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Konačni prijedlog zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana – amandmani
Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 –
pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana podnosi sljedeće

AMANDMANE

Amandman I.
U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Osoba koja želi nabaviti oružje dužna je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje
odobrenja za nabavu oružja pisanom izjavom dati suglasnost da njezin izabrani liječnik
primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni njezinog
zdravstvenog stanja, koja utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja, o tome
izvješćuje nadležno tijelo, te da nadležno tijelo može od njezinog izabranog liječnika primarne
zdravstvene zaštite ili svakog drugog liječnika, tražiti podatke o njezinom zdravstvenom
stanju.“.
Obrazloženje:
Nakon dodatnog razmatranja amandmana Kluba zastupnika Stranke rada i
solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, prihvaća se obrazloženje amandmana i
predlaže ukidanje obveze vlasnika oružja da nakon navršenih 70 godina života obavljaju

zdravstvene preglede svakih pet godina. Stoga se predlaže da se odredbu članka 15. stavka 1.,
koja propisuje takvu obvezu, amandmanom zamijeni odredbom koja bi osobi koja želi nabaviti
oružje propisivala obvezu da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu
oružja pisanom izjavom dade suglasnost da njezin izabrani liječnik primarne zdravstvene
zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni njezinog zdravstvenog stanja,
koja utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja, o tome izvješćuje nadležnu
policijsku upravu ili postaju, te da je suglasna da policijska uprava ili postaja može od njenog
izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili svakog drugog liječnika tražiti podatke o
njenom zdravstvenom stanju. Na taj način će se osobi koja podnosi zahtjev za nabavu oružja
odmah prilikom podnošenja zahtjeva dati do znanja da će se njeno zdravstveno stanje
provjeravati, tako da će izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite obavješćivati o promjeni
zdravstvenog stanja, a i policijska uprava ili postaja će u slučaju određenih sumnji moći od
liječnika zatražiti podatke o zdravstvenom stanju vlasnika oružja.
Amandman II.
U članku 22. stavci 1. i 2. brišu se.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 1. riječi: „iz stavka 1. ovog članka“
brišu se.
U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 2. riječi: „iz stavka 3.“ zamjenjuju
se riječima: „iz stavka 1.“.
Obrazloženje:
Članak 22. nužno je izmijeniti zbog izmjena koje su predložene Vladinim
amandmanom na članak 15. te usklađivanja odredbi u članku 22.
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PREDMET: Amandman na Konačni prijedlog zakona o nabavi i posjedovanju oružja
građana, P.Z.E. br. 364

Temeljem članka 196. Poslovnika Hrvatskog sabora, Klub zastupnika Stranke rada i
solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika na Konačni prijedlog zakona o nabavi i
posjedovanju oružja građana, podnosi sljedeći:
AMANDMANI
Članak 15. stavak 1. briše se.
AMANDMANA
Članak 22. stavak 1. i 2. brišu se.
AMANDMAN IH
Članak 77. stavak 1. mijenja se i glasi:
(1) „Građanin kojem je prije .stupanja na snagtJ ovoga Zakona izdan oružni list za držanje ili
oružni list za držanje i nošenje oru^a s rokom važenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti
dužan je nakon isteka roka važenja oružnog lista podnijeti zah^ev za produženje roka važenja
oružnog lista.“

Obrazloženje:
Svrha donošenja Konačnog prijedloga zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (u
daljnjem tekstu: Konačni prijedlog) nije samo uvjetovana potrebom usklađenja s Direktivom
2017/853 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. kojom je izmijenjena Direktiva
Vijeća 91/477/EEZ, nego i zbog preventivnog djelovanje radi sprječavanja zlouporabe oružja,
posebno onog kojeg traže fizičke osobe za oružja kategorije B, a posebno za vatreno oružje
radi osobne sigurnosti. Upravo stoga, člankom 11. Konačnog prijedloga utvrđeni su opći i

