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2216 

În baza articolului 112. alineatul 1. punctul 2. al Constituției Republicii Serbia, se adoptă 

DECRETUL 

Privind promulgarea legi privind armamentul și muniția 

Se promulgă Legea privind armamentul și muniția, care a fost adoptată de către Adunarea Populară 
a Republicii Serbia la cea de-a șaptea sesiune extraordinară în anul 2015, pe data de 20 februarie 
2015 

PR numărul 23 

La Belgrad, 24. februarie 2015 

Președintele Republicii, Tomislav Nikolić, s.s.  

LEGEA 

PRIVIND ARMAMENTUL 

ȘI MUNIȚIA 

I. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE  

Obiectul legii 

Articolul 1. 

Prin această lege se reglementează furnizarea, purtarea, deținerea, colectarea, repararea, 
modificarea, comerțul, intermedierea și transportul armamentului și muniției. 

Excepțiile de la aplicarea legii 

Articolul 2. 

Dispozițiile acestei legi nu se aplică la organele de stat care furnizează, deține, poartă și realizează 
transportul armamentului și muniției în conformitate cu reglementările specifice. 

Cuprinsul noțiunilor 

Articolul 3. 

Unele noțiuni care sun utilizate în prezenta lege au următorul cuprins: 
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1) armamentul reprezintă dispozitiv manual portabil concepute sau adaptate ca sub presiunea 
aerului, gazului prafului de pușcă și alte gaze sau alte mijloace de propulzie poate arunca bila, 
glonț, alice, sau un alt proiectil, repectiv să împrâștie gaz pulverizat, lichid, sau alt dispozitiv care 
este destinat pentru auto-apărare sau atac, vânătoare sau sport, cu mențiunea că, în sensul prezentei 
legi, arme nu sunt considerate dispozitive de eutanasierea umană a animalelor, uneltele și  imitația 
armei care nu utilizează muniție care este umplută cu praf de pișcă; 

2) arme de foc reprezintă armamentul care, sub presiunea de gazelorde praf de pușcă din țeavă 
aruncă proiectilul, și, în acest sens, tipurile de arme de foc sunt - mitralieră, mitralieră pușcă, pușcă 
automată, pușca de asalt, pistol, revolver, pușca cu țeavă ghințuită (pușcă cu un singur foc, 
repetarea , semi-automat) pușcă cu țevile netede (pușcă cu un singur foc,pușcă cu două focuri , cu 
repetiție, semiautomata), pușcă combinată (cu țevile netede și ghințuite), puști, pistoale și revolvere 
cu iluminare pe margine (arme de calibru mic); 

3) arme de foc scurte  reprezintă armamentul al căror lungime la țeavă nu trece peste 30 cm, 
respectiv al căror lungime totală nu trece peste 60 cm; 

4) arme de foc lungi reprezintă armamentul al căror lungime la țeavă trece peste 30 cm, respectiv al 
căror lungime totală trece peste 60 cm; 

5) armamentul de foc automate reprezintă armamentul care după tragerea glonțului se încărcă 
automat și care poate printr-o singură apăsare pe trăgaci poate trage cel puțin două sau mai multe 
gloanțe, una după alta, fără a reîncărcarea manuală a armelor; 

6) armamentul de foc semi-automate reprezintă armamentul care după fiecare glonț tras, se  încărcă 
automat și care printr-o singură apăsare pe trăgaci nu poate arunca decât două glanțe; 

7) armamentul de foc cu repetiții reprezintă armamentul de foc care, după tragere următorul cartuș 
din chiulasă sau tub se scoate cu mâna și să introduce în poziția de tragere. 

8) pușca cu un singur foc, pușca cu două focuri reprezintă arma care nu are depozit pentru muniție. 

9) armamentul cu aer sunt armamentul care sub presiunea aerului comprimat sau alt gaz evacuează 
proiectil din țeavă; 

10) arme cu sfoară (arbaleta, arcul, praștie, arma suliță) reprezintă dispozitivele care prin presiunea 
arculul lansează săgeată sau alte proiectile; 

11) arme convertibile reprezintă armamentul care arată ca și armamentul de foc și care, în ceea ce 
privește construcția și materialul din care au fost făcute pot fi transformate pentru a lansa muniția, 
și, în acest sens, arme convertibile, potrivit prezentei legi, sunt armamentul cu gaz, pistoale starter 
și de semnalizare; 

12) Aparate pentru  provocarea șocuri electrice (paralizante sau șocuri electrice) sunt dispozitive 
portabile care utilizează electrica de înaltă tensiune prin ajutorul căruia imobilizează temporar 
oameni și animalele; 

13) spray-uri cu gaz sunt dispozitivele destinate pentru populația civilă, care conțin și la utilizarea 
cărora se dispersează substanțele chimice iritante (CS, CN, OC) în concentrațiile admise de 
standardele internaționale acceptate; 
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14) arme reci reprezintă box (armă), cuțit, pumnal, sabie, baionetă și alte obiecte ale căror principal 
scop este atacul; 

15) arme pentru securitatea personală sunt, armamentul de foc, pistoalele și revolverele, precum și 
spray-uri cu gaz și dispozitive pentru a provoca șocuri electrice; 

16) armamentul de vânătoare sunt armamentul cu foc lungi și arme cu sfoară, cu care este permisă 
vânătoarea; 

17) arme sportive reprezintă armamentul cu foc, aer, arme reci și arme de foc cu sfoară sau arc 
utilizate în tirul sportive și alte sporturi, precum și în artele marțiale; 

18) armamentul neutilizabil reprezintă armamentul de foc, al căror toate părți componentele 
esențiale au fost modificate permanent, astfel încât din ea nu se mai poate trage un glonț; 

19) părțile component esențiale ale armelor: 

(1) capac și țeava pistolului, 

(2) cocoșul și butoisșul, țeava revolverului, 

(3) lada, închizătoarea, țeava și cap de pușcă, 

(4) telescopic - vedere optică cu un fascicul de lumină sau un dispozitiv de majorarea electronică a 
luminii, cu dispozitivul infraroșu sau termioviz; 

20) piese suplimentare elementare a armelor cu calibru mare,  care sunt în ambalajul original 
furnizate cu armele, sunt considerate ca o parte integrantă a armelor; 

21) muniția sunt gloanțele pentru armamentul de foc cu țevile netede și ghințate; 

22) repararea armelor reprezintă înlăturarea defectelor  la arme și înlocuirea sau instalarea 
principalelor componente ale armelor; 

