
Na osnovu člana 45. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik
RS”, broj 20/15),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o postupku izdavanja, izgledu i sadržini obrazaca i isprava o oružju predviđenih
Zakonom o oružju i municiji

"Službeni glasnik RS", broj 16 od 26. februara 2016.

1. Uvodne odredbe

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak izdavanja, izgled, sadržina obrazaca i isprava o oružju
predviđenih Zakonom o oružju i municiji (u daljem tekstu: obrasci i isprave).

Član 2.
Postupak izdavanja obrazaca i isprava pokreće se po zahtevu stranke. O primljenim zahtevima
nadležni organ izdaje potvrdu.

Postupak izdavanja obrazaca i isprava obuhvata: utvrđivanje identiteta lica, utvrđivanje istovetnosti
oružja i utvrđivanje ispunjenosti zakonskih uslova za izdavanje obrasca, odnosno, isprave.

2. Obrasci predviđeni Zakonom o oružju i municiji
Zahtev za nabavljanje oružja iz kategorije B za fizička lica

Član 3.
Zahtev za nabavljanje oru žja iz kategorije B za fizička lica podnosi se na Obrascu 1, koji je
odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Prijava o nabavljanju oružja iz kategorije C

Član 4.
Lica koja nabave oružje iz kategorije C podnose nadležnom organu Prijavu o nabavljanju oružja iz
kategorije C, na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Potvrda o predaji oružja u vlasništvo Republike Srbije

Član 5.
Potvrda o predaji oružja u vlasništvo Republike Srbije izdaje se na Obrascu 3, koji je odštampan
uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.



Potvrda iz stava 1. ovog člana, izrađuje se u dva istovetna primerka, od kojih se jedan primerak
uručuje vlasniku oružja, a drugi ostaje kod nadležnog organa.

Ovlašćenje za prenošenje oružja

Član 6.
Pravno lice i preduzetnik koje je vlasnik oružja, svom predstavniku izdaje posebno ovlašćenje
za prenošenje oružja - na Obrascu 4, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov
sastavni deo.

Odobrenje za unošenje i nošenje oružja i municije
pripadniku strane službe bezbednosti

Član 7.
Odobrenje za unošenje i nošenje oružja i municije pripadniku stranih službi bezbednosti u
Republici Srbiji izdaje se na Obrascu 5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov
sastavni deo.

3. Isprave predviđene Zakonom o oružju i municiji
Odobrenje za nabavljanje oružja za fizička lica

Član 8.
Odobrenje za nabavljanje oružja za fizička lica izdaje se na Obrascu 6, koji je odštampan uz
ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana, izrađuje se u tri istovetna primerka, od kojih se dva primerka
uručuju vlasniku oružja, a treći ostaje kod nadležnog organa.

Odobrenje za nabavljanje oružja za pravna lica i preduzetnike

Član 9.
Odobrenje za nabavljanje oružja za pravna lica i preduzetnike izdaje se na Obrascu 7, koji je
odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana, izrađuje se u tri istovetna primerka, od kojih se dva primerka
uručuju vlasniku oružja, a treći ostaje kod nadležnog organa.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se pravnom licu i preduzetniku i prilikom nabavljanja
osnovnih delova za oružje.

Odobrenje za nabavljanje oružja radi dalje prodaje

Član 10.
Odobrenje za nabavljanje oružja radi dalje prodaje izdaje se na Obrascu 8, koji je odštampan
uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se prilikom nabavljanja radi dalje prodaje osnovnih
delova za oružje i municije.

Oružni list

Član 11.
Izgled i sadržina obrazaca na kojim se izdaju oružni listovi, u kojima je ugrađen mikrokontroler
– čip, dati su u Obrascima 9–12, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i koji čine njegov sastavni
deo i to:

1) Oružni list za držanje oružja za ličnu bezbednost izdaje se na Obrascu 9;

2) Oružni list za držanje konvertibilnog oružja izdaje se na Obrascu 10;

3) Oružni list za držanje i nošenje oružja izdaje se na Obrascu 11;

4) Oružni list za pravna lica i preduzetnike izdaje se na Obrascu 12.



