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Marko Marić iz Zagreba, Ilica 20, obratio se MUP-u  Policijskog postaji Centar zahtjevom za izdavanje 

dozvole za nabavu oružja. U zahtjevu navodi da radi u sportskoj kladionici, da je često izložen 

verbalnim prijetnjama i vrijeđanjima stranaka, te smatra da bi mu posjed oružja pružio dodatnu 

sigurnost pri obavljanju posla.  

U tijeku postupka saslušan je vlasnik kladionice Ivan Ivančić iz Zagreba, Selska 5 koji je 

potvrdio navode stranke, suglasan je s time da njegov zaposlenik na radnom mjestu ima 

oružje, te predlaže da mu se isti zahtjev odobri. Također je saslušan svjedok Pero Perić iz 

Zagreba, Ilica 22, koji je izjavio da stranku skoro niti ne pozna jer ga rijetko viđa, ali čuje 

noću buku i galamu iz njegovog stana, supruga i malo dijete vrište i čuju se psovke i lupanje 

predmetima. Nije suglasan da mu se izda oružje jer se boji za svoju sigurnost, obzirom da mu 

je prvi susjed, a agresivan je prema svojoj obitelji. 

Izvršen je uvid u isprave: rodni list iz kojeg proizlazi da je stranka rođena u Zagrebu, 

13.5.1996., zatim u uvjerenje Općinskog kaznenog suda da se protiv stranke ne vodi kazneni 

postupak, uvjerenje o liječničkoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja iz kojeg proizlazi da 

je sposoban za nošenje oružja.  

 

Zadatak: kao čelnik tijela izradi  meritorno rješenje temeljem Zakona o nabavi i posjedovanju 

oružja građana (NN br. 94/18 ), članci 10-20 

Upute: 

- Potrebno je izraditi meritorno rješenje, to znači da treba odlučiti da li se zahtjev 

stranke usvaja ili odbija. 

- Prilikom izrade koristiti navedeni zakon i navedene članke (proučiti koje uvjete 

stranka zadovoljava a koje ne) 

- U obrazloženju napisati diskrecijsku ocjenu (na način da napišete kojem dokazu u 

tijeku postupa ste poklonili vjeru i zbog čega a kojem niste i zbog čega)? 

- U uputi o pravnom lijeku pripaziti da li je dopuštena žalba (načini izjavljivanja) ili se 

protiv rješenja može pokrenuti upravni spor. 

- Meritorno rješenje potpisuje čelnik tijela 

- Dostaviti je potrebno svim strankama, svim osobama koje imaju pravni interes u toj 

pravnoj stvari 

 