23) modificarea armelor este în adaptarea armelor la alte muniții și alte proceduri privind 
armamentul care afectează la funcționarea acestuia și temporar sau permanent modifica 
proprietățile tehnice originale și soluțiile de constructive a producătorului; 

24) comerțul armelor reprezintă furnizarea armelor pentru vânzarea pe mai departe, precum și 
comercializarea armelor; 

25) armamentul vechi, reprezintă armamentul care au o valoare istorică, sau care a fost fabricate 
înainte de anul 1900; 

26) dispozitivele explosive și minele sunt tot felul de bombe, mine, grenade și alte dispozitive 
echipate cu materiale exploziv sau material non-exploziv sau detonatori adecvate la  care prin 
impact din exterior sau interior (greutate,lovitură, mișcare, energie electrică, chimică, reacțiile 
nucleare și așa mai departe.) se ajunge la o eliberare bruscă a energiei și la explozie; 
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27) imitațiile armelor reprezintă obiectele care din înfățișarea experioară sunt similar sau identice 
cu armele, dar nu este posibil să se întrebuințeze sau modifice în armă de foc. 

28) servisorul autorizat reprezintă persoana juridică sau antreprenorul căruia prin decizia organului 
competent  a fost aprobată activitatea de reparare sau modificare a armelor ; 

29) vânzătorul autorizat reprezintă persoana juridică sau antreprenorul căruia prin decizia organului 
competent a fost aprobată efectuarea comerțului cu armele, piesele esențiale pentru arme și 
muniție; 

30) armamentele înregistrate reprezintă armamentul pentru care a fost emis permisul de către 
organul competent; 

31) legalizarea armelor și munițiilor este procesul de înregistrare sau de predare a armelor 
neînregistrate, sau a muniției pe care o persoană a deținut-o fără aprobarea autorității competente, 
în care nu este necesar să se facă dovadă origininea armelor și munițiilor, iar proprietarii care se 
înscriu sau predau armamentul și muniția în timpul cât durează procesul de legalizare nu pot să fie 
urmăriți penal sau contravențional pentru achiziționarea ilegală, deținerea și purtareade armelor și 
muniției; 

32) cartea de identitate a armei reprezintă actul  în baza căruia se deține, respectiv să poartă și 
posedă armele, în conformitate cu legea, și care cuprinde datele privind armele, pisele component 
esențiale ale armelor și proprietarul armelor; 

33) permis pentru purtarea armelor reprezintă actul care cuprinde date privind persoana fizică , care 
îi acordă dreptul de purtare a pistolului, respectiv revolver înregistrat ca armă pentru siguranța 
personală din categoria B; 

34) persoanele juridice și antreprenorul ; 

35) reprezentantul persoanei juridice este persoana fizică care este cu el într-un raport contractual și 
care îndeplinește condițiile stipulate prin prezenta; 

36) Arme de gaz, start și semnalizare sunt pistoalele, revolverul și pușca, care, sub presiunea 
prafului de pulbere dispersa substanțe iritante care nu sunt dăunătoare, cu un efect pe termen scurt 
și elimină o umplere destinată exclusiv de a provoca o lovitură tare sau lansarea rachetelor 
luminoase de semnalizare; 

37) intermediar în comerțul de arme și muniții - brokerul, în ceea ce privește această lege, este o 
persoană juridică sau un antreprenor care, pe baza deciziei ministerului responsabil pentru afacerile 
interne (în continuare: Ministerul), se ocupă cu negocierea, contractarea și intermedierea în 
activitățile de contractare privind cumpărarea sau de vânzarea armelor și muniției, dar care nu se 
ocupă cu traficul și comețul de arme; 

38) proprietarii  armelor în sensul prezentei legii sunt persoanele fizice, persoanele juridice și 
antreprenorii. 

În această lege, anumite substantive sunt în genul masculin, dar sunt folosite neutru pentru sexul 
masculin și feminin. 

Categoria de arme 
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Articolul 4. 

Armele se impart în patru categorii: 

1) categoria А – dispositive explosive și mine, arme de foc lungi și scurte, armamentul ascuns în 
alte obiecte și armamentul de foc cu amortizor de zgomot; 

2) categoria B – orice armă de foc (scurtă, lungă, semi-automată, cu repetiție, cu un singur foc, cu 
două focuri cu țevi ghințuite și netede), altele decât cele din categoria A și C arme convertibile; 

3) categoria C – arme de foc scose din utilizare, arme antice și copiile sale moderne, care nu 
folosesc un glonț cu lovitura centrală sau de margine, arme cu aer comprimat cu energie cinetică de 
10,5 J sau mai mult, sau a căror viteză de proiectil este de 200 m / s sau mai mare și un calibru mai 
mare de 4,5 arme sau arcușul al cărui forță de tracțiune de tendon depășește 450 n, respectiv a căror 
greutate la tracțiune este mai mare de 101 libri; 

4) categoria D – armamentul rece, spray-uri cu gaz, dispozitive cu electroșocuri, pistoale cu aer de 
energia cinetică mai mică de 10,5 J sau viteză de lansare mai mică de 200 m / s, cu calibrul de 4,5 
mm sau mai puțin, precum și arme cu sfoară sau un arc cu forța de tracțiune până la 450 n, și a 
cărui greutate la tracțiune este de până la 101 Libre. 

Permisivitate și interzicerea achiziției, deținerii și purtarării armelor 

Articolul 5. 

Armamentul din categoria A nu poate fi achiziționat, poseda și purta de către persoanele fizice, 
persoanele juridice și a antreprenor, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta lege și de alte legi. 

Armamentul din categoria B se poate achiziționa, purta și deține – în baza actului emis de către 
organul competent. 

Armamentul din categoria C se poate achiziționa liber doar în cazurile prevăzută prin prezenta lege, 
și se pot deține doar cu anunțul la organul competent. 

Armamentul din categoria D se poate achiziționa și deține fără actul și anunțul la organul 
competent, în conformitate cu prezenta lege.. 

Interdicția de comercializare, achiziție și deținere a unui echipament suplimentar și anumitui tip de 
muniție. 

Articolul 6. 

Este interzisă introducerea pe piață, achiziția, să deținerea și purtarea unui amortizor de zgomot.  

Este interzisă introducerea pe piață, achiziția, deținerea și purtarea muniție cu gloanțe blindate, 
inflamabile, explozive cu suplimente sau cofrare radioactive, toxice 
și substanțe nocive, precum și de gloanțe pentru astfel de muniții și muniție pentru pistoale și 
revolvere cu cărtușele care au efecte explozive (dum-dum muniție) și cărtușe pentru astfel de 
muniție. 