Obrazac oružnog lista je pravougaonog oblika, u vidu kartice, veličine 54 x 86,6 mm, izrađen je
od polikarbonata uz dodatak PVC slojeva u braon tonovima.

Obrazac oružnog lista je izrađen u skladu sa standardom ISO/IEC 7810 koji se odnosi na
dimenzije i fizičke karakteristike, ISO/IEC 10373 koji se odnosi na testiranje fizičkih
karakteristika i ISO/IEC 7816-1, ISO/IEC 7816-2, ISO/IEC 7816-3 i ISO/IEC
7816-4 koji se odnose na električna kola i kontakte.

Zaštitni elementi na obrascu oružnog lista su: mikroštampa, OVI (optički promenljive boje)
guilloche linije, UV štampa, UV niti, DOVID (difrakcioni optički promenljiv element) i MLI
zona.

Član 12.
Vidljivi (vizuelni) podaci na prednjoj strani Oružnog lista za držanje oružja za ličnu bezbednost,
Oružnog lista za konvertibilno oružje i Oružnog lista za držanje i nošenje oružja su:

1) prikaz dela kubure;

2) mali grb Republike Srbije koji se nalazi u gornjem levom uglu;

3) tekst: „Republika Srbija”;

4) naziv isprave;

5) prezime i ime imaoca oružnog lista;

6) stilizovan prikaz četiri ocila;

7) kinegram;

8) datum izdavanja i rok važenja;

9) serijski broj oružnog lista;

10) naziv organa koji je izdao oružni list;

11) laserski štampanu crno-belu fotografiju dimenzija 30 h 24 mm.

Vidljivi (vizuelni) podaci na poleđini oružnih listova iz stava 1. ovog člana su:

1) prikaz dela kubure preko malog grba Republike Srbije;

2) datum rođenja imaoca oružnog lista;

3) mesto i opština rođenja;

4) država rođenja;

5) kontrolni broj oružnog lista.

Natpisi na oružnim listovima iz stava 1. ovog člana odštampani su na srpskom i engleskom
jeziku.

U mikrokontoler (čip) oružnih listova iz stava 1. ovog člana, pored svih vidljivih podataka iz
oružnog lista, upisuju se i sledeći podaci:

1) jedinstveni matični broj građana (JMBG);

2) podaci o prebivalištu i adresi stana;

3) datum važenja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti;



4) broj komada oružja upisanih na oružni list;

5) podaci o oružju i to:
(1) broj registra za oružje,
(2) organ izdavanja oružnog lista,
(3) datum izdavanja oružnog lista,
(4) kategorija oružja,
(5) namena oružja,
(6) vrsta oružja,
(7) marka,
(8) model,
(9) kalibar,
(10) fabrički broj;

6) broj komada osnovnih delova;

7) naziv osnovnog dela;

8) podaci o osnovnim delovima i to:
(1) broj registra oružja na koje se odnosi i organ izdavanja oružnog lista,
(2) naziv osnovnog dela,
(3) fabrički broj osnovnog dela,
(4) marka osnovnog dela,
(5) kalibar osnovnog dela (ako je u pitanju cev).

Podaci o oružju, kalibrima i fabričkim brojevima i podaci o osnovnim delovima oružja iz stava 4.
ovog člana unose se za svaki komad oružja, sve kalibre i osnovne delove koji je upisan u taj
oružni list.

Član 13.
Vidljivi (vizuelni) podaci na prednjoj strani Oružnog lista za pravna lica i preduzetnike
su:

1) prikaz dela kubure;

2) mali grb Republike Srbije koji se nalazi u gornjem levom uglu;

3) tekst: „Republika Srbija”;

4) naziv isprave;

5) poslovno ime imaoca oružnog lista;

6) stilizovan prikaz četiri ocila;

7) kinegram;

8) prikaz pištolja CZ-999 u crno-beloj boji;

9) datum izdavanja i rok važenja;

10) serijski broj oružnog lista;

11) naziv organa koji je izdao oružni list.

Poleđina Oružnog lista za pravna lica i preduzetnike sadrži prikaz dela kubure i malog grba
Republike Srbije i kontrolni broj oružnog lista.