posebni uvjeti u točki 3. i 4. stavka 2. tog članka, koji sadi-žavaju Široku lepezu uvjeta da bi se
uopće moglo pokrenuti postupak za izdavanje odobrenja za nabavu oiaižja fizičkoj osobi. To u
svakom slučaju predstavlja najširu preventivnu mjeru pod uvjetom da se nadležno tijelo drži
tih odredbi.
Pored općih uvjeta iz članka 11. za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi
određen je i posebni uvjet - zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja koja se pored
prvog zdravstvenog specijalističkog pregleda obavlja i tijekom životnog ciklusa nositelja
odobrenja ukoliko dođe do promjene zdravstvenog stanja. Nadležno tijelo - MUP obavještava
liječnika primame zdravstvene zaštite o osobi koja je dobila odobrenje za držanje i nošenje
oružja, a izabrani liječnik primame zdravstvene zaštite i svaki dragi liječnik koji ima saznanja
0 promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja, a koje utječe na
zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oru^a, obavještava nadležno tijelo o potrebi
izvanrednog specijalističkog liječničkog pregleda. Dakle, liječnik primame zdravstvene
zaštite, koji najbolje poznaje svog pacijenta, osobu koja ima odobrenje za posjedovanje oružja
dužan je odmah po saznanju za takvu promjenu zdravstvene sposobnosti obavijestiti nadležno
tijelo. Ukoliko to ne učini podliježe i prekršajnoj kazni. Nadležno tijelo nakon obavijesti
liječnika upućuje svojim zaključkom na izvanredni zdravstveni pregled vlasnika oružja za
kojeg dobije obavijest o promjeni zdravstvenog stanja ili za kojeg opravdano sumnja da više
nije zdravstveno sposoban za posjedovanje oružja. Međutim člankom 15. Konačnog
prijedloga određena je dobna granica za obvezan ponovni zdravstveni pregled za svakih
daljnjih pet godina iza 70 godina života. Određivanjem dobne granice, u ovom slučaju,
diskutabilno je i sa stajališta diskriminacije po dobi jer se javna sigurnost, održavanje javnog
reda i mira i prevencija kaznenih dijela postiže svim predloženim i predviđenim mjerama za
izvanredne zdravstvene preglede od momenta dobivanja dozvole za oružje do promjene
zdravstvenog stanja bez obzira na dob. Dakle, ne određuje dob prikladnost za posjedovanje
oružja nego razlozi navedeni u članku 11. Konačnog prijedloga i zdravstvena sposobnost koja
se utvrđuje prije izdavanja odobrenja te praćenjem zdravstvene sposobnosti tijekom života
nositelja odobrenja bez obzira na dob. Naime, i Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća
2017/853 od 17. svibnja 2017. u točki 11. obvezuje države članice da trebaju odlučiti
obuhvaća Ii ocjena za izdavanje odobrenja prethodnu provedbu liječničkog ili psihološkog
testa, ali uz obvezu država članica da imaju funkcionalan sustav praćenja kako bi se osigurao
da su uvjeti za izdavanje odobrenja za vatreno oružje ispunjene. Upravo Konačnim
prijedlogom uspostavlja se funkcionalni sustav praćenja nakon izdavanja dozvole za
posjedovanje oru^a kroz vezu između liječnika primarne zdravstvene zaštite i nadležnog
tijela što nema nikakve veze s dobnom granicom. Dakle, kroz preventivne mjere i
funkcionalni sustav praćenja u potpunosti se ostvaruju uvjeti bez obzira na dob nositelja
dozvole. U svakom slučaju nadležno tijelo koje izdaje dozvole treba utvrditi i mjere o zaštiti
liječnika primame zdravstvene zaštite kada daje informaciju o potrebi izvanrednog
zdravstvenog pregleda. Postavlja se pitanje na temelju kojih analiza je dobna granica
određena sa 70 godina i da Ii se ta dobna granica odnosi i na sva ostala prava takvih osoba. U
najmanju ruku određivanje dobne granice je ponižavajuće ako postoji utvrđen funkcionalni
sustav praćenja zdravstvenog stanja kdco kod vozačkih dozvola tako i kod nošenja i držanja

oružja. Veći je problem nelegalno oružje, nego preventivno praćenje pa i cjeloživotno
nositelja odobrenja fizičkih osoba za držanje i nošenje oružja radi fizičke sigurnosti.
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