Organul competent 
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Articolul 7. 

Organul competent, în sensul acestei legi, este unitatea teritorială - organizatorică competentă a 
ministerului afacerilor interne, având în vedere domiciliul, respectiv sediul solicitantului (în 
continuarea textului: organul competent). 

Două instanțe în procedura de hotărâre și aplicare a dispozițiilor legii care reglementează procedura 
administrative. 

Articolul 8. 

La deciziile de prima instanță care sunt adoptate de către organul competent în baza prezentei legi 
se poate depune un recurs în termen de 15 zile de la data înmânării deciziei, ministrului pentru 
afacerile interne (în continuarea textului: ministru). 

Recursul nu conduce la amânarea executării deciziei.. 

Privind toate problemele care nu sunt reglementate prin această lege se aplică dispozițiile legii prin 
care se reglementează procedura administrativă generală. 

Control 

Articolul 9. 

Controlul asupra implementării legii efectuează ministerul. 

În timp de inspecție funcționarii  ministerului sunt autorizate să verifice acte cu caracter general și 
cărțile de afacere, evidența, încăperile în care se păstrează armele, precum și arma, să solicite 
informații, impune măsuri pentru punerea în aplicare a reglementărilor, poartă procedura 
administrativă, remite anunț contravențional și anunțul penal și preiau toate acțiunile care rezultă 
din aceste proceduri, în conformitate cu legea. 

Actele  

Articolul 10. 

Acte în sensul prezentei legi se consideră: 

1) Aprobarea pentru achiziția armelor pentru persoanelor fizice; 

2) Aprobarea pentru achiziția armelor pentru persoanele juridice și antreprenorii; 

3) Aprobarea pentru achiziția armelor pentru vânzarea pe mai departe; 

4) permisul de arme (pentru deținătorul de arme pentru securitatea personală, pentru posedarea 
armelor convertibile, pentru deținerea și purtarea armelor, pentru persoanele juridice și 
antreprenor); 

5) Adeverința privind anunțarea faptului de deținere a armelor de categoria C; 

6) Aprobarea privind repartizarea persoanelor angajate; 
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7) Permis pentru purtarea armelor; 

8) Aprobarea privind achiziția și scoaterea armelor și muniției din Republica Serbia; 

9) Aprobarea privind scoaterea armelor și muniției din Republica Serbia; 

10) Aprobarea privind achiziția pieselor elementare pentru arme; 

11) Aprobarea privind introducerea armelor și muniției din Republica Serbia; 

12) Permisul de colecționar. 

Pentru emiterea actelor din alineatul 1 al prezentului articol, precum și pentru formulare, alte 
înscrisuri și activității ale organelor administrației de stat în procedurile în baza prezentei legi se 
achită taxa în sensul prescripțiilor prin care este reglementata sistemuș bugetar. 

II. ACHIZIȚIA, DEȚINEREA ȘI PURTAREA ARMELOR 

Condițiile pentru persoanele fizice pentru achiziția și ținerea armelor de categoria B 

Articolul 11. 

Armamentul de categoria B pot fi achiziționate de către persoanele fizice care sunt: 

1) majore; 

2) cetățeni ai Republicii Serbia sau sunt străini cu ședere permanentă; 

3) au capacitatea și starea de sănătate pentru deținerea și purtarea armelor; 

4) nu au fost condamnați la închisoare pentru infracțiunile: împotriva vieții și a corpului omului, 
împotriva drepturilor și libertăților omului și cetățeanului, împotriva libertății sexuale, împotriva 
căsătorie și familiei, împotriva proprietății, împotriva sănătății, împotriva securității generale a 
oamenilor și a proprietății, împotriva ordinii constituționale și securitatea Republicii Serbia, 
împotriva autorității de stat, împotriva ordinii și liniștii publice, împotriva umanității și a altor 
bunuri protejate de dreptul internațional sau se derulează împotriva lor procedura pentru 
infracțiuniile menționate de mai sus; 

5) nu au fost condamnați definitive în ultimii patru ani pentru contravențiile din domeniul ordinii 
publice și liniștii, pentru care a fost stipulată pedeapsa cu închisoare și pentru contravențiile din 
prezenta lege; 

6) pe baza controalelor operaționale și de securitate la domiciliul, reședință, locul de muncă, 
respectiv comportamentul lor nu indică faptul că acesta va fi un pericol pentru ei înșiși sau pentru 
alții, precum și ordinea publică; 

7) sunt instruiți să mânuiească armamentul de foc; 

8) au un motiv legitim, și anume: 

(1) Pentru armamentul pentru securitatea personală de categoria B – Dacă este credibil că siguranța 
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personală poate să le fie compromisă, din cauza naturii afacerii sau alte circumstanțe, 

(2) pentru armamentul de vânătoare de categoria B – dacă remit dovezi  că îndeplinesc condițiile 
pentru deținerea buletinului de vânător, 

(3) pentru armamentul sportive – certificate privind calitatea de membru active în organizația 
sportive de tir. 

9) au condiții pentru depozitarea sigură și păstrarea armelor 

Capacitatea și starea de sănătate 

Articolul 12. 

Starea de sănătate pentru deținerea și  purtarea armelor, prevăzută prin articolul 11, punctual 3) din 
prezenta lege, se dovedește prin certificatul medical despre starea sănătăţii. 

Certificatul medical despre starea sănătăţii pentru ținerea și purtarea armelor emite instituția de 
sănătate care primește decizia ministerului competent pentru treburile de sănătate că îndeplinește  
condițiile pentru efectuarea examinărilor medicale pentru stabilirea stării de sănătate a persoanelor 
fizice pentru purtarea și deținerea armelor. 

Cerințele detaliate care trebuie îndeplinite de către instituțiile sanitare pentru a efectua examene 
medicale pentru determinarea stării medicale a persoanelor fizice pentru purtarea și deținerea 
armelor sunt stabilite de către ministrul responsabil pentru afacerile de sănatate. 

Instituție sanitară autorizată pentru consultații medicale pentru determinarea stării de sănătate a 
persoanelor fizice de a poseda și de a purta arme este obligată în termen de nu mai târziu de opt zile 
de la data examinării să informeze cea mai apropiată unitate organizatorică a Ministerului de faptul 
că persoana care a fost examinată medical nu îndeplinește condițiile de acordarea permisului pentru 
deținerea și purtarea armelor. 