Natpisi na Oružnom listu za pravna lica i preduzetnike ovog člana odštampani su na srpskom
i engleskom jeziku.

U mikrokontoler (čip) Oružnog lista za pravna lica i preduzetnike, pored svih vidljivih
podataka iz oružnog lista, upisuju se i:



1) ime i prezime ovlašćenog lica za zastupanje pravnog lica, odnosno, ime i prezime
preduzetnika;

2) matični broj pravnog lica odnosno preduzetnika;

3) mesto sedišta pravnog lica odnosno preduzetnika;

4) ulica i broj sedišta pravnog lica odnosno preduzetnika;

5) broj komada oružja upisanih na oružni list;

6) podaci o oružju i to:
(1) broj registra za oružje,
(2) organ izdavanja oružnog lista,
(3) datum izdavanja oružnog lista,
(4) kategorija oružja,
(5) namena oružja,
(6) vrsta oružja,
(7) marka,
(8) model,
(9) kalibar,
(10) fabrički broj;

7) broj komada osnovnih delova;

8) naziv osnovnog dela:

9) podaci o osnovnim delovima i to:
(1) broj registra oružja na koje se odnosi i organ izdavanja oružnog lista,
(2) naziv osnovnog dela,
(3) fabrički broj osnovnog dela,
(4) marka osnovnog dela,
(5) kalibar osnovnog dela (ako je u pitanju cev).

Podaci o oružju, kalibrima i fabričkim brojevima i podaci o osnovnim delovima oružja iz stava 4.
ovog člana unose se za svaki komad oružja, sve kalibre i osnovne delove koji je upisan u taj
oružni list.

Član 14.
Podaci koji se upisuju na obrazac oružnog lista, upisuju se na način i sa podacima upisanim
u ispravi koja je priložena kao dokaz o identitetu.

Podaci o unetom oružju se, u slučaju otuđenja, brišu iz oružnog lista.

Umesto izgubljenog, ukradenog, oštećenog ili uništenog oružnog lista, ili ako su u oružni list
pogrešno upisani podaci, na zahtev vlasnika oružja izdaće se novi oružni list.

Potvrda o prijavi držanja oružja iz kategorije C

Član 15.
Potvrda o prijavi držanja oružja iz kategorije C izdaje se na Obrascu 13, koji je
odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Potvrda iz stava 1. ovog člana, izrađuje se u dva istovetna primerka, od kojih se jedan
primerak uručuje vlasniku oružja, a drugi ostaje kod nadležnog organa.



Odobrenje za raspoređivanje zaposlenih lica koja dolaze u kontakt sa oružjem

Član 16.
Odobrenje za raspoređivanje zaposlenih lica koja dolaze u kontakt sa oružjem izdaje se na
Obrascu 14, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Dozvola za nošenje oružja

Član 17.
Dozvola za nošenje oružja izdaje se na Obrascu 15, koji je odštampan uz ovaj pravilnik
i koji čini njegov sastavni deo.

Obrazac Dozvole za nošenje oružja je pravougaonog oblika, u vidu kartice, veličine
54 x 86,6 mm, izrađen je od polikarbonata uz dodatak PVC slojeva u plavim tonovima.

Obrazac dozvole za nošenje oružja je izrađen u skladu sa standardima ISO/IEC 7810, za
dimenzije i fizičke karakteristike, i ISO/IEC 10373, za testiranje fizičkih karakteristika, i ISO/IEC
7816-1, ISO/IEC 7816-2, ISO/IEC 7816-3 i ISO/IEC 7816-4, koji se odnose na električna kola i
kontakte.

Zaštitni elementi na obrascu dozvole za nošenje oružja su: mikroštampa, OVI (optički promenljive
boje) guilloche linije, UV štampa, UV niti, DOVID (difrakcioni optički promenljiv element) i MLI
zona.

