ЗАКОН О ПРОИЗВОДЊИ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ
(Неслужбени пречишћени текст1)

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се производња и ремонт наоружања и војне опреме као
дјелатност од општег интереса, као и друга питања од значаја за производњу и ремонт
наоружања и војне опреме (у даљем тексту: НВО).
Члан 2.
У смислу овог закона, употријебљени изрази имају сљедећа значења:






1

"Наоружање и војна опрема" - су оружана, убојна и техничка средства, те
средства и саставни дијелови намијењени за опремање, употребу, руковање,
чување, складиштење, одржавање и надзор оружаних, убојних и техничких
средстава, из позиције на најновијој "Заједничкој листи војне опреме
обухваћеној Правилима понашања Европске уније о поступању код извоза
оружја", која је објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 9/03.
"Производња НВО" - дјелатност је која обухвата дизајнирање нових
средстава и система НВО, развој прототипа, пројектовање и конструисање,
малосеријску и серијску производњу НВО, истраживање и развој НВО и
технологије за производњу НВО, укључујући техничку помоћ као што су
наредбе/упутства, вјештине, обука, радно знање и консултантски сервиси,
односно техничке податке као што су детаљни планови, дијаграми, модели,
формуле, таблице, производни нацрти и скице и спецификације,
приручници и упутства написана или забиљежена на другим медијима и
направама, војну стандардизацију, верификацију НВО, систем обезбјеђења
квалитета НВО, контролу квалитета НВО, опремање капацитета за
производњу НВО, израду НВО, производњу дијелова НВО, модернизацију
НВО у миру.
"Ремонт НВО" - је планирање, одржавање исправности и отклањање
неисправности, укључујући делаборацију/уништавање муниције, израду,
замјену и комплетирање дијелова кроз средњи и генерални ремонт,
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ревизију и модификацију као и квалитативни пријем ремонтованих
средстава наоружања и војне опреме.
Члан 3.
Производњом и ремонтом НВО могу се бавити правна лица која за то претходно добију
дозволу од Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине,
и то она правна лица која имају сагласност ентитетске владе и која су регистрована као
правна лица за производњу и ремонт НВО, а на основу њихове могућности и
способности производње средстава НВО за потребе оружаних снага у Босни и
Херцеговини или у извозу.
Производњом, прерадом и уградњом "Б" материје могу се бавити само правна лица из
става 1. овог члана.
Под "Б" материјом подразумијевају се експлозиви и пиротехнички материјали, гдје су:




Експлозиви: свако експлозивно средство које укључује експлозиве
високоразорне моћи, ТНТ, ДНТ и RDX, нискоексплозивна горива, ракетни
мотори и појачивачи, детонатори, упаљачи, иницијалне капсле и припаљивачи,
иницијална средства, укључујући и барут, упаљаче за гранате и све друге типове
пројектила, мина и бомби.
Пиротехнички материјали: мјешавина хемикалија које, кад се запале, реагују
егзотермички и призводе свјетлост, топлоту, звук или гас, а с обзиром да му је
вријеме сагоријевања познато, може се употријебити и за успоравање ватреног
ланца. Погонска горива и експлозиви не спадају у пиротехничка средства.
Члан 4.

Правна лица из става 1. члана 3. овог закона (у даљем тексту: финалисти) овлаштени су
да, путем уговора о кооперацији, пренесу на кооперанте дио својих овлаштења о
производњи средстава НВО, о чему су дужни обавијестити Министарство спољне
трговине и економских односа Босне и Херцеговине, у року од седам дана од дана
потписивања уговора.
За вријеме трајања уговора о кооперацији, финалисти имају право и обавезу да
контролишу примјену овог закона код коопераната.
Члан 5.
Производња средстава НВО и ремонт засновани су на извозним, односно увозним
уговорима, уговорима са одговарајућим институцијама у Босни и Херцеговини за
потребе оружаних снага и међусобним уговорима правних лица из члана 4. овог закона.
У изузетним случајевима, производња средстава НВО и ремонт могу бити
засновани и на основу одобрења Министарства спољне трговине и економских
односа БиХ.

Права лица из члана 4. став 1. овог закона дужна су да воде евиденцију о утрошку "Б"
материја, утрошку по производима и полупроизводима, плановима производње НВО,
испорукама и другим евиденцијама које су битне за контролу производње НВО.
II - ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Члан 6.
О правним лицима којима је претходно издата дозвола за производњу НВО води се
евиденција у Министарству спољне трговине и економских односа Босне и
Херцеговине, уз чију сагласност правно лице које се бави производњом НВО може
извршити промјену или допуну дјелатности, статусну промјену облика организовања
или престати да обавља дјелатност производње НВО.
За добијање сагласности из става 1. овог члана потребно је да подносилац захтјева
претходно прибави сагласност владе ентитета.
Начин вођења евиденције прописаће се упутством које издаје Министарство спољне
трговине и економских односа Босне и Херцеговине.
Члан 7.
Уз захтјев за издавање дозволе за производњу НВО, правно лице дужно је да приложи:
1. Сагласност владе ентитета;
2. Оснивачки акт правног лица;
3. Статут правног лица.
Правна лица, која су била овлаштена према ранијим прописима за производњу и
ремонт НВО, дужна су да, ступањем на снагу овог закона, изврше регистрацију у
Министарству спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, уз
презентацију докумената из става 1. овог члана, и извод из судског регистра.
Члан 8.
Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине дужно је да,
у року од 30 дана од дана подношења захтјева, донесе рјешење о издавању дозволе за
производњу НВО, односно рјешење о одбијању захтјева.
Рјешење из става 1. овог члана је коначно.
Члан 9.
Правно лице, које се бави производњом НВО или учествује у производњи и ремонту
НВО, дужно је да га чува и одржава тако да се спријечи нестанак или оштећење НВО.
Правно лице, које производи НВО, утврђује и доноси план организовања и спровођења
мјера безбједности и заштите тајних података, који се односе на капацитете за

