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Закон  за контрола на движење на оружје и воена опрема  

20.11.2009 12:17:17 

 

Врз основа на член IV. 4. а) од Уставот на БиХ, Парламентарното собрание на Босна и 

Херцеговина на 55-тата седница на Претставничкиот дом, одржана на 10.06.2009 година, и на 

30-тата седница на Домот на народи, одржана на 15.06.2009 година, усвои: 

   

ЗАКОН  

ЗА КОНТРОЛА НА ДВИЖЕЊЕТО НА ОРУЖЈЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 

 

I – ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

(Предмет на Законот) 

 

Со овој  Закон се уредуваат начините и условите под кои се врши движење на оружје и воена 

опрема (во натамошниот текст: вооружување) во рамките на Босна и Херцеговина, движење 

на вооружувањето поврзано со преминување на државната граница поради увоз, извоз или 

транзит на оружје и воена опрема, органи надлежни за издавање одобренија за движење на 

вооружување, поднесување барања, содржина на одобренијата, надзор и контрола над 

движењето на вооружување и евиденција.    

 

Член 2 

(Исклучоци од примената) 

 

(1) Одредбите на овој Закон не се однесуваат на движењето на вооружување во рамките на 

оружените сили на Босна и Херцеговина и полициските органи во Босна и Херцеговина.  

 

Член 3 

(Дефиниции) 

 

Одделни поими користени во овој Закон го имаат следното значење: 

 

а) Вооружување е оружје, муниција и делови на оружје и муниција од Листата на вооружување 

и воена опрема од членот 4, став (2) на овој Закон. 

б) Воената опрема ја сочинуваат инструменти, уреди и средства од Листата на вооружување 

и воена опрема од членот 4, став (2) на овој Закон. 

в) Движење на вооружување е кој било вид превоз на вооружување.    

г) Полициски органи се агенции на Министерството за безбедност на Босна и Херцеговина (во 

натамошниот текст: Министерство за безбедност), ентитетските и кантоналните министерства 

за внатрешни работи и полицијата на областа Брчко на Босна и Херцеговина (во 

натамошниот текст: полиција на областа Брчко).  

д) Документи за оружје се одобренија за поседување и одобренија за поседување и носење 

оружје кои ги издава надлежен орган за внатрешни работи. 
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II – ДВИЖЕЊЕ НА ВООРУЖУВАЊЕ 

 

Член 4 

(Услов за движење на вооружување) 

 

(1) Движење на вооружување се врши врз основа на одобрение добиено од надлежен орган. 

 

2) Министерството за безбедност донесува листа на вооружување и воена опрема за чиешто 

движење е потребно одобрение, а листата ќе сочинува вооружување и воена опрема кои се 

наоѓаат на листата на вооружување што ја користел ЕУФОР во изминатиот период.  

 

Член 5 

(Барање за издавање одобрение за движење на вооружување) 

 

(1) Барање за издавање одобрение за движење на вооружување од членот 4 на овој закон се 

поднесува до орган надлежен за издавање одобрение за движење на вооружување и тоа:  

а) Во случај на движење на вооружување меѓу ентитети или меѓу ентитети и областа 

Брчко на БиХ (во натамошниот текст: област Брчко) до надлежната организациона единица на 

министерството за внатрешни работи на Република Српска, министерствата за внатрешни 

работи на кантоните и полицијата на областа Брчко од чие подрачје се упатува 

вооружувањето, а во случај на преминување на државната граница на Босна и Херцеговина 

(увоз/извоз/транзит) до Министерството за безбедност. 

б) До организационата единица на министерствата за внатрешни работи на Република 

Српска, министерствата за внатрешни работи на кантоните и полицијата на областа Брчко од 

чие подрачје се упатува вооружувањето во рамките на ентитетот и областа Брчко. 

(2) Барање се поднесува најдоцна седум работни денови пред планираното движење на 

вооружувањето. 