Persoanei fizice căruia  în baza prezentei legi a fost aprobat permisul pentru achiziția armelor de 
categoria B, respectiv căruia a fost emis certificatul de arme, trebuie organului competent tot la 
cinci ani, respectiv după expirarea valabilității certificatului medical privind capacitatea medicală 
de a purta și ține armă, să remită un certificate noi care nu este mai vechi de 1 lună. 

Persoana fizică care nu este mulțumită cu certificatul medical privind capacitatea medicală de a 
purta și ține arma, poate înainte un recurs la comisia de sănătate de instate a doua care este numită 
de către minitrul sănătății. 

Organul competent care a emis certificatul de arme persoanei fizice este obligat  ca  imediat după 
emiterea cetificatului de arme să anunțe privind aceasta pe medicului persoanei fizice respectiv în 
sensul legii prin care se reglementează protecția de sănătate (în continuarea textului: medical ales). 

Medical ales care a observant că la persoana fizică care deține și poartă armă s-a ajuns la undele 
schimbări în ceea ce privește starea de sănătate care are impact la capacitatea de purtare și 
deținerea a armelor, este obligat ca îmediat după ce a observant aceasta să anunțe pe cea mai 
apropiată unitate organizatorică  a Ministerului.  

Condițiile mai apropiate care, în ceea ce privește starea de sănătate pentru deținerea și purtarea 
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armelor, trebuie să fie îndeplinite de către persoanele fizice care dețin și poartă arme, sunt stabilite 
de către ministrul sănătății. 

Achiziția armelor din categoria B pentru persoanele fizice. 

Articolul 13. 

Solicitarea de a se obține arma se depune pe formularul prevăzut , pe lângă care se prezintă și 
buletinul de identitate sau un alt document de identificare, se anexează certificatul privind starea de 
sănătate, o dovadă care să justifice motivele pentru achiziționarea armei de foc și un certificat de 
competență pentru manipularea armelor de foc, precum și permisiunea de  verificare și prelucrare a 
datelor cu caracter personal atunci când preiau măsuri și activități oficiale, prevăzute în prezenta 
lege, în conformitate cu legea care reglementează protecția datelor cu caracter personal. 

Organul competent la adoptarea deciziei, pe lângă dovezile pe care le repezintă solicitantul, 
utilizează și datele din evidența care se portă în baza legii, precum și datele la care ajunge în 
efectuarea activităților sale în conformitate cu autorizațiilor sale. 

Existența condițiilor din articolul 11.  Punctual 9) din prezenta lege determină agentul de poliție 
prin verificarea direct în încăperile la domiciliul sau reședința solicitantului. 

De instruirea privind manipularea armelor de foc sunt scutiți angajații și pensionații autorităților de 
stat care sunt, sau au fost obligați în baza îndatoriilor de serviciu să poarte  armă, persoanele care 
satisfăc profesional serviciul militar sau pensionarii militar, ofițeri de rezervă și practicanții de tir 
sportiv, care concurează la evenimente cu arma de foc. 

Organele competente vor emite aprobarea pentru achiziția armei persoanei fizice pentru care se 
stabilește  în cadrul procedurii că îndeplinesc condițiile din articolul 11 din prezenta lege. 
Aprobarea pentru achiziția armei este valabilă șase luni de la data emiterii aprobării. 

Aprobarea pentru achiziția armei, în baza căruia solicitantul nu a efectuat achiziția armei în 
perioada prevăzută, se va întoarce organului competent. 

Organul competent va respinge solictarea pentru emiterea deciziei și nu va emite aprobarea pentru 
achiziția armei dacă nu sunt îndeplinite condițiile din articolul 11 al prezentei legii. 

Achiziția și deținerea armei de categoria C 

Articolul 14. 

Persoana fizică care a împlinit vârsta de 18 ani, precum și persoanele juridice și antreprenorii, dacă 
aceasta este în conformitate cu activitatea pe care o desfășoară, pot , fără aprobarea prealabilă 
pentru achiziția armei emisă de către organul competent, să furnizeze și dețină armamentul din 
categoria C. 

Persoanele din alineatul 1 al prezentului articol, este obligată ca în termen de 8 zile de la data 
furnizării armelor, să le anunțe la organul competent pe un formular prevăzut. Cu solicitarea 
respectiv se prezintă și dovada privind originea armelor. 

Adeverința privind anunțul armelor, organul competent va emite pe un formular prevăzut pentru 
aceasta. 
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Achiziția și deținerea armei de categoria D 

Articolul 15. 

Persoanele fizice care au împlinit vârsta de 16 ani, persoanele juridice precum și agenții comerciali, 
pot fără aprobare și anunț la organul competent, să furnizeze și poarte arma din categoria D. 

Felurile permisurilor de armă 

Articolul 16. 

Persoanelor fizice, persoanelor juridice și anreprenorilor se emite permisul  de armă de categoria B 

Felurile permisurilor de armă sunt: 

1) Permisul de armă pentru deținerea armelor pentru securitatea personală; 

2) Permisul de armă pentru deținerea armelor convertibile; 

3) Permisul de armă pentru deținerea și purtarea armelor; 

4) Permisul de armă pentru persoanele juridice și anreprenorii. 

Permisul de armă pentru deținerea armelor pentru securitatea personală se emite pentru pistoale și 
revolvere. 

Permisul de armă pentru deținerea armelor convertibile se emite pentru  armamentul cu gaz, 
pistoale starter și de semnalizare, pistoale și pușcă. 

Permisul de armă pentru deținerea și purtarea armelor se emite pentru armamentul de vânătoare și 
armamentul pentru sport. 

Emiterea permisului de arme 

Articolul 17. 

Persoana fizică, care în baza aprobării organului competent a efectuat achiziția armelor remite 
cerere organului competent pentru emiterea permisului de armă în termen de opt zile de la data 
când a fost executată achiziția armei. Cu solicitarea  remite și dovada privind originea armelor. 

Persoana fizică, care în baza aprobării organului competent a efectuat achiziția armelor, dar care 
deja dispune de permisul de armă pentru același tip de arme, remite cererea organului competent 
pentru înregistrarea armei furnizate în termen de opt zile  de la data când s-a executat achiziția 
armelor. Cu solicitarea  remite și dovada privind originea armelor. 

Permisul de arme se eliberează pe un formular stabilit și în el se introduc datele despre arme și 
proprietarii armelor. Formularul permisului de arme include un microcontroler (cip) pentru citirea 
automată a datelor, în care sunt introduse datele vizibile alfanumerice înscrise pe document, 
precum și alte informații despre proprietar, datele privind armamentul și ale pieselor de bază. 
Costurile legate de elaborarea permiuslui de armă sunt suportate de către solicitant. 