Član 18.
U obrazac Dozvole za nošenje oružja ugrađuje se mikrokontroler (čip). Vidljivi (vizuelni) podaci na
prednjoj strani Dozvole za nošenje oružja su:
1) prikaz dela kubure;

2) mali grb Republike Srbije koji se nalazi u gornjem levom uglu;

3) tekst: „Republika Srbija”;

4) tekst: „Dozvola za nošenje oružja”;

5) prezime i ime imaoca Dozvole za nošenje oružja;

6) stilizovan prikaz četiri ocila;

7) kinegram;

8) datum izdavanja i rok važenja;

9) registarski broj;

10) naziv organa koji je izdao oružni list;

11) laserski štampanu crno-belu fotografiju dimenzija 30 h 24 mm. Vidljivi (vizuelni) podaci na
poleđini Dozvole za nošenje oružja su:
1) prikaz dela kubure i malog grba Republike Srbije;



2) datum rođenja imaoca dozvole;

3) mesto i opština rođenja;

4) država rođenja;

5) kontrolni broj.

Napisi na Dozvoli za nošenje oružja odštampani su na srpskom i engleskom jeziku.

U mikrokontoler (čip) Dozvole za nošenje oružja, pored svih vidljivih podataka iz st. 2. i 3. ovog
člana, upisuju se i:

1) jedinstveni matični broj građana (JMBG);

2) prebivalište i adresa imaoca dozvole;

3) registarski brojevi i serijski brojevi oružnih listova za oružje za ličnu bezbednost.

Odobrenje za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

Član 19.
Odobrenje za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije izdaje se na Obrascu
16, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana, izrađuje se u tri istovetna primerka, od kojih se dva primerka
uručuju vlasniku oružja, a treći ostaje kod nadležnog organa.

Odobrenje za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

Član 20.
Odobrenje za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije izdaje se na Obrascu
17, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Odobrenje za nabavljanje osnovnih delova za oružje

Član 21.
Odobrenje za nabavljanje osnovnih delova za oružje izdaje se na Obrascu 18, koji je
odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana, izrađuje se u tri istovetna primerka, od kojih se dva primerka
uručuju vlasniku oružja, a treći ostaje kod nadležnog organa.

Odobrenje za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju

Član 22.
Odobrenje za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju izdaje se na Obrascu 19, koji je
odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Kolekcionarska dozvola

Član 23.
Kolekcionarska dozvola izdaje se na Obrascu 20, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini
njegov sastavni deo.

Obrazac Kolekcionarske dozvole izrađuje se na zaštićenom papiru formata A4 i sadrži
sledeće podatke:

1) prikaz kubure u braon i sivim tonovima;

2) mali grb Republike Srbije u izvornim bojama;

3) tekst Republika Srbija;



4) tekst Ministarstvo unutrašnjih poslova;

5) tekst „KOLEKCIONARSKA DOZVOLA”, ispisan crvenom bojom;

6) prezime i ime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja imaoca
Kolekcionarske dozvole;

7) tekst „Kolekcionarska dozvola važi trajno i na osnovu nje se može nabaviti više komada oružja
iz kategorije B. Imalac kolekcionarske dozvole može nabavljati i držati municiju u svim kalibrima,
osim municije iz člana 6. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, broj 20/15)”;

8) pravni osnov za izdavanje Kolekcionarske dozvole;

9) naziv organa koji je izdao Kolekcionarsku dozvolu;

10) mesto, broj i datum izdavanja;

11) potpis ovlašćenog lica i pečat organa;

12) serijski broj.

Zaštitni elementi na obrascu Kolekcionarske dozvole su: hartija sa zaštitom u vidu kontinulenog
vodenog znaka, vlakancima koja fluoresciraju pod UV svetlom i četvorostepenom hemijskom
zaštitom, elementi zaštite u dizajnu  (gijoš, mikrotekst), štampa sigurnosnom UV bojom kao i
aplikovanje visokosigurnosnog difrakciono optičko-varijabilnog elementa.

Član 24.
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascima
zahteva, odobrenja, oružnog lista i drugih isprava i evidencija predviđenih Zakonom o oružju i
municiji („Službeni glasnik RS”, broj 1/99).

