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Правилник за начинот и постапката на обработка на барање за издавање  одобрение за 

движење на вооружување како и обем на проверката на барањето 

2.11.2009 12:43:46 

 

Врз основа на член 20, став 2, точка а) од Законот за контрола на движењето на оружје и 

воена опрема („Службен весник на БиХ“ број: 53/09) со согласност на Министерството за 

внатрешни работи на Република Српска, кантонските министерства за внатрешни работи и 

полицијата на областа Брчко на БиХ, заменикот Министер за безбедност донесува 

   

ПРАВИЛНИК  

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОБРАБОТКА НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ 

ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ВООРУЖУВАЊЕ КАКО И ОБЕМОТ НА ПРОВЕРКАТА НА БАРАЊЕТО 

 

I – ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

(Предмет на Правилникот) 

 

(1) Со овој Правилник се пропишуваат начинот и постапката на обработка на барање за 

издавање одобрение за движење на оружје и воена опрема (во натамошниот текст: 

вооружување), содржината на барањето и обемот на проверката на барањето. 

(2) Во постапката на обработка на барањето за издавање одобрение за движење на 

вооружување се постапува на начин и под услови утврдени во Законот за контрола на 

движењето на оружје и воена опрема (во натамошниот текст: Закон), со овој Правилник и 

правилата за општа управна постапка.      

 

 

II – ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА 

ВООРУЖУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА НА БиХ 

(УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ) 

 

Член 2 

(Поднесување на барање) 

 

Барање за издавање одобрение за движење на вооружување се поднесува до 

Министерството за безбедност на Босна и Херцеговина (во натамошниот текст: БиХ) во случај 

на преминување на вооружувањето преку државната граница на БиХ. 

 

Член 3 

(Содржина на барањето) 

 

(1) Барањето од член 2 на овој Правилник се поднесува на образец пропишан со Закон. 

(2) Со барањето за издавање одобрение, подносителот на барањето е должен да приложи: 

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

Херцеговина во случај на увоз, извоз или транзит; 
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б) одобрение за набавка на вооружување; 

в) доказ за крајниот корисник на вооружувањето;  

г) доказ за уплатена административна такса. 

(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 органот од членот 2 од Законот, односно 

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

преместување од една локација на друга. 

(4) Доколку се работи за увоз на вооружување за сопствени потреби, покрај доказот пропишан 

со ставот 3 на овој член, како доказ за краен корисник на вооружување може да се користи и 

изјава на сопственикот дека вооружувањето ќе се користи за сопствени потреби.  

 

Член 4 

(Доставување на документација) 

 

(1) Со барањето за издавање одобрение подносителот на барањето е должен да приложи 

оригинален или заверен примерок (копија) од членот на овој Правилник. 

(2) Доколку постојат оправдани причини, потребната документација може да се достави и 

преку телефакс, со тоа што подносителот на барањето е должен дополнително, а најдоцна во 

рок од 7 дена од денот на издавање на одобрението да достави оригинален или заверен 

примерок (копија) од документацијата во согласност со ставот 1 на овој член.  

 

Член 5 

(Издавање на одобрение) 

 

Доколку во постапката за издавање одобрение се утврди дека се исполнети условите за 

издавање одобрение за движење на вооружување преку државната граница на БиХ (увоз, 

извоз, транзит), од страна на Министерството за безбедност на БиХ се донесува посебно 

решение. 

 

Член 6 

(Известување за издадено одобрение) 

 

(1) По донесеното решение од член 5 на овој Правилник, Министерството за безбедност на 

БиХ истото ќе го достави до подносителот на барањето. 

(2) По донесеното решение од став 1 на овој член подносителот на барањето го известува 

Министерството за безбедност на БиХ за точната дата, времето и трасата на движење, а 

Министерството за безбедност на БиХ ги известува министерствата за внатрешни работи или 

полицијата на областа Брчко на БиХ со наведување на бројот на издаденото одобрение за 

превоз. 

(3) Надлежните ентитетски министерства за внатрешни работи и полицијата на областа Брчко 

на БиХ се должни, по добиеното известување од став (2) на овој член, да ги извршат 

потребните најави за движење на вооружувањето на трасата на движење на подрачјето во 

своја надлежност.   

 

 



3 

 

Член 7 

(Одбивање на барање) 

 

Доколку во постапката се утврди дека не се исполнети условите од членот 3 на овој 

Правилник за издавање одобрение за движење на вооружување преку државната граница 

(увоз, извоз, транзит), во тој случај се донесува решение со кое барањето се одбива.  