  

11 
 

Procedura de emitere, cuprinsul permisului și aspectul formularului cu elementele de protecție 
stabilește ministrul. 

Permisul de arme se va emite cu termenul de valabilitate limitat  de până la 10 ani, persoanei fizice 
care  îndeplinește condițiile din articolul 11 al acestei legi. 

Persoana fizică , cel târziu la 30 de zile înainte de expirarea valabilității permisului de armă va 
remite organului competent solicitarea pentru emiterea noului permis de armă. 

Permis de colecționar 

Articolul 18. 

Prin decizia autorității competente se poate autoriza emiterea permisului colecționar pentru 
procurarea armelor persoanei fizice, care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 11 din 
prezenta lege, și care are cel puțin cinci bucăți de arme înregistrate în categoria B și care dispune de 
condițiile spațiale și tehnice pentru depozitarea și păstrarea în siguranță a armelor. Costurile de 
elaborare a permisului de colecționar sunt suportate de către solicitant. 

Permisul de colecționar este permanent și în baza ei se poate procura mai multe bucăți din 
categoria B. 

Persoana fizică care în baza permisului de colecționar a furnizat arma remite solicitarea organului 
competent pentru înregistrarea armei procurate sau solicitarea pentru emiterea permisului de armă 
în termen de opt zile de la data când a fost executată achiziția armei. 

Deținătorii permisului de colecționar pot procura și deține muniția de toate calibrele, în afara 
muniției menționate în articolul 6 din prezenta lege. 

Permisul de colecționar se va revoca în caz că deținătorul ei nu mai îndeplinește condițiile din 
alineatul 1 al prezentului articol. 

Condițiile tehnico-spațiale pentru depozitarea și păstrarea în siguranță a armelor sunt determinate 
de către ministru. 

Contractele privind cesiunea proprietății asupra armelor 

Articolul 19. 

Contractul prin care se efectuează cesiunea proprietății asupra armelor înregistrate din categoria B 
trebuie să fie redactat în formă scrisă și legalizată. 

Proprietarii armelor înregistrate din categoria B, pot fără aprobarea organului competent, reciproc 
să efectueze schimbul de arme de același fel. 

În cursul schimbului, se poate modifica destinația armei, dacă arma și noul proprietar îndeplinește 
condițiile prevăzute prin prezenta lege.  

Când prin contract se efectuează cesiunea proprietății, respectiv schimbul  de arme , persoanele 
sunt obligate ca organului competent, în termen de  opt zile de la data cesiunii proprietății să remită 
solicitarea pentru înregistrarea armelor. 
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Proprietarul armelor poate în orice moment  să predea arma organului competent, fără nici o 
compensație, în proprietatea Republicii Serbia. 

Arma de categoria B se poate înstrăina, cu excepția cazului din alineatul 2, al prezentului articol, 
doar persoanei care posedă aprobarea valabilă pentru achiziția armelor sau permisul de colecționar. 

Aspectul și conținutul formularului privind predarea armelor în proprietatea Republicii Serbia este 
reglementat de către ministru. 

Achiziția muniției 

Articolul 20. 

Muniția pentru armamentul din categoria B și C, cu excepția celui scos din utilizare, se poate 
furniza în baza actelor emise privind armele. 

Proprietarii armelor pot furniza și deține muniția de calibrul pentru care au armă înregistrată, cu 
excepția persoanelor fizice cărore le este emis permisul de colecționar. 

Pregătirea muniției 

Articolul 21. 

Membrii organizațiilor de vânătoare sau de tir, care s-au înregistrat armamentul din categoria B și 
care sunt instruiți să se ocupe cu mânuirea materialelor explozive pot, în baza deciziei  autorității 
competente prin care le-a fost aprobată pregătirea muniției pentru nevoile lor proprii și nevoile 
organizațiilor lor de tir și de vânătoare, și pot pregătii muniția, în conformitate cu reglementările 
care reglementează cumpărarea, utilizarea, transportul și depozitarea materiilor explosive. 

Persoanelor din alineatul 1 al prezentului articol, organul competent prin decizie va interzice 
pregătirea muniției pentru nevoile lor proprii și nevoile organizațiilor lor de tir și de vânătoare, 
dacă se stabilește în cadrul procedurii că nu îndeplinesc condițiile din prezenta lege, sau alte legii. 

Este interzisă elaborarea muniției cu modificarea proiectilelor a muniției de semnalizare, start sau 
gas. 

Achiziția pieselor de bază a armelor 

Articolul 22. 

Proprietarul armelor înregistrate din categoria B poate  pentru nevoile proprii să furnizeze piesele 
elementare cu autorizația organului competent. Datele privind achiziția pieselor elementare se 
introduce în permisul de arme. 

Dispozițiile prezentei legi care se referă la arme, se aplică  și la piesele elementare pentru arme. 

Achiziția armelor străinilor 

Articolul 23. 

Străinii în Republica Serbia care nu au rezidență permanentă pot achiziționa arme din categoria B 
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și C cu muniția corespunzătoare, pe baza aprobării pentru achiziționarea și scoaterea armelor și a 
munițiilor din Republica Serbia - emisă de către o unitate teritorial - organizațională competentă al 
ministerului responsabil pentru afaceri interne, în funcție de locul în care se efectuează achiziție. 

Străinii din alineatul 1 al prezentului articol, cu cererea pentru emiterea aprobării remit și actul  
privind identitatea lor și actul legalizat emis în țara străină în baza căruia în țara respectiv pot 
realiza furnizarea  armelor și muniției. 

Străinii din alineatul 1 al prezentului articol sunt obligați ca astfel de arme și muniții să anunțe la 
organul competent pentru controlul vamal. 

La trecerea de frontiera de stat, astfel de arme și muniții furnizate sunt obligați să anunțe organului 
competent pentru controlul vamal. 

Înregistrarea armelor 

Articolul 24. 

Înregistrarea armelor din categoria B și C se efectuează prin introducerea datelor privind 
armamentul (marca, modelul, calibrul, numărul de fabricație) în actul emis privind armamentul și 
în evidența organului competent. 

Nu se poate înregistra arma din categoria B, precum nici armamentul cu aer din categoria C, care 
nu au fost examinate, marcate și timbrate în conformitate cu prescripțiile care reglementează 
examinarea, marcarea și etichetarea armelor. 

Dacă armamentul din alineatul 2 al prezentului articol nu au fost examinate, marcate și timbrate, 
organul competent va îndruma pe proprietar ca, înainte de înregistrare, să examineze, și să 
efectueze marcarea și timbrarera armelor. 

