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Врз основа на член 26 став (1) точка г) од Законот за контрола на надворешно-трговскиот 

промет со стоки и услуги од стратешка важност за безбедноста на Босна и Херцеговина 

(„Службен весник на БиХ“, број 103/09) и член 61 став (2) од Законот за управа („Службен 

весник на БиХ“ бр.32/02 и 102/09), министерот за надворешна трговија и економски односи 

донесе 

 

 

УПАТСТВО 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН УВОЗ, ПРИВРЕМЕН 

ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ НА СПОРТСКО И ЛОВЕЧКО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 

 

Член 1 

(Предмет на Упатството) 

 

Со ова Упатство се регулира начинот и постапката за привремен увоз, привремен извоз и 

транзит на спортско и ловечко оружје и муниција (во натамошниот текст: привремен увоз, 

извоз и транзит) за потребите на учество на организирани тренинзи, натпреварувања и лов. 

 

Член 2 

(Дефиниции) 

 

(1) Терминологијата употребена во ова Упатство со има следново значење: 

а) спортско оружје е долго огнено оружје со мазни цевки до калибар од 12 мм,  со 

цевки со жлебови до калибар од 8,61 мм, односно 0,338 инчи и кратко оружје до 

калибар од 11,43 мм, односно 0,45 инчи; 

б) ловечко оружје е ловечка пушка со калибар  4-36 (мазна цевка) или ловечки карабин 

со калибар 6,5-8 мм (жлебена цевка), што се користат заради лов; 

в) малокалибарско оружје се сите видови на пушки и пиштоли кои користат муниција 

со калибар 5,6 мм; 

г) воздушно оружје се сите видови на пушки и пиштоли кои со силата на воздух  под 

притисок или друг гас низ цевката исфрлаат кугла (дијабола) со калибар 4,5 мм; 

д) муниција чија основна намена е употреба за спортско и ловечко оружје, односно 

калибрите и видовите муниција наведени во точките а), б), в) и г) од овој став; 

ѓ) организирани тренинзи, натпреварувања и лов се спортски и други манифестации 

што се организираат во странство, односно во БиХ, на кои, од страна на организаторот 

се поканети членови на национални струкови спортски сојузи (стрелечки или скијачко-

бијатлонски), односно членови на ловечки здруженија. 

 

(2) Оружјата од ставот (1) точка а), б), в) и г) од овој член, не смеат да бидат посебно 

наменети за воена, односно полициска употреба или од типот на целосна автоматска 

стрелба. 
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Член 3 

(Барање за издавање на одобрение) 

 

(1) Одобрение за привремен увоз, привремен извоз и транзит дава царинскиот службеник 

на барање на физичко или правно лице. 

(2) Барањето од став (1) од овој член содржи и : 

а) име и презиме на лицето кое ракува со оружјето; 

б) адресата на која се испраќа оружјето или се транспортира; 

в) документ за идентификација на спортското и ловечкото оружје и тоа: 

 1) за спортско оружје – Список на оружје, опрема за оружје и муниција, заверен 

од националниот струков сојуз или стрелечки клуб ( сериски број на оружјето, 

производител, калибар на муницијата, придружна опрема за оружјето); 

 2) за ловечко оружје – Оружен лист; 

г) транспортно средство; 

д) датум на тргнување и проценет датум на враќање; 

ѓ) покана од организаторот до правното или физичкото лице; 

е) граничен премин на кој ќе влезе и ќе излезе. 

 

Член 4 

(Одобрување на барањето) 

 

Привремен увоз, привремен извоз и транзит можат да се одобрат за најмногу три 

парчиња спортско, односно ловечко оружје, по лице, заедно со соодветната опрема за 

тоа оружје и одредена количина на муниција по едно парче оружје, во зависност од 

калибарот на оружјето, и тоа: 

а) за спортско оружје: 

1) кугла од 12 мм до 500 парчиња; 

2) патрони со сачма од 12 мм до 500 парчиња; 

3) кугла од 5,6 мм до 3000 парчиња; 

4) дијабола од 4,5 мм до 5000 парчиња; 

б) за ловечко оружје: 

1) патрони 4-36 до 100 парчиња; 

2) куршум 6,5-8 мм  до 20 парчиња. 

 

Член 5 

(Дополнителни одредби) 

 

 

(1) Спортското и ловечкото оружје и муницијата мора да бидат во личниот багаж на 

лицето на кое гласи издаденото одобрение за привремен увоз, привремен извоз и 

транзит. 

(2) Царинскиот орган е обврзан да изврши увид во комплетниот попис на оружјето и 

муницијата од став (1) од овој член, како и да изврши нивна проверка. 

(3) Организаторот од член 3 став (2) точка ѓ) треба да издаде потврда за бројот на 

потрошените зрна во текот на учеството на настанот на кој се поканети. 
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Член 6 

(Престанување на важење на документот) 

 

Со денот на влегувањето во сила на ова Упатство престанува да важи Упатството за начинот 

и постапката за регулирање на привремен увоз, привремен извоз и транзит на спортско и 

ловечко оружје и муниција („Службен весник на БиХ“, број 56/05). 

 

 

Член 7 

(Влегување во сила) 

Ова Упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

БиХ“. 

 

Број: 07-1-02-803/10 

2.3.2010 година 

          Министер 

          Младен Зиројевиќ 

 

Објавено во „Службен весник на БиХ“ број 19/10 од 15.3.2010 година 


