
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, broj 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

2015. godine donijela 

O D L U K U 
o prestanku važenja Odluke o osnivanju 

Nacionalnog povjerenstva za malo i lako oružje 

I. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog 
povjerenstva za malo i lako oružje, klase: 213-02/05-02/01, urbroja: 5030109-05-1, od 31. 
ožujka 2005. godine, urbroja: 5030109-06-1, od 20. srpnja 2006. godine, urbroja: 5030106-

07-1, od 18. siječnja 2007. i urbroja: 5030109-09-1, od 10. rujna 2009. godine. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 



ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG 
POVJERENSTVA ZA MALO I LAKO ORUŽJE 

O b r a z l o ž e nj e 

Kontrola malog i lakog oružja predstavljala je jedan od ključnih preduvjeta sigurnosti 
posebice zbog količine ovakvog oružja akumuliranog tijekom Domovinskog rata, kao i zbog 
specifičnog geostrateškog položaja RH kao tranzitnog područja za krijumčarenje oružja. 
Prepoznajući navedenu opasnost, izražena je potreba djelotvornog i koordiniranog 
poduzimanja svih raspoloživih mjera i aktivnosti u cilju učinkovitijeg suzbijanja nezakonite 
proizvodnje, nabave, posjedovanja, trgovine i krijumčarenja malog i lakog oružja. 
Problematika kontrole malog i lakog oružja u Republici Hrvatskoj prati se kroz rad 
Nacionalnog povjerenstva za kontrolu malog i lakog oružja koje je osnovano u svrhu 
učinkovite provedbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana za kontrolu malog i lakog oružja 
(„Narodne novine" br. 113/09). 

Politička aktualnost praćenja problematike kontrole malog i lakog oružja smanjila se 
članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji jer je upravo ova problematika bila predmet 
pred-pristupnih pregovora nad kojim je vršen poseban monitoring. Naime, jačanje sustava 
državne kontrole u smislu transparentnosti, jačanje administrativnih kapaciteta u tijelima 
državne uprave koja se bave problematikom malog i lakog oružja, uže povezivanje i suradnja 
nadležnih državnih tijela, kontrola izvoza te regionalna suradnja samo su neki od takvih 
političkih i zakonodavnih mjerila koja su ispunjena ulaskom Republike Hrvatske u Europsku 
uniju. 

Nacionalno povjerenstvo za malo i lako oružje osnovano je kao Nacionalno povjerenstvo za 
oružje i streljivo, Odlukom Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. ožujka 2005. 
godine (klasa: 213-02/05-02/01, urbroj: 5030109-05-1). Na sjednici Vlade Republike 
Hrvatske održane 10. rujna 2009. godine (klasa: 213-02/05-02/01, urbroj: 5030109-09-1) 
donesena je Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za oružje i 
streljivo kojom se naziv povjerenstva mijenja u Nacionalno povjerenstvo za malo i lako 
oružje. 

Na posljednjem sastanku Nacionalnog povjerenstva za kontrolu malog i lakog oružja, 
održanom 14. travnja 2015. godine donesena je odluka o njegovom ukidanju, budući su sve 
zadaće, ciljevi i mjere predviđene Nacionalnom strategijom i Akcijskim planom za kontrolu 
malog i lakog oružja, radi čije implementacije je Povjerenstvo osnovano - ispunjeni. Preostali 
dio zaduženja tehničke je i stručne naravi i spada u područje nadležnosti Ministarstva 
unutarnjih poslova. 

Slijedom navedenog predlažemo Vladi Republike Hrvatske na usvajanje Odluku o prestanku 
važenja Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za oružje i streljivo. 

Usvajanje ove Odluke ne zahtijeva izmjenu zakona niti ima dodatnih financijskih učinaka. 

U Zagrebu, 5. svibnja 2015. 