Član 25.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Republike Srbije”, a počinje de se primenjuje 5. marta 2016. godine

.
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11. ОПШТИНА
12. МЕСТО
13. УЛИЦА
14. БРОЈ ЗГРАДЕ, УЛАЗ, СПРАТ, СТАН

В. ПОДАЦИ О ОРУЖЈУ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ
15. ВРСТА ОРУЖЈА
16. МАРКА И МОДЕЛ
17. КАЛИБАР
18. ФАБРИЧКИ БРОЈ ОРУЖЈА
19. ФАБРИЧКИ БРОЈ ЦЕВИ
20. ФАБРИЧКИ БРОЈ РЕЗЕРВНЕ ЦЕВИ
21. НАЧИН НАБАВКЕ

____________________ ______________________________ ___________________________
Датум попуњавања Потпис подносиоца захтева Потпис овлашћеног лица
________________________________________________________________________________________________
На основу члана 161. Закона о општем управном поступку и члана 2. став 2. Правилника о
поступку издавања, изгледу и садржини образаца и исправа предвиђених Законом о оружју
и муницији издаје се

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПРИЈАВЕ О НАБАВЉАЊУ ОРУЖЈА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ Ц

Захтев__________________________________ је примљен под бр._______________________________________,
име и презиме

дана_____________________________год.

(М.П.)                         Потпис овлашћеног лица

_____________________________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА

ПУ______________________________
ПС______________________________

Образац 2

Број |_|_|_|_|_|_|

Датум |_|_|_|_|_|_|_|_|

ЗАХТЕВ ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
ПУ
ПС

Образац 3

БРОЈ |_|_|_|_|_|_|_|_|

ДАТУМ УПИСА |_|_|_|_|_|_|_|_|

По захтеву __________________________________________ а на основу члана 19.
став 7. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15), издаје се

ПОТВРДА O ПРЕДАЈИ ОРУЖЈА У ВЛАСНИШТВО
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

, , ,
име презиме или назив правног лица ЈМБГ/МБ датум рођења

, , ,
место општина пребивалиште и адреса стана-седиште правног лица

предао је следеће оружје:
1. , ,

врста оружја марка и модел
, , ;

кал. фаб. бр.                     регистарски број оружног листа
/исправе и од кога је издата

2. , ,
врста оружја марка и модел

, , ;
кал.                         фаб. бр.                          регистарски број оружног листа

/исправе и од кога је издата
3. , ,

врста оружја марка и модел
, , ;

кал. фаб. бр. регистарски број оружног листа
/исправе и од кога је издата

4. , ,
врста марка и модел

, , ;
кал. фаб. бр. регистарски број оружног листа

/исправе и од кога је издата

као и муницију__________________________________________
комада и кал.

ПРЕДАЈУ ИЗВРШИО:
(м.п.)

_____________________________ ________________________________________
име и презиме Потпис овлашћеног лица

које је извршило преузимање
број идентификационог документа
и назив органа који је издао

Оружје наведено у овој потврди предајем у трајно власништво Републике
Србије, без накнаде.

ИЗЈАВУ ДАО:
__________________________________

(име и презиме, потпис)
____________________________________
(број идентификационог документа)



Образац 4
_______________________________________

_______________________________________
(Назив правног лица/предузетника)

На основу члана 33. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15)
издаје се

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПРЕНОШЕЊЕ ОРУЖЈА

_________________________________________________________________________________________
(презиме и име лица које врши преношење оружја)

_________________________________________________________________________________________
(матични број)

_________________________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса)

_________________________________________________________________________________________
(број идентификационог документа и назив органа који је издао)

_________________________________________________________________________________________
(број исправе о оружју)

_________________________________________________________________________________________
(подаци о оружју - врста, марка, фабрички број и калибар)

_________________________________________________________________________________________
(време ношења оружја)

________________________________                                _____________________________
(број и датум издавања овлашћења) (потпис овлашћеног лица)

(M.P.)

Напомена: Оружје из се може преносити само у складу са чланом 33. ст 1. и 2. Закона о
оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15).