 

Член 6 

(Содржина на барањето) 

 

(1) Барање за издавање одобрение за движење на вооружување се поднесува на пропишан 

образец кој е составен дел на овој закон, и ги содржи следните податоци:  

а) Назив на подносителот на барањето, лице за контакт и телефонски број; 

б) Назив и адреса на испраќачот, лице за контакт и телефонски број; 

в) Називи адреса на примачот, лице за контакт и телефонски број; 

г) Спецификација на вооружување (производител на вооружување, количина, начин на 

пакување и сериски број); 

д) Начин на превоз (патнички, железнички, воздушен, воден); 

ѓ) Податоци за превозното средство; 

е) Податоци за возачот (име и презиме на возачот, EМБГ и број на лична карта или 

патна исправа во случај на превоз во патнички сообраќај); 

ж) Појдовна точка, планирана дата и време на поаѓање; 

з) Граничен премин (ако се работи за увоз/извоз/транзит вооружување); 

ѕ) Крајна дестинација и планирано време на пристигнување на дестинацијата; 
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и) Правец на движење од појдовната точка до крајната дестинација; 

ј) Потекло на вооружувањето 

 

(2) Во прилог на барањето од став (1) на овој член потребно е да се достави: 

а) Дозвола од Министерството за надворешна трговија и економски односи на Босна и 

Херцеговина во случај на увоз, извоз или транзит,  

б) Одобрение за набавување вооружување, 

в) Доказ за  крајниот корисник на вооружувањето. 

(3) Доказ од став (2) точка в) на овој член е договор за испорака или формулар за нарачка во 

случај на движење на вооружување за потребите на орган од членот 2 на овој закон, односно 

изјава на сопственикот на вооружувањето во случај на движење на вооружување поради 

преместување од една локација на друга. 

 

III – ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊЕ 

 

Член 7 

(Проверување на барањето) 

 

Орган од членот 5 на овој закон, надлежен за издавање одобренија за движење на 

вооружување ја проверува точноста на податоците наведени во барањето за одобрување 

движење на вооружување и врши проверка на други безбедносни елементи во согласност со 

важечките прописи.  

 

Член 8 

(Согласност) 

 

(1) Во случај на одлучување по барање за одобрение за движење на вооружување од членот 

5, став (1) точка а) на овој закон, Министерството за внатрешни работи на Република Српска, 

министерствата за внатрешни работи на кантоните односно полицијата на областа Брчко 

преку чии подрачја се планира да се врши движење на вооружување, во рок од седум денови 

од денот од приемот на барањето за одобрување движење на вооружување ќе побараат 

согласност од Министерството за безбедност. 

(2) Во случај на одлучување по барање за одобрување движење на вооружување од членот 5, 

став (1) точка б) на овој закон, министерството за внатрешни работи на Република Српска, 

министерствата за внатрешни работи на кантоните односно полицијата на областа Брчко во 

рок од седум денови од денот од приемот на барањето за одобрување движење на 

вооружување ќе побараат согласност од Министерството за безбедност. 

(3) Согласност, односно негативен одговор на барање за давање согласност од став (1) и (2) 

на овој член мора да се достави во рок од седум денови од денот од приемот на барањето за 

давање согласност. 

(4) Во прилог на барањето за доставување согласност за движење на вооружување од став 

(1) и (2) на овој член се приложува примерок/копија од документацијата од членот 6 на овој 

закон.   
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Член 9 

(Одобрение) 

 

(1) Одобрението за движење на вооружување ги содржи следните податоци: 

(а) Назив на подносителот на барањето кому му се издава одобрение, 

б) Планирана дата на движење, 

в) Спецификација на вооружување, 

г) Превозно средство, 

д) Вид на возило, број на регистарска ознака, број на важечка сообраќајна дозвола, 

име и презиме на возачот, ЕМБГ и број на лична карта или патна справа (во случај на превоз 

во патнички сообраќај), 

ѓ) Појдовна точка, односно граничен премин во случај на извоз/увоз/транзит, 

е) Правец на движење од појдовната точка до конечната дестинација. 

(2) Одобрение за движење на вооружување се издава во форма на решение. 

(3) Органот надлежен за издавање одобренија за движење на вооружување може по потреба 

да наложи и преземање на посебни безбедносни мерки при движење на вооружување (правец 

и време на движење, полициска придружба и др.). 

