
Na osnovu člana 32. stav 10. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, broj
20/15),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o postupku davanja oružja na poslugu

"Službeni glasnik RS", broj 95 od 20. novembra 2015.

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuje se izgled prijave i postupak davanja oružja na poslugu.

Davanje na poslugu lovačkog oružja

Član 2.
Vlasnik registrovanog lovačkog oružja (u daljem tekstu: poslugodavac), u toku lova može dati
drugom lovcu svoje registrovano lovačko oružje na poslugu, ukoliko lovac koji uzima oružje na
poslugu (u daljem tekstu: poslugoprimac), poseduje oružni list za tu vrstu oružja.

Poslugodavac ili njegov ovlašćeni predstavnik mora biti prisutan za vreme trajanja posluge.

Poslugoprimac mora za sve vreme trajanja posluge kod sebe imati oružni list za svoje
registrovano lovačko oružje iste vrste.

Registrovano lovačko oružje može se dati na poslugu bez prisustva poslugodavca za vreme
trajanja posluge, uz prethodnu prijavu nadležnom organu.

Prilikom prijave posluge kod nadležnog organa moraju biti prisutni poslugodavac i
poslugoprimac.

Prijava o davanju na poslugu lovačkog oružja (Obrazac 1), odštampana je uz ovaj pravilnik i
čini njegov sastavni deo.

Posluga oružja streljačkih organizacija i pravnih lica i preduzetnika
koji se bave obukom u rukovanju vatrenim oružjem

Član 3.
Streljačke organizacije i pravna lica i preduzetnici koja se bave obukom u rukovanju vatrenim
oružjem mogu svoje registrovano oružje davati na poslugu korisnicima njihovih usluga.

Poslugodavac, odnosno, ovlašćeni predstavnik pravnog lica ili preduzetnika poslugodavca,
mora biti prisutan za vreme trajanja posluge.

Streljačke organizacije mogu svoje registrovano oružje dati na poslugu korisniku svojih usluga
za potrebe takmičenja, bez prisustva poslugodavca, odnosno njegovog ovlašćenog
predstavnika za vreme trajanja posluge, uz prethodnu prijavu nadležnom organu.



Prilikom prijave posluge kod nadležnog organa moraju biti prisutni poslugodavac i
poslugoprimac.

Prijava o davanju na poslugu oružja streljačkih organizacija (Obrazac 2), odštampana je uz
ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kada streljačka organizacija daje oružje na poslugu drugoj streljačkoj organizaciji, ugovor o
posluzi mora sadržati elemente koje sadrži Prijava iz stava 5. ovog člana.

Član 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu  osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje 5. marta 2016. godine.



OBRAZAC 1
Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Полицијска управа
Полицијска станица
Број датум

ПРИЈАВА О ДАВАЊУ НА ПОСЛУГУ ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА

1. Подаци о власнику регистрованог ловачког оружја (послугодавац):

___________________________________________________________________________
(име и презиме односно назив правног лица или предузетника)

___________________________________________________________________________
(адреса пребивалишта односно седишта и ЈМБГ односно МБ)

___________________________________________________________________________
(број личне карте или другог идентификационог документа)

2. Подаци о лицу коме се даје ловачко оружје на послугу (послугопримац):

___________________________________________________________________________
(име и презиме односно назив правног лица или предузетника)

___________________________________________________________________________
(адреса пребивалишта односно седишта и ЈМБГ односно МБ)

___________________________________________________________________________
(број личне карте или другог идентификационог документа)

3. Подаци о ловачком оружју које се даје на послугу:

___________________________________________________________________________
(број оружног листа, орган издавања, врста, марка, калибар, фабрички број)

Ловиште где ће се користити оружје:_____________________________________________

Датум и време за које важи пријава:_____________________________________________

______________________________ ____________________________
послугодавац                                                                              послугопримац

(м.п.)

_____________________________
Потпис овлашћеног лица



ОБРАЗАЦ 2
Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Полицијска управа
Полицијска станица
Број датум

ПРИЈАВА О ДАВАЊУ НА ПОСЛУГУ ОРУЖЈА СТРЕЉАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Подаци о власнику регистрованог оружја (послугодавац):

_________________________________________________________________________
(назив стрељачке организације)

_________________________________________________________________________
(седишта и МБ)

_________________________________________________________________________
(број личне карте или другог идентификационог документа овлашћеног лица)

2. Подаци о лицу коме се даје оружје на послугу (послугопримац):

_________________________________________________________________________
(име и презиме односно назив правног лица или предузетника)

_________________________________________________________________________
(адреса пребивалишта односно седишта и ЈМБГ односно МБ)

_________________________________________________________________________
(број личне карте или другог идентификационог документа)

3. Подаци о оружју које се даје на послугу:

_________________________________________________________________________
(број оружног листа, орган издавања, врста, марка, калибар, фабрички број)

Датум и време за које важи пријава:

____________________________ ___________________________
послугодавац послугопримац

(м.п.)
_____________________________
Потпис овлашћеног лица