Oбразац 5

Министарство унутрашњих послова, Управа граничне полиције, СГП
_____________________, на основу члана 35. став 3. Закона о оружју и муницији
(„Службени гласник РС”, број 20/15), а по захтеву _____________________________________
уношење оружја и муниције у Републику Србију, издаје

ОДОБРЕЊЕ ЗА УНОШЕЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ ПРИПАДНИКУ
СТРАНИХ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Одобрава се ___________________________________________________________________,
припаднику службе безбедности државе __________________________, носилац путне
исправе бр. __________________________ издате од __________________________ уношење
и ношење у Републици Србији, оружја ______________________________________, и
муниције_________________________, у периоду од ________________ до________________
ради __________________________________.

Одобрење издало Министарство унутрашњих послова, Управа граничне полиције, СГП
________________, број ______________________, дана ______________________.

(М.П.)

____________________________
(Потпис овлашћеног лица)



Образац  6

Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа _____________________, на основу члана 7.
Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, бр. 20/15), а по
захтеву___________________________ за издавање одобрења за набављање оружја, издаје

ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Одобрава се ____________________________________________________, са пребивалиштем у

__________________________________ ул. ________________________________, набављање

_________________________________________.

(врста оружја)

Одобрење важи до _______________ године.

________________________________обратио се са захтевом за издавање одобрења за набављање
оружја.

Надлежни орган је на основу поднетог захтева, исправа поднетих уз захтев и списа
предмета, утврдио да су испуњени услови из члана 11. Закона о оружју и муницији, те је издао одобрење
за набављање оружја, у складу са чланом 13. став 5. истог закона.

Одобрење важи шест месеци од дана издавања. Ако се у том року не набави оружје,
одобрење се враћа надлежном органу.
Одобрење издало Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа
____________________,Полицијска станица ____________________, број ______________ дана
_________________________.

(М.П.)

_________________________
(Потпис овлашћеног лица)

____________________________________________________________________________

ПОТВРДА ПРОДАВЦА:

На основу овог одобрења продато је оружје_________________________________________.
(врста, марка, модел, калибар, фабрички број)

За продато оружје поседујем оружни лист са бројем _______________________ издат од

____________________________________________________________ (назив органа који је издао оружни
лист)

. године.

______________________________
(име и презиме/назив продавца)

М.П. _________________________________
(пребивалиште/седиште продавца)

_________________________________
(потпис)



Образац 7

Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа__________________,  на основу
члана 7. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15), а по
захтеву______________________________________ за издавање одобрења за
набављање оружја/основних делова за оружје за правна лица и предузетнике,
издаје

ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Одобрава се___________________________ са седиштем у ________________ општина

_______________, набављање_________________________________________________

(врста оружја / основни делови)
__________________________ обратило се са захтевом за издавање одобрења за
набављање оружја/основних делова за оружје.

Надлежни орган је на основу поднетог захтева, исправа поднетих уз захтев и
списа предмета, утврдио да су испуњени услови из члана 40. Закона о оружју и муницији,
те је издао одобрење за набављање оружја/основних делова за оружје.

Одобрење важи шест месеци од дана издавања. Ако се у том року не
набави оружје/основни делови за оружје, одобрење се враћа надлежном органу.

Одобрење издало Министарство унутрашњих послова, Полицијска
управа_________________, Полицијска станица _______________________________.

(М.П.)
__________________________

(Потпис овлашћеног лица)

ПОТВРДА ПРОДАВЦА:

На основу овог одобрења продато је оружје/основни делови за оружје

_________________________________________________________________________
(врста, марка, модел, калибар, фабрички број)

________________________ _________________________________
(место и датум) (име и презиме/назив продавца)

М.П. ________________________________
(пребивалиште/седиште продавца)

_______________________________
(потпис)



Образац 8

Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа , на
основу члана 7. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15), а по
захтеву за издавање одобрења за набављање оружја/основних делова за оружје и
муниције ради даље продаје, издаје

ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ РАДИ ДАЉЕ ПРОДАЈЕ

Одобрава  се_____________________________, са седиштем у ____________________,  ул.

______________________________,  набављање оружја/основних делова за оружје

као и муниције

____________________________________________________________________________

__________________ ради даље продаје.

Одобрење важи до___________________године.

_________________________________обратило се са захтевом за издавање одобрења
за  набављање  оружја/основних  делова  за  оружје  и муниције  ради  даље  продаје,у
складу са чланом 39. Закона о оружју и муницији.