 

II – ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА 

ВООРУЖУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА ДВИЖЕЊЕ НА ВООРУЖУВАЊЕ МЕЃУ ЕНТИТЕТИТЕ ИЛИ 

МЕЃУ ЕНТИТЕТИТЕ И ОБЛАСТА БРЧКО НА БиХ ИЛИ ВО РАМКИТЕ НА ЕНТИТЕТИТЕ ИЛИ 

ВО РАМКИТЕ НА ОБЛАСТА БРЧКО НА БиХ    

 

Член 8 

(Поднесување на барање) 

 

Барање за издавање одобрение за движење на вооружување во случај на движење на 

вооружување меѓу ентитетите или меѓу ентитетите и областа Брчко на БиХ или во рамките на 

ентитетите или во рамките на областа Брчко на БиХ се поднесува до надлежната 

организациона единица од чие подрачје се упатува вооружувањето, како што следува: 

- Центрите за јавна безбедност на Министерството за внатрешни работи на Република Српска 

(во натамошниот текст: Центар); 

- Полициските управи во кантонските министерства за внатрешни работи; 

- Полицијата на областа Брчко на БиХ.      

 

Член 9 

(Содржина на барањето)  

 

(1) Барањето од член 8 на овој Правилник се поднесува на образец пропишан со Закон. 

(2) Со барањето за издавање одобрение подносителот на барањето е должен да приложи: 

а) одобрение за набавка на вооружување;   

б) доказ за крајниот корисник на вооружувањето; 

в) доказ за уплатена административна такса. 

(3) Доказ од став (2) на овој член е договор за испорака и формулар за нарачка во случај на 

движење на вооружување за потребите на органот од членот 2 од Законот, односно изјава на 

сопственикот на вооружувањето во случај на движење на вооружување поради преместување 

од една локација на друга. 

(4) Доколку се работи за увоз на вооружување за сопствени потреби, покрај доказите 

пропишани со став 3 на овој член, како доказ за краен корисник на вооружувањето може да се 

користи изјава на сопственикот дека вооружувањето ќе се користи за сопствени потреби.   

    

Член 10 

(Доставување на документација) 

 

(1) Со барањето за издавање одобрение подносителот на барањето е должен да приложи 

оригинален или заверен примерок (копија) од членот 9 на овој Правилник. 
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(2) Доколку постојат оправдани причини, потребната документација може да се достави и 

преку телефакс, со тоа што подносителот на барањето е должен дополнително, а најдоцна во 

рок од 7 дена од денот на издавање на одобрението, да достави оригинален или заверен 

примерок (копија) од документацијата во согласност со став 1 на овој член. 

 

Член 11 

(Согласност) 

 

(1) Пред да издаде одобрение за движење на вооружување, надлежната организациона 

единица од членот 8 на овој Правилник доставува до Министерството за безбедност потребен 

примерок (копија) на документацијата заради давање согласност и тоа: 

- барање за издавање одобрение за движење на вооружување пропишано со закон; 

- одобрение за набавка на вооружување; 

- доказ за крајниот корисник на вооружувањето; 

- образец за барање за издавање согласност пропишан на образец број 1 од овој Правилник; 

- нацрт-решение за одобрение за движење на вооружување. 

(2) Барањето за издавање согласност како и образецот за издадена согласност се дадени на 

обрасците број 1 и 2 од овој Правилник.    

 

Член 12 

(Издавање одобрение) 

 

Доколку во постапката за издавање одобрение се утврди дека се исполнети условите за 

издавање одобрение за движење на вооружување меѓу ентитетите или меѓу ентитетите и 

областа Брчко на БиХ или во рамките на ентитетите или во рамките на областа Брчко на БиХ, 

од страна на надлежните организациони единици од членот 8 на овој Правилник БиХ се 

донесува посебно решение. 

Член 13 

(Известување за издадено одобрение) 

 

(1) За точната дата на движење подносителот на барање го известува органот кој го донел 

решението. 

(2) На барање на Министерството за безбедност на БиХ надлежните министерства за 

внатрешни работи и полицијата на областа Брчко на БиХ ќе известуваат за точната дата на 

движење и за други прашања поврзани со движењето на вооружувањето. 

(3) Надлежната организациона единица на Министерството за внатрешни работи на 

Република Српска, кантонските министерства за внатрешни работи и полицијата на областа 

Брчко на БиХ се должни, по добивањето известување за точната дата на движење на 

вооружување на подрачјето на делување, да извршат потребни најави за движење на 

вооружување на трасата на движење.  
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Член 14 

(Одбивање на барање) 

 

Доколку во постапката се утврди дека не се исполнети условите од членот 9 на овој 

Правилник за издавање одобрение за движење на вооружување меѓу ентитетите или меѓу 

ентитетите и областа Брчко на БиХ или во рамките на ентитетите или во рамките на областа 

Брчко на БиХ, во тој случај надлежната организациона единица од членот 8 на овој Правилник 

донесува решение со кои барањето се одбива.  

 

 

IV – ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 15 

(Обрасци) 

 

Обрасците број 1 и 2 се наоѓаат во прилог на овој Правилник и се негов составен дел. 

 

Член 16 

(Влегување во сила) 

 

Овој Правилник влегува во сила на денот на потпишување и ќе се објави во „Службен весник 

на БиХ“. 

 

Број ____________/09 

 

Сараево _________ 2009 година  ЗАМЕНИК МИНИСТЕР 

Мијо Крешиќ 