Purtarea armelor 

Articolul 25. 

Persoanei fizică care are armă înregistrată pentru securitatea publică din categoria B se poate emite 
permisul pentru purtarea armelor. 

Cererea, respectiv solicitarea se remite organului competent 

Persoana fizică din alineatul 1 al prezentului articol, când prezintă cererea, trebuie să îndeplinească 
condițiile din articolul 11 al prezentei legii, precum și să facă credibil că siguranța lui fizică  a fost 
periclitată în mod serios sau că poate fi periclitată într-o așa măsură fiind necesară purtarea armei 
pentru siguranța lui personală. 

Emiterea permisului pentru purtarea armei, prin decizie este aprobată de către directorul poliției sau 
agentul de poliție pe care el îl împuternicește. 

Prin decizie se va respinge solicitarea pentru emiterea permisului pentru purtarea armelor, dacă 
solicitantul nu îndeplinește condițiile  din alineatul 3 al prezentului articol. 

Permisul pentru purtarea armelor pentru siguranța personală, în baza deciziei prin care purtarea 
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armei este aprobată emite organul competent.  

Permisul pentru purtarea armei este valabil împreună cu permisul de armă. 

Deținătorul permisului pentru purtarea armei poate, cu permisul de armă, în același timp să poarte 
doar o armă pentru care i-a fost emis permisul de armă. 

La loc public, deținătorul permisului pentru purtarea armei pentru siguranța personală nu poate să 
facă arma vizibilă altor persone, respectiv nu este permis să poarte arma în așa mod ca să 
hărțuiească și tulbure alte personae. 

Permisul pentru purtarea armei se emite cu un termen de valabilitate limitat de până la cinci ani.  

Dacă în procedura derulată se determină că persoana căruia i-a fost emis permisul pentru purtarea 
armei pentru siguranța publică nu mai îndeplinește condițiile din alineatul 3 al prezentului articol, 
directorul poliției, respectiv agentul de poliție împutrenicit de el va adopta decizia prin care  se 
interzice purtarea armei și permisul care a fost emis se confiscă. 

Raportat la decizia din prezentul articol se poate declara un recur ministrului în termen de  15 zile 
de la data  de înmânare a deciziei. 

Articolul 26. 

Este interzis să poarte armamentul în public, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta sau alte 
legi. 

Armamentul de vânătoare poate fi purtat în timp ce de vânătoare, în conformitate cu reglementările 
privind vânătoarea. 

Armamentul pentru sport poate fi purtat în încăperiile închise sau deschise destinate  pentru 
sporturile de tir și instruirea privind manipularea cu armele. 

Adulții pot purta spray-uri cu gaz și dispozitive pentru  provocarea șocurilor electrice.  

Minorii peste 16 ani pot purta spray cu gaze. 

Dezactivare armelor 

Articolul 27. 

Armamentul din categoria B și armamentul cu aer comprimat din categoria  C se poate dezactiva. 

Certificatul, respectiv adeverința privind dezactivarea  armelor emit persoanele juridice și 
antreprenorii autorizați pentru examinarea, marcarea și etichetarea armelor de foc și pentru 
producția armelor, precum și servisorii autorizați. 

Costurile de dezactivare a armelor sunt suportate de către proprietarul armei. 

Proprietarul armei este obligat ca arma care a fost permanent dezactivată să anunțe organului 
competent în termen de  opt zile de la data dezactivării. 
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Datele privin dezactivarea se introduce în actul emis și se marchează pe armă. 

Este interzisă furnizarea, purtarea și deținerea pieselor și muniției pentru arma dezactivată care a 
fost scoasă din utilizare. 

Minstrul reglemenetază procedrua mai apropiată, condițiile și modalitatea de dezactivare a armelor. 

Încetarea cerințelor de deținere a armelor 

Articolul 28. 

Organul competent , ex officio, poartă evidența privind faptul dacă persoana fizică care deține arma 
din categoria B îndeplinește condițiile stipulate prin articolul 11 al prezentei legi. 

Dacă încetează să mai existe unul dintre condițiile și cerințele din articolul 11 alineatul 1, punctual 
3),4), 5), 6), 8), și 9) al prezentei legii, organul competent va adopta decizia privind confiscarea 
permisului de armă, armei și muniției persoanei fizice care deține arma din categoria B. 

Persoana fizică împotriva căreie a fost demarată procedura adminstrativă privind confiscarea armei, 
este obligată , ca la cererea agantului de poliție, imediat, sau cel mai târziu în termen de  48 de ore 
să predea permisul de armă, arma și muniția. 

Privind obiectele confiscate organul competent emite un certificat. Permisul de armă confiscate, 
arma și muniția se păstrează la organul competent  până la finalizarea procedurii. 

Persoanei fizice căruia arma a fost confiscată  o poate înstrăina sau dezactiva  în termen de un an de 
la data deciziei finale privind confiscarea armei. 

În caz că persoana fizică care are armă înregistrată  nu mai îndeplinește condițiile din articolul 11, 
alineatul 1 , punctual 2) al prezentei legii, este obligată ca fără amânare să predea arma organului 
competent și să înstrăineze arma în termen de un an , sau în termenul respectiv să o scoată din țară 
în conformitate cu articolul 23 al prezentei legii. 

Dacă persoana fizică nu procedează  în conformitate cu alineatul 5 și 6 al prezentului articol, arma 
devine proprietatea Republicii Serbia. 

Procedura în caz de deces al proprietarului armei și moștenirea armei 

Articolul 29. 

În cazul decesului unei persoane care a avut înregistrat arme de foc, persoana în posesia căreia 
această armă se găsește, este obligată ca în termen de 45 de zile de la decesul persoanei să 
informează cea mai apropiată unitate organizatorică a ministerului, pentru a prelua armele. Astfel 
de arme vor fi păstrate la unitatea organizatorică a Ministerului din ultimul loc de reședință a 
proprietarului, până la determinarea moștenitori. În cazul în care ca succesorul al armelor este 
numit o persoană minoră, armamentul se păstrează până la majoratul succesorului. 

O persoană care în baza moștenirii dobândește arme de categoria B și C, poate aceste arme să 
predea în proprietatea Republicii Serbia. În cazul în care acest lucru nu se face, persoana respectiv 
este obligată ca, în termen de șase luni de la data dobândirii, să depună o cerere pentru eliberarea 
permisului de arme sau solicitarea de înregistrare a armelor, adică anunțul privind deținerea 
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armelor, sau să dezactiveze sau înstrăineze arma. În cazul în care succesorul este armelor este 
minor, acest termen începe să curgă de la data împlinirii majoratului. 