Надлежни орган је на основу поднетог захтева, исправа поднетих уз захтев и
комплетних списа предмета, утврдио да су испуњени услови из члана 39. Закона о оружју
и муницији, те је издао одобрење за набављање оружја и муниције ради даље продаје.

Овлашћени продавац дужан је да податке о сваком комаду оружја из категорије Б
и Ц, које је набављено на основу овог одобрења, достави надлежном органу у року од 30
дана од дана извршене набавке.

Одобрење издало Министарство унутрашњих послова, Полицијска
управа______________________________,број______________, дана __________________.

(М.П.)

__________________________
(потпис овлашћеног лица)



Образац 9

Образац 10

Образац 11

Образац 12



РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПУ
БРОЈ
|_|_|_|_|_|_|_|_|

ДАТУМ
|_|_|_|_|_|_|_|_|

Образац 13

ПС

На основу члана 14. став 3. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број
20/15), издаје се

ПОТВРДА О ПРИЈАВИ ДРЖАЊА ОРУЖЈА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ Ц

_______________________________________ , рођен године, у ,
(презиме и име/назив правног лица или предузетника)

општина__________________________________________,са пребивалиштем/седиштем у

_________________________________________, адреса_________________________ (улица и број)
(место)

___________________________, дана _________________ године, пријавио/ла/ло је држање

, марке и модела , кал. ,
(врста оружја)

фаб. бр. , оружја из категорије Ц.

Пријављено оружје регистровано је под бројем .

______________________________
(М.П.) (Потпис овлашћеног лица)



РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПУ
ПС

БРОЈ |_|_|_|_|_|_|_|_|

ДАТУМ |_|_|_|_|_|_|_|_|

Образац 14

По захтеву ___________________________ а на основу члана 7. и члана 40.

став 5. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15), издаје се

ОДОБРЕЊЕ ЗА РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
КОЈА ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ОРУЖЈЕМ

Одобрава се________________________________, ЈМБГ___________________________
(презиме и име)

рођеном_____________________ године, у _________________, општина __________________

са пребивалиштем у____________________________________________________, запосленом

у______________________, седиште____________________________, распоређивање на послове

приликом чијег обављања, по службеној дужности, долази у контакт са оружјем.

(М.П.)

________________________________
(Потпис овлашћеног лица)



Образац 15



Образац 16

Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа __________________ , на основу
члана  23.  Закона  о  оружју и  муницији  („Службени  гласник  РС”,  број  20/15),  а  по
захтеву_____________________________________за издавање одобрења за набављање
и  изношење оружја и муниције из Републике Србије, издаје

ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВЉАЊЕ И ИЗНОШЕЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ
ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Одобрава се_______________________________________, рођеном ___________________
године, у ___________________________, држављанину_____________________, са
пребивалиштем у ________________________________________________ носиоцу путне
исправе бр. ____________________________ издате од _____________________набављање
и изношење_______________________________.

Одобрење важи до године.

Набављено оружје и муниција се мора изнети из Републике Србије у року од три
дана од дана извршене набавке.

Приликом изношења оружја и муниције из Републике Србије, потребно је исто,
пријавити органу надлежном за граничну контролу.

Оружје и мунција се могу изностити из Републике Србије само на међународним
граничним прелазима.

Ако приликом прелажења државне границе се не пријави оружје и муниција,
орган надлежан за граничну контролу одузеће оружје и муницију.

Одобрење издало Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа
,  број , дана .

(М.П.)

_________________________
(Потпис овлашћеног лица)

________________________________________________________________________

ПОТВРДА ПРОДАВЦА:

На основу овог одобрења продато је оружје

(врста, марка, модел, калибар, фабрички број)

и муниција .
(количина, калибар)

(место и датум) (име и презиме/назив продавца)

М.П.
(пребивалиште/седиште продавца)

(потпис)



Oбразац 17

Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа
ПС , на  основу члана 34. Закона о оружју и муницији („Службени гласник
РС”, број 20/15), а по захтеву за издавање одобрења
за изношење оружја и муниције из Републике Србије, издаје

ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗНОШЕЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ
ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Одобрава се , са
(јмбг/мб)

пребивалиштем–седиштем у , ул.
изношење оружја

(овлашћено лице за правно лице/предузетника)

регистровано у Полицијској управи
, за које су издати оружни листови, као и муниције

у државу у периоду од до ради
.

