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ЗАКОН  ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 

21.12.2009 8:39:41 

 

   

ЗАКОН  

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 

 

I – ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој  Закон се уредуваат производството и ремонтот на вооружување и воена опрема како 

дејност од општ интерес, како и други прашања од значење за производството и ремонтот на 

вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: ВВО).  

 

Член 2 

Во смисла на овој Закон, употребените поими го имаат следното значење: 

- „Вооружување и воена опрема“ – се оружени, смртоносни и технички средства, како и 

средства и составни делови наменети за опремување, употреба, ракување, чување, 

складирање, одржување и надзор над оружени, смртоносни и технички средства од позиција 

на најновата „Заедничка листа на воена опрема опфатена во Правилата за однесување на 

Европската Унија за постапување при извоз на оружје“, објавена во „Службен весник на БиХ’, 

број 9/03.  

- „Производство на ВВО“ – дејност која опфаќа дизајнирање на нови средства и системи на 

ВВО, развивање прототипи, проектирање и конструирање, малосериско и сериско 

производство на ВВО, истражување и развој на ВВО и технологија на ВВО, воена 

стандардизација, верификација на ВВО, систем за осигурување на квалитет на ВВО, контрола 

на квалитет на ВВО, опремување на капацитети за производство на ВВО, изработка на ВВО, 

модернизирање и ремонт на ВВО во мир, како и подготовки за изработка и ремонт на ВВО во 

услови на непосредна воена опасност, воена состојба и вонредна состојба. 

-„Ремонт на ВВО“ – е планирање, одржување на исправноста и отстранување на 

неисправноста, изработка, замена и комплетирање на делови преку среден и општ ремонт, 

ревизија и модификација, како и квалитативно примање на ремонтирани средства на 

вооружување и воена опрема.  

 

Член 3 

Со производство и ремонт на ВВО можат да се занимаваат правни лица кои за тоа претходно 

добиваат дозвола од Министерството за надворешна трговија и економски односи на Босна и 

Херцеговина, и тоа оние правни лица кои имаат согласност од ентитетската влада и кои се 

регистрирани како правни лица за производство и ремонт на ВВО, и врз основа на нивните 

можности и способности за производство на средства за ВВО за потребите на вооружените 

сили во Босна и Херцеговина или во извозот. 

Со производство, преработка и вградување на материја „Б“ можат да се занимаваат само 

правни лица од став 1 на овој член. 

Под материја „Б“ се подразбираат експлозиви и пиротехнички материјали, при што: 
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- Експлозиви: секое експлозивно средство кое содржи експлозивна високоразорна моќ, ТНТ, 

ДБТ и РДХ, нискоексплозивни горива, ракетни мотори и засилувачи, детонатори, запалки, 

иницијални каписли и припалувачи, иницијални средства, вклучително и барут, запалки за 

гранати и сите други видови проектили, мини и бомби. 

- Пиротехнички материјали: мешавина на хемикалии кои, кога ќе се запалат реагираат 

егзотермно и произведуваат светлина, топлина, звук и глас, и бидејќи е познато времето на 

согорување, можат да се употребат и за забавување на огнен синџир. Во пиротехнички 

средства не спаѓаат погонски горива и експлозиви.  

 

Член 4 

Правните лица од став 1, член 3 на овој Закон (во натамошниот текст: финалисти) се 

овластени по пат на соработка да им пренесуваат на соработниците дел од своите 

овластувања за производство на средства за ВВО за што се должни во рок од седум дена од 

денот на потпишувањето на договорот да го известат Министерството за надворешна трговија 

и економски односи на Босна и Херцеговина. 

За време на траењето на договорот за соработка финалистите имаат право и обврска да ја 

контролираат примената на овој Закон кај кооперантите. 

 

Член 5 

Производството на средства за ВВО и ремонт се засновани на извозни, односно увозни 

договори, договори со релевантни институции во Босна и Херцеговина за потребите на 

вооружените сили и меѓусебни договори на правни лица од членот 4 на овој Закон. 

Правните лица од членот 4, став 1 на овој Закон се должни да водат евиденција за 

потрошувачката на материи „Б“, потрошувачката по производи и полупроизводи, плановите за 

производство на ВВО, испораките и други евиденции за контрола на производството на ВВО.    

 

II – ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР 

 

Член 6 

За правните лица на кои претходно им е издадена дозвола за производство на ВВО се води 

евиденција во Министерството за надворешна трговија и економски односи на Босна и 

Херцеговина со чија согласност правното лице кое се занимава со производство на ВВО може 

да изврши промена или дополнување на дејноста, статусна промена на обликот на 

организирање или да престане да врши дејност на производство на ВВО. 

За добивање согласност од став 1 на овој член потребно е подносителот на барањето 

претходно да обезбеди согласност од владата на ентитетот. 

Начинот на водење евиденција ќе се пропишува со упатство кое го издава Министерството за 

надворешна трговија и економски односи на Босна и Херцеговина. 

    

Член 7 

Со барањето за издавање дозвола за производство на ВВО правното лице е должно да 

приложи: 

1. Согласност на владата на ентитетот; 

2. Основачки акт за правното лице; 

3. Статут на правното лице. 
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Со влегување во сила на овој Закон, правните лица кои биле овластени според поранешни 

прописи за производство и ремонт на ВВО се должни да извршат регистрирање во 

Министерството за надворешна трговија и економски односи на Босна и Херцеговина со 

приложување на документите од став 1 на овој член и извод од судскиот регистар.  

 

Член 8 

Министерството за надворешна трговија и економски односи на Босна и Херцеговина е 

должно, во рок од 30 дена од денот на поднесување на барање да донесе решение за 

издавање дозвола за производство на ВВО, односно решение за одбивање на барањето. 