Dacă moștenitorul nu procedează așa cum este stabilit în alineatul 2 al prezentului articol, 
armamentul moștenite trec în proprietatea Republicii Serbia. 

Procedura privind arma și muniția găsită 

Articolul 30. 

Cine găsește armă  și/sau muniție, este obligat , fără amânare, să anunțe cea mai apropiată unitate 
organizatorică a Ministerului. 

Arma găsită care nu este înregistrată, nici nu estită o create privind arma respectivă, trece în 
proprietatea Republicii Serbia. 

Procedura cu armamentul dispărute 

Articolul 31. 

În cazul în care proprietarul obsearvă dispariția armei înregistrate, proprietarul este obligat, 
imediat, sau cel mai târziu în termen de 24 de ore să , informeze privind aceasta organul competent. 

Arma găsită, al cărei deispariție a fost anunțată, se va întoarce proprietarului dacă sunt îndeplinite 
condițiile legale, cu excepția cazului în care arma este dovadă în cadrul unei procedure juridice sau 
de cercetare, când față de ea se procedează în conformitate cu alte legi. 

Manipularea armelor și darea armei în împrumut 

Articolul 32. 

Proprietarul este obligat să mânuiască arma foarte atent și să o păstreze în modul în care ea nu va 
ajunge în posesia persoanelor neautorizate și nu periclitează siguranța oamenilor și obiectelor. 

Arma înregistrată nu se poate da spre împrumut sau servire, cu excepția cazurilor prevăzute de 
această lege. 

Armamentul pentru vânătoare se pot da vânătorului, dacă și el însuși are permis de armă pentru 
acest tip de armă. 

În încăperile închise și în aer liber destinate pentru sporturile de tir și antrenamentul de mânuirea 
armelor, arma se poate da spre utilizare beneficiarilor. 

Organizația de tir are armamentul sale înregistrate care le poate da spre servire altei organizații de 
tir, care are înregistrat același tip de armă, în baza unui contract scris. 

Arma se poate da servisorului autorizat pentru a efectua unele reparații, respectiv pentru repararea 
armelor, sau vânzătorului autorizat pentru vânzarea cu comision. 

Prprietarul armei care temporar nu îndeplinește condițiile din alineatul 1 al acestui articol (din 
cauza călătoriei, mutării și altele) poate da arma la păstrare persoanei juridice sau antreprenorului 
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care îndeplinește condițiile tehnico-spațiale pentru depozitarea și păstrarea armei. 

În cazurile din articolul 3 și 4 al prezentului articol, proprietarul armei înregistrate sau 
reprezentantul lui , dacă proprietarul este persoana juridical, dacă nu este present  în cursul duratei 
perioade de împrumut, poate da arma spre servire cu anunț la organul competent. 

În cazurile din alineatul 6 și 7 din prezentul articol, persoana juridică sau antreprenorul este obligat 
să emită certificate privind primirea armei. 

Aspectul anunțului și procesul de acordare a armei spre servire, este reglementat de către ministru. 

Transmiterea armei 

Articolul 33. 

Proprietarul armei sau reprezentantul acestuia în cazul în care proprietarul este o persoană juridică 
sau antreprenor poate transfera arma, pentru uz propriu, cu un document valabil, ambalate într-un 
ambalaj adecvat (valiza, cutie, pungă), care împiedică utilizarea imediată a armei. 

Arma de foc, cu aer comprimat și arma convertibilă se transmite cu muniția evacuate. 

Persoana juridică sau antreprenorul din alineatul 1 al prezentului articol, este obligată ca, înainte de 
transferal armei, să emită pe un formular stabilit o procură specială pentru transmiterea armei. 

Transferul peste frontiera de stat 

Articolul 34. 

Armamentul și muniția, care pot fi achiziționate și înregistrate în conformitate cu prezenta lege pot 
fi, prin import și export, transportate peste frontieră de stat, în conformitate cu reglementările 
privind exportul și importul de arme și muniții, comerțul exterior, transportul de mărfuri 
periculoase și cu anunțul la autoritatea responsabilă pentru implementarea controlului la frontieră. 

Proprietarii armei importate din alineatul 1 al prezentului articol, pe lângă vânzătorii autorizați, 
sunt obligați ca în termen de opt zile  de la data importului armelor, să remită solicitarea pentru 
înregistrare. 

Armamentele și munițiile, care sunt importate temporar sau sunt în tranzit prin Republica Serbia, în 
scopul de vânătoare și sport, organismul responsabil pentru efectuarea controlului la frontier emite 
o aprobare privind introducerea armei și muniției  în Republica Serbia. O persoană care aduce arma 
și muniția în Republica Serbia este obligată ca înainte de emiterea acestei aprobării să dovedească 
dreptul său de a deține, purta și tranzita  armamentul și muniția, care este importată, precum și să 
precizeze motivul pentru introducerea armelor și muniției în Republica Serbia. 

Aprobarea pentru scoaterea armelor și muniției din Republica Serbia se emite de către un oran 
competent, dacă persoana posedă dovadă privind avizul emis de către organul competent strain, 
respectiv are un temei motivat pentru scoaterea armei și muniției din țară. 

Armamentul și muniția din alineatul 3 și 4 al prezentui articol, se poate introduce și scote peste 
frontierea de stat în conformitate cu articolul 33 al prezentului articol și cu anunțul organului 
competent pentru efectuarea controlului vamal. 
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Armamentul și muniția se poate introduce  și scoate peste frontiera de stat doar la trecerile de 
frontieră internationale, cu excepția cazului că prin acordurile international a fost prevăzut altcum. 

Dacă la trecerea frontierei de stat cetățeanul Republicii Serbia sau persoana străină nu anunță arma 
sau muniția, organul competent pentru efectuarea controlului vamal va confisca arma și muniția , și 
privind aceasta va emite o adeverință. 

În cazul în care un cetățean al Republicii Serbia, care trăiește în străinătate declară la  trecerea de 
frontieră armă și muniție, pentru care are un document eliberat de o autoritate competentă străină, 
și intenționează să înregistreze arma în Republica Serbia, autoritatea responsabilă pentru controlul 
vamal va confisca temporar arma și muniția și privind aceasta va emite o adeverință. 