обратио се са захтевом за издавање одобрења за
изношење оружја и муниције из Републике Србије.

Надлежни орган је на основу поднетог захтева, исправа поднетих уз захтев и
комплетних списа предмета, утврдио да су испуњени услови из члана 34. Закона о оружју
и муницији, те је издао одобрење за изношење оружја и муниције из Републике Србије.

Приликом изношења оружја и муниције из Републике Србије, потребно је исто,
пријавити органу надлежном за граничну контролу.

Оружје и мунција се могу износити из Републике Србије само на међународним
граничним прелазима.

Ако се приликом прелажења државне границе не пријави оружје и муниција, орган
надлежан за граничну контролу одузеће оружје и муницију.

Одобрење издало Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа
, ПС , број , дана .

(М.П.)

(Потпис овлашћеног лица)



Образац 18

Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа , на
основу члана 7. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15), а по
захтеву за издавање одобрења за набављање  оружја,
издаје

ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВЉАЊЕ ОСНОВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОРУЖЈЕ

Одобрава се , са пребивалиштем у
ул. , набављање

(основни део оружја)

Одобрење важи до године.

обратио се са захтевом за издавање одобрења
за набављање основних делова за оружје.

Надлежни орган је на основу поднетог захтева, исправа поднетих уз захтев
и списа предмета, утврдио да су испуњени услови из члана 11. Закона о оружју и
муницији, те је издао одобрење за набављање основних делова за оружје, у складу са
чланом 13. став 5. истог закона.

Oдобрење важи шест месеци од дана издавања. Ако се у том року не набави
основни део за оружје, одобрење се враћа надлежном органу.

Одобрење   издало   Министарство унутрашњих послова Републике Србије,
Полицијска управа , Полицијска станица , број

, дана .

(М.П)

(Потпис овлашћеног лица)

ПОТВРДА ПРОДАВЦА:

На основу овог одобрења продат је основни део за

.
(врста, марка, модел, калибар, фабрички број)

За продати основни део оружја поседујем оружни лист са бројем издат
од

(назив органа који је издао оружни лист)

. године.

______________________________
М.П. (име и презиме/назив продавца)

_________________________________
(пребивалиште/седиште продавца)
__________________________

(потпис)



Oбразац 19

Министарство унутрашњих послова, Управа граничне полиције, СГП на
основу члана 34. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС” број 20/15), а по захтеву

за издавање одобрења за уношење
оружја и муниције у Републику Србију, издаје

ОДОБРЕЊЕ ЗА УНОШЕЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ
У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Одобрава се
(име и презиме/овлашћено лице за увоз и назив правног лица/предузетника)

рођеном у , држављанину
, носилац путне исправе бр.

издате од уношење  у  Републику  Србију,  оружја
и муниције , са исправом за оружје ,
у периоду од до ради .

обратио се са захтевом за издавање одобрења за
уношење оружја и муниције у Републику Србију.

Надлежни орган је на основу поднетог захтева, исправа поднетих уз захтев и
комплетних списа предмета, утврдио да су испуњени услови из члана 34. Закона о оружју
и муницији, те је издао одобрење за уношење оружја и муниције у Републику Србију.

У току боравка на териотрији Репбулике Србије, именовано лице је дужно да
држи и носи оружје и муницију у складу са Законом о оружју и муницији.

Приликом изношења оружја и муниције из Републике Србије, потребно је исто,
пријавити органу надлежном за граничну контролу.

Оружје и мунција се могу износити из Републике Србије само на међународним
граничним прелазима.

Ако се приликом прелажења државне границе не пријави оружје и муниција, орган
надлежан за граничну контролу одузеће оружје и муницију.

Одобрење издало Министарство унутрашњих послова, Управа граничне
полиције, СГП , број , дана

(М.П.)

_________________________________
(Потпис овлашћеног лица)



Образац 20