(4) Трошоците за потребни безбедносни мерки од ставот (3) на овој член ги сноси 

превозникот.   

(5) За  движење на вооружување кое содржи експлозивни материи се применуваат прописи за 

превоз на експлозивни материи. 

(6) Одобрение за движење на вооружување се издава со рок на важење до 60 денови од 

денот на издавање. 

(7) Посебни безбедносни мерки од ставот (3) на овој член пропишува Министерството за 

безбедност на предлог на министерството за внатрешни работи и полицијата на областа 

Брчко.    

     

Член 10 

(Забрана за движење) 

 

(1) Во случај на пренесување вооружување преку државната граница (увоз/извоз/транзит) 

Министерството за безбедност може да забрани движење на вооружување во одредено 

време на целокупното или одредено подрачје на Босна и Херцеговина. 

(2) Во случај на движење на вооружување меѓу ентитети или меѓу ентитети и областа Брчко 

или во рамките на ентитетите или областа Брчко, Министерството за внатрешни работи на 

Република Српска, министерствата за внатрешни работи на кантоните и полицијата на 

областа Брчко можат да забранат движење на вооружување во одредено време на одредено 

подрачје на Босна и Херцеговина. 

(3) За забрана на движење на вооружување во случаи од став (1) и (2) на овој член, органите 

меѓусебно ќе се известуваат.   
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Член 11 

(Одбивање на барање) 

 

Доколку во спроведената постапка се утврди дека не се исполнети законските и 

безбедносните услови, органите надлежни за издавање одобренија за движење на 

вооружување ќе го одбијат барањето. 

 

Член 12 

(Доставување решение) 

 

Решение во согласност со поднесено барање за издавање одобрение за движење на 

вооружување се доставува до подносителот на барањето најдоцна во рок од седум работни 

денови од денот на доставување на барањето и Министерството за безбедност на негово 

барање. 

 

Член 13 

(Жалба) 

 

Против решението од членот 9 на овој закон не може да се поднесе жалба но може да се 

покрене управен спор. 

 

Член 14 

(Најавување движење) 

 

(1) Правно или физичко лице кому му е издадено одобрение за движење на вооружување е 

должно да му најави на органот кој му издал одобрение за времето на движење на 

вооружувањето најдоцна два работни денови пред почетокот на движењето. 

(2) Во случај на движење на вооружување меѓу ентитети или меѓу ентитети и областа Брчко 

на Босна и Херцеговина, надлежната организациона единица која го издала одобрението за 

движење на вооружување ги известува министерствата за внатрешни работи на ентитетите 

во седиштето или полицијата на областа Брчко, доколку е на трасата на движење на 

вооружувањето.  

 

IV – НАДЗОР И КОНТРОЛА 

 

Член 15 

(Надзор над спроведување на законот) 

 

(1) Надзор над спроведувањето на овој закон врши Министерството за безбедност. 

(2) Во постапката за вршење надзор Министерството за безбедност може да ги овласти 

надлежните министерства за внатрешни работи и полицијата на областа Брчко да вршат 

надзор над движењето на вооружување. 

(3) Министерството за безбедност пропишува начин и делокруг на спроведување надзор и 

контрола над движењето на вооружување. 
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Член 16 

(Записник за надзор и контрола) 

 

(1) За спроведениот надзор и контрола над движењето на вооружување се составува 

записник кој содржи: 

а) Точен назив на субјектот над кој се врши надзор и контрола; 

б) Време и место на вршење надзор и контрола; 

в) Утврдена состојба; 

г) Наложени мерки; 

(2) Составен дел на записникот за надзор од ставот (1) на овој член е записник за извршена 

контрола. 

(3) Министерот за безбедност пропишува единствен образец за записник за начинот на 

спроведување надзор и контрола. 

(4) Записникот од став (1) на овој член се доставува до Министерството за безбедност во рок 

од 7 денови од денот на извршување контрола и надзор.   

 

Член 17 

(Соработка) 

 

Овластените субјекти кои учествуваат во процесот на движење на вооружување се обврзани 

во текот на контролата да извршуваат наредби од овластени службени лица кои вршат 

контрола.  

