предузетник који обавља дјелатност промета оружја и муниције, 

поправљања и преправљања оружја или вођење цивилних стрелишта, дужни су да 
своје пословање ускладе са одредбама овог закона у року од шест мјесеци од дана 
ступања на снагу овог закона. 

 
(2) Правном лицу и предузетнику из става 1 овог члана, који у року из става 1 овог 

члана не поднесу захтјев Полицији с циљем усклађивања пословања са одредбама 
овог закона, Полиција ће рјешењем забранити даље обављање дјелатности. 

                                                                  
 

Члан 78                                                                                                                                                            
(Примјена одредаба члана 19 овог закона) 

 
Одредбе члана 19 овог закона не односе се на лица која имају регистровано оружје 
прије ступања на снагу овог закона. 
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Члан 79 

(Примјена одредаба члана 32 овог закона) 
 

Правно и физичко лице које посједује регистровано ватрено оружје дужно је у року од 
годину дана, од дана ступања на снагу овог закона, да обезбиједи услове смјештаја и 
чувања оружја и муниције у складу с чланом 32 овог закона. 
 

Члан 80 
(Стављање ван снаге) 

 
Даном ступања на снагу овог закона ставља се ван снаге Закон о оружју и муницији 
Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“, 
бројеви 17/02, 23/03 и 25/05). 

 
Члан 81 

(Рјешавање захтјева прије ступања на снагу овог закона) 
 
Сви поступци који до дана ступања на снагу овог закона нису правоснажно завршени, 
завршиће се по одредбама овог закона. 
 

Члан 82 
(Ступање на снагу) 

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 
 
Број: 01-02-461/11      
Брчко, 12. октобра 2011. године                   
                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                      СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
 
                                                                                                 Есад Атић 
 
 