производњу, планове производње, техничку документацију за производњу, објекте за
производњу, чување и ремонт НВО.
III - БЕЗБЈЕДНОСНА ЗАШТИТА, НАДЗОР И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 10.
Безбједност и заштита у области производње и ремонта НВО обухваћа мјере и поступке
обезбјеђења и заштите људства, објеката, података и производних средстава у области
производње НВО, специјалних алата и постројења, документације као и безбједност и
заштиту унутрашњег транспорта и складиштења НВО, истраживање и развој НВО,
технолошке информације, пословне, финансијске и односе према иностранству у
области производње НВО.
Безбједносна заштита из претходног става обухваћа мјере безбједности и поступке
физичке заштите и обезбјеђења као и спровођење посебних безбједносних мјера
заштите повјерљивих података, развојних пројеката, документације, технолошких
информација и др. од евентуалних обавјештајних истраживања, те спровођење мјера
заштите на раду, противпожарне и противексплозивне заштите.
Правна лица која врше развој, производњу и ремонт НВО обавезна су о сваком
нестанку наоружања и војне опреме и њихових дијелова одмах, а најкасније у року 3
дана, обавијестити Министарство безбједности и надлежно министарство ентитета.
Безбједност и заштита у области производње НВО планира се, организује и спроводи
сагласно одредбама прописа који регулишу област одбране и безбједности у Босни и
Херцеговини и ентитета.
Члан 11.
Инспекцијски надзор над примјеном овог закона врши Министарство спољне трговине
и економских односа Босне и Херцеговине, а стални надзор министарство индустрије
ентитета.
Надзором из става 1. овог члана утврђује се да ли се производња и ремонт НВО врше у
складу са одребама овог закона и прописа донесених за извршење овог закона.
Министарство индустрије ентитета обавезно је да квартално доставља извјештај о
извршеном надзору Министарству спољне трговине и економских односа Босне и
Херцеговине. Начин вршења надзора и извјештавања прописаће се упутством које
издаје Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине.
Посебним упутством регулисаће се и начин, процедуре и периодичност инспекцијског
надзора.
Правно лице, које се бави производњом и ремонтом НВО, дужно је да омогући
овлаштеном лицу вршење надзора.

IV - ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ НВО
Члан 12.
До одузимања дозволе за производњу НВО долази у сљедећим случајевима, и то:
1. ако је дозвола издата на основу лажних података,
2. када правно лице не послује у складу са одредбама овог закона и одредбама прописа
донесених за извршење овог закона, а у остављеном року не отклони уочене
недостатке,
3. онемогућава вршење инспекције/надзора.
Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, на основу
извјештаја и приједлога, доноси рјешење о одузимању дозволе из става 1. овог члана.
Министарство спољне трговине и економских односа БиХ доноси рјешење о
одузимању дозволе и ако настану околности или дође до нових сазнања, која би, да
су постојала или да се знало за њих у вријеме разматрања захтјева за издавање
дозволе, довела до тога да се захтјев за издавање дозволе одбије.
Рјешења из става 2. и 3. овог члана су коначна.
Члан 12а.
Правно лице којем је одузета дозвола за производњу и ремонт НВО по основу
члана 12. овог Закона може поднијети захтјев за поновно издавање дозволе на
начин и под условима који ће бити прописани посебним упутством које издаје
Министарство спољне трговине и економских односа БиХ.
V - КРИВИЧНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
1. Новчаном казном од 50.000 КМ до 150.000 КМ казниће се за прекршај правно лице
које:
а) организује производњу и ремонт НВО противно одредбама члана 3. став 1. овог
закона;
б) од органа надлежног за издавање дозволе за производњу НВО прибави дозволу на
основу лажних података и на основу такве дозволе организује производњу и ремонт
НВО.
2. Одговорно лице у правном лицу казниће се за прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном од 10.000 КМ до 20.000 КМ.
3. Физичко лице казниће се за прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од
5.000 КМ до 10.000 КМ или затвором до 60 дана.

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
У случају проглашења ратног или ванредног стања Предсједништво Босне и
Херцеговине, на приједлог Савјета министара Босне и Херцеговине, донијеће посебне
одлуке о производњи наоружања.
Члан 15.
Сви прописи потребни за извршење овог закона донијеће се у року од 60 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Сви послови који нису обухваћени чл. 6, 7, 8, 12. и 13. овог закона биће регулисани
ентитетским прописима.
Ентитети су дужни да ускладе своје прописе с одредбама овог закона, у року од шест
мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 16.
Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, годину
дана од дана ступања на снагу овог закона, обавезно је да изврши инспекцијски надзор
свих регистрованих правних лица из члана 4. овог закона.
Члан 17.
Овај закон ступа на снагу петнаестог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
БиХ", а објавиће се у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и
Херцеговине.
***
“Службени гласник БиХ“, број 25/09
Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику БиХ".