 

V – ЕВИДЕНЦИИ 

 

Член 18 

(Видови и начин на водење евиденции) 

 

(1) Органите надлежни за издавање одобренија за движење на вооружување водат 

евиденција: 

а) на поднесени барања за движење на вооружување; 

б) издадени одобренија за движење на вооружување; 

в) одбиени барања за движење на вооружување; 

г) спроведени надзори и контроли; 

(2) Формата, содржината и начинот на водење евиденции од став (1) на овој член ги 

пропишува министерот за безбедност. 

(3) Централниот регистар на евиденции од став (1) на овој член е во Министерството за 

безбедност. 

(4) Пристап до централниот регистар од став (3) на овој член имаат министерството за 

внатрешни работи на Република Српска, министерствата за внатрешни работи на кантоните и 

полицијата на областа Брчко.  
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VI – КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 19 

 

(1) Со парична казна во износ од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ ќе се казни правно лице, а со 

парична казна од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ одговорно лице во правно лице, кое во барањето 

за издавање одобрение за движење на вооружување ќе наведе неточни податоци (член 6). 

(2) Со парична казна во износ од 5.000,00 КМ до 20.000,00 КМ ќе се казни правно лице, а со 

парична казна од1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ одговорно лице во правно лице, доколку: 

а) Организира движење на вооружување без претходно обезбедено одобрение (член 

9), 

б) Организира движење на вооружување спротивно на издаденото одобрение во однос 

на видот и количината (член 9). 

(3) Со парична казна во износ од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ ќе се казни за прекршок правно 

лице, а со парична казна од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ одговорно лице во правно лице, 

доколку: 

а) Организира движење на вооружување спротивно на издаденото одобрение во однос 

на правецот на движење, односно одобрениот граничен премин (член 9), 

б) Организира движење на вооружување спротивно на издаденото одобрение во однос 

на возилото и возачот (член 9). 

(4) Со парична казна во износ од 500,00 КМ до 5.000,00 КМ ќе се казни физичко лице, кое: 

а) Врши движење на вооружување без претходно обезбедено одобрение (член 9), 

б) Врши движење на вооружување спротивно на издаденото одобрение во однос на 

видот и количината на вооружување (член 9). 

(5) Со парична казна во износ од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ ќе се казни физичко лице, кое: 

а) Врши движење на вооружување спротивно на издаденото одобрение во однос на 

правецот на движење (член 9), 

б) Врши движење на вооружување спротивно на издаденото одобрение во однос на 

возилата и возачот (член 9). 

 

VII – ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 20 

(Прописи кои се спроведуваат) 

 

(1) Во рок од 60 денови од денот на стапување на сила на овој закон, Министерството за 

безбедност ќе донесе листа на вооружување од член 4, став (2) од овој закон. 

(2) Во рок од 90 од денот на стапување на сила на овој закон, Министерството за безбедност, 

во согласност со министерствата за внатрешни работи на Република Српска, министерствата 

за внатрешни работи на кантоните и полицијата на областа Брчко, ќе донесе прописи за 

спроведување за: 

а) начинот и постапката на обработка на барањето за издавање одобрение за 

движење на вооружување како и обемот на проверка на барањето (член 7), 

б) начинот и постапката за спроведување контрола (член 15), 
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в) формата, содржината и начинот на водење евиденции, како и роковите за чување 

податоци во евиденциите кои ги водат надлежните органи (член 18).  

 

Член 21 

(Стапување на сила) 

 

(1) Овој закон стапува на сила осмиот дел од денот на објавување во „Службен весник на 

Босна и Херцеговина“, и ќе се применува по истекот на деведесеттиот ден од денот на 

објавување. 

(2) Република Српска, кантоните и областа Брчко ќе ги усогласат своите прописи со овој закон 

најдоцна до почетокот на неговата примена. 

 

ПС БиХ, број: 359/09 

На ден: 16.06.2009 

 

Претседател на    Претседател на 

Претставничкиот дом    Домот на народи 

Бериз Белкиќ                                                  Илија Филиповиќ  

 

 

 

    

   

 

 