Решението од став 1 на овој член е конечно. 

 

Член 9 

Правното лице кое се занимава со производство на ВВО или учествува во производство и 

ремонт на ВВО е должно да ги чува и одржува за да се спречи губење или оштетување на 

ВВО.  

Правното лице кое произведува ВВО утврдува и донесува план за организирање и 

спроведување на мерки за безбедност и заштита на тајни податоци кои се однесуваат на 

капацитетите за производство, плановите за производство, техничката документација за 

производство, објектите за производство, чување и ремонт на ВВО.     

 

III – БЕЗБЕДНОСНА ЗАШТИТА, НАДЗОР И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

 

Член 10 

Безбедноста и заштитата во областа на производството и ремонтот на ВВО опфаќа мерки и 

постапки за осигурување и заштита на луѓе, објекти, податоци и производни средства во 

областа на производството на ВВО, специјални алати и капацитети, документација, како и 

безбедност и заштита на прометот и складирањето на ВВО, истражување и развој на ВВО, 

технолошки информации, деловни, финансиски и односи кон странство во областа на 

производството на ВВО. 

Безбедносната заштита од претходниот став опфаќа безбедносни мерки и постапки за 

физичка заштита и осигурување, како и спроведување на посебни безбедносни мерки за 

заштита на доверливи податоци, развојни проекти, документација, технолошки информации и 

др. од евентуални разузнавачки истражувања, како и спроведување на мерки за заштита при 

работа, противпожарна и против-експлозивна заштита. 

Правните лица кои вршат развивање, производство и ремонт на ВВО се должни за секое 

исчезнување на вооружување и воена опрема и нивни делови веднаш, а најдоцна во рок од 3 

дена, да го известат Министерството за безбедност и надлежното министерство на ентитетот. 

Безбедноста и заштитата во областа на производството на ВВО се планираат, организираат и 

спроведуваат во согласност со одредбите на прописите кои ги регулираат областите на 

одбрана и безбедност во Босна и Херцеговина и ентитетите.      

 

Член 11 

Инспекциски надзор над примената на овој Закон врши Министерството за надворешна 

трговија и економски односи на Босна и Херцеговина, а постојан надзор Министерството за 

индустрија на ентитетот. 
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Со надзорот од став 1 на овој член се утврдува дали производството и ремонтот на ВВО се 

вршат во согласност со одредбите на овој Закон и прописите донесени за извршување на овој 

Закон.  

Министерството за индустрија на ентитетот е задолжено квартално да доставува извештај за 

извршен надзор до Министерството за надворешна трговија и економски односи на Босна и 

Херцеговина. Начинот, процедурата и периодичноста на инспекцискиот надзор ќе се 

регулираат со посебно упатство. 

Правното лице кое се занимава со производство и ремонт на ВВО е должно да му овозможи 

на овластеното лице да врши надзор. 

 

IV – ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВВО 

 

Член 12 

До одземање на дозвола за производство на ВВО доаѓа во следните случаи, и тоа: 

1. доколку дозволата е издадена врз основа на лажни податоци, 

2. кога правното лице не работи во согласност со одредбите на овој Закон и одредбите на 

прописите донесени за извршување на овој Закон, и во оставениот рок не ги отстрани 

воочените недостатоци, 

3. оневозможува вршење инспекција /надзор. 

Врз основа на извештаи и предлози, Министерството за надворешна трговија и економски 

односи на Босна и Херцеговина донесува решение за одземање на дозволата од став 1 на 

овој член. 

Решението од став 2 на овој член е конечно. 

 

V – КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 13 

Со парична казна од 50.000 КМ до 150.000 КМ ќе се казни за прекршок правното лице кое: 

а) организира производство и ремонт на ВВО спротивно на одредбите на член 3, став 

1 на овој Закон; 

б) од орган належен за издавање дозвола за производство на ВВО обезбеди дозвола 

врз основа на лажни податоци и врз основа на таква дозвола организира производство и 

ремонт на ВВО. 

2. Одговорното лице во правното лице ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член со 

парична казна од 10.000 КМ до 20.000 КМ. 

3. Физичкото лице ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член со парична казана од 5.000 

КМ до 10.000 КМ или затвор до 60 дена.    
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VI – ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 14 

Во случај на војна и непосредна воена опасност, на предлог на Советот на министри на Босна 

и Херцеговина, Претседателството на Босна и Херцеговина ќе донесе посебни одлуки за 

производство на вооружување.    

 

 

Член 15 

Сите прописи потребни за извршување на овој Закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот 

на влегување во сила на овој Закон. 

Сите работи кои не се опфатени со чл. 6, 7, 8, 12  13 на овој Закон ќе бидат регулирани со 

ентитетски прописи. 

 

Член 16 

Една година од денот на влегувањето во сила на овој Закон, Министерството за надворешна 

трговија и економски односи на Босна и Херцеговина е должно да изврши инспекциски надзор 

над сите регистрирани правни лица од членот 4 на овој Закон.  

 

Член 17 

Овој Закон влегува во сила петнаесеттиот ден од денот на објавување во „Службен весник на 

БиХ“, и ќе се објави во сите службени весници на ентитетите и областа Брчко на Босна и 

Херцеговина. 

 

ПС БиХ број 13/04 

26 февруари, 2004 година 

Сараево 

Претседател на Претставничкиот дом  Претседател на Домот на народите  

на Парламентарното собрание на БиХ  на Парламентарното собрание на БиХ  

Др. Никола Шпириќ, с.р.                                             Мустафа Памук, с.р.  

 

Објавено во „Службен весник на БиХ“ број 9/04 од 29 март 2004 година. 

Овој текст е за интерна употреба и на истиот може да се повика при службена употреба. 

 

    


