
OBRAZAC 
SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI AKTA 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

Zakon o nabavi i registraciji oružja građana 

 

Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta 

Ministarstvo unutarnjih poslova 

Razdoblje savjetovanja 
(početak i završetak) 

27.1.2015.-10.2.2015. 

Naziv/ime sudionika/ce 
savjetovanja (pojedinac, 
udruga, ustanova i sl.) koji 
daje svoje mišljenje i 
primjedbe na nacrt zakona, 
drugog propisa ili akta 

ROZP“ – regionalna organizacija zaštite potrošača 

Tematsko područje i brojnost 
korisnika koje predstavljate, 
odnosno interes koji zastupate 

Zaštita potrošača – organizacija civilnog društva više razine 
(regionalni savez udruga)  

Zastupamo interese svih potrošača Jugozapadne Hrvatske koje 
pokriva područje 5 županija (Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-
senjska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija) 

Zastupamo interese braniteljske populacije suradnjom sa dijelom 
resornih udruga 

Načelne primjedbe na 
predloženi nacrt 

Tko ima zdravstveno uvjerenje za vozača, nema potrebe da se vadi 

istovjetno liječničko uvjerenje za nabavu i držanje oružja. Nema 

razloga da u današnjoj umreženosti pa čak u istoj instituciji treba 

dva uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, jer po naravi stvari 

liječnički pregled za vozača mora biti strožiji od dozvole za 

nošenje/držanje oružja.  

Uvjeti  isti kao za vozače (i za one koji nisu vozači) 

Primjedbe na pojedine članke 
nacrta zakona, drugog propisa 
ili dijelove akta 

Članak 11 

Stavak 1 – 3 mijenja se i glasi: 

(1) Postojanje posebnog uvjeta zdravstvene sposobnosti podnositelj 
zahtjeva dokazuje važećom dozvolom za upravljanje motornim 
vozilima ili uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti. 
 
(2) Osoba koja posjeduje Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 
vozača motornih vozila isti se priznaje i kao Uvjerenje o zdravstvenoj 
sposobnosti za posjedovanje oružja.  Uvjerenje o zdravstvenoj 
sposobnosti za posjedovanje oružja izdaju zdravstvene ustanove, 
trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i 
specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koji su ovlašteni za 
obavljanje takvih zdravstvenih pregleda uz prethodno pribavljeno 
mišljenje izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite 
 



 

Važna napomena:  

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektronske pošte: ___savjetovanje@mup.hr _ 

zaključno do: 10.2.2015. 

                                                             
1
 Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12), osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u 

povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.  

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 

(3) Osobi kojoj je priznato Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kao 
vozaču motornog vozilo isto prestaje važiti kad i vozačka dozvola. 
Osobi kojoj je izdano zasebno uvjerenje iz stavka 2. ovoga članka 
dužna je dužna je sa navršenih 65 godina pristupiti pristupiti 
zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za 
posjedovanje oružja koje se nadalje izdaje sa rokom važenja od 5 
(10)  godina. 
 
Stavak 4 – briše se 

Ime i prezime osobe/a koja je 
sastavljala primjedbe ili osobe 
ovlaštene za zastupanje  

Željko Tomašić, mag.ing.aedif 

Kontakt  

E-mail: potrosac@rozp.hr 

Telefon: 099/454 74 04 

Datum dostavljanja obrasca 31. siječnja 2015. 

Jeste li suglasni da se ovaj 
obrazac, s nazivom/imenom 
sudionika/ce savjetovanja, 
objavi na internetskoj stranici 
nadležnog tijela?1 

 

DA 
NE 

 

mailto:___savjetovanje@mup.hr