Proprietarul armelor și muniției confiscate temporar, așa cum este prevăzut în alineatul 8 al 
prezentului articol, este obligat ca în termen de nouăzeci de zile de la data confiscării temporare a 
armelor și muniției, să le scoată din Republica Serbia sau  în această perioadă să dobândească  actul 
corespunzător emis de către organul competent. 

Armamentul apartenenților serviciilor străine de securitate 

Articolul 35. 

Apartenenții serviciilor militare, de poliție străine sau al altor servicii de securitate care se 
deplasează într-o vizită oficială în Republica Serbia, și în conformitate cu reglementările din țara 
lor poartă armă scurtă, care este o parte integrantă a uniformei lor, printr-o notificare în prealabil  
Ministerului, pot intra în Republica Serbia, în uniforma cu arme, respectiv să introducă o armă cu 
muniția corespunzătoare, și să o dețină și  poarte în timpul șederii lor în Republica Serbia. 

Reprezentanții serviciilor de securitate străine care sunt în escort și reprezintă paza reprezentaților 
și oficialităților de stat, sau a reprezentaților organizațiilor international, în curs de transit sau vizită 
în Republica Serbia, pot introduce și purta armă și muniție doar cu aprobarea Ministerului. 
Aprobarea este limitată doar pe pe perioada de timp cât durează tranzitul sau vizita reprezentanților 
pe care în protejează și escortează. 

Aprobarea din alineatul 2 al acestui articol este emisă de către organul competent  pentru controlul 
vamal fără plata taxei, pe un formular care este stability de către ministru. 

Armamentul membrilor misiunilor diplomatice și consulare și a străinilor cu ședere temporară 

Articolul 36. 

Apartenențiilor misiunilor diplomatice și consulare în Republica Serbia, se poate, în baza 
principului de reciprocitate, să se aprobe achiziția, purtarea și deținerea armelor. 

Apartenenții reprezentanțelor diplomatice și consulare străine în Republica Serbia, prezintă cerere 
la Ministerul Afacerilor Externe, care remite această cerere Ministerului. Ministerul Afacerilor 
Externe  stabilește existent reciprocității. 

În cazuri excepționale, străinilor cu reședința în Republica Serbia, se poate aproba introducerea, 
scoaterea, achiziția, deținerea și purtarea armei cu aprobarea ministrului. 

Transferul armei în proprietatea Republicii Serbia 
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Articolul 37. 

De arma, care în baza prezentei legi a trecut în proprietatea Republicii Serbia, dispune Givernul 
Republicii Serbia. 

 

Arma din alineatul 1 al prezentului articol se poate înstrăina, distruge sau utiliza pentru nevoile 
organelor de stat. 

Condițiile pentru organizarea antrenamentului privind mânuirea armelor de foc, repararea și 
transformarea armelor și comecializarea de armelor și muniției 

Articolul 38. 

Antrenarea privid mânuirea armelor de foc, repararea și transformarea armelor, comercializarea 
armelor, pieselor de bază a armelor și muniției,  poate fi organizată de către persoanele juridice și a 
antreprenorii, care înainte de a înregistra a astfel de activități la autoritatea care este responsabilă 
pentru evidența agenților economici, primesc decizia autorității competente prin care se aprobă 
desfășurarea acestei activități. 

Antrenarea privind mânuirea armelor de foc pot fi organizate de către persoanele juridice și  
antreprenori care posedă o dovada de proprietate sau contract de închiriere pe termen lung pentru 
spațiile de birouri și sala de tir, care au dovada privind competențele necesare și dovada privind 
îndeplinirea condițiilor tehnico-spațiale pentru depozitarea în siguranță a armelor. 

Repararea și transformarea  armelor poate fi efectuată de către persoanele juridice și a antreprenorii 
care dețin dovada profesionalismul necesară, dreptul de proprietate sau contract de închiriere pe 
termen lung a spațiilor de birouri, care posedă echipamentul tehnic necesar și a resurse, precum și 
dovada îndeplinirii condițiilor tehnico- spațiale pentru depozitarea în condiții de siguranță a 
armelor. 

Comercializarea armelor, piselor de bază și muniției poate fi efectuată de către persoanele juridice 
și a antreprenorii care dețin dreptul de proprietate sau contract de închiriere pe termen lung a 
spațiilor de birouri, precum și dovada îndeplinirii condițiilor tehnico - spațiale pentru depozitarea în 
condiții de siguranță a armelor. 

Proprietarii, persoanele responsabile și persoanele angajate la persoanele juridice și la 
antreprenorul din alineatul 1 al prezentului articol, care după îndatoriile de serviciu ajung în contact 
cu arma, trebuie să îndeplinească condițiile din articolul 11. Punctul 1)-7) al prezentei legii. 

Persoanelor juridice și antreprenorilor nu se va aproba, prin decizia organului autorizat, efectuarea  
activităților din alineatul 1 al prezentului articol, respectiv prin decizia organului competent se va 
interzice desfășurarea activităților pe mai departe dacă în cadrul procedurii  se stabilește că nu 
îndeplinesc condițiile stipulate prin această lege sau dacă se va periclita siguranța publică. 

Persoanele juridice și antreprenorii din alineatul 1 al prezentului articol sunt obligați să 
dobândească de la organul competent aprobarea privind repartizarea persoanelor angajate înainte 
de repartizarea lor la aceste activități. 

Persoanele juridice și antreprenorii din alineatul 1 al prezentului articol sunt obligați ca arma, 
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piesele de bază a armelor și muniția să o depoziteze în conformitate cu această lege. 

Se poate repara și transforma doar arma înregistrată din categoria B și C. 

Privind fiecare reparație care a fost efectuată, servisori autorizați vor informa organul competent în 
termen de 15 zile de la data executării reparației. 

Opiniile privind îndeplinirea  condițiilor tehnico-spațiale pentru depozitarea în siguranță și 
păstrarea armelor și  muniției, la solicitarea părții, emite Ministerul. 

Ministerul realizează controlul asupra activitatea persoanelor juridice și antreprenorii din alineatul 
1 al prezentului articol. 

Ministrul va prescrie mai detailat programului, condițiile și modalitatea de desfășurare a 
antrenamentului privind mânuirea cu armamentul de foc, reparațiilor sau transformării armelor, 
comercializarea de arme, pieselor de arme și muniții și cerințele spațiale și tehnice pentru 
depozitarea în siguranță a armelor și munițiilor. 

Achiziția și vânzarea armelor și muniției de către vânzătorii autorizați 

Articolul 39. 

Vânzătorii autorizați în baza prezentei legi pot să furnizeze și comercializeze armele, piesele de 
bază pentru armă și muniție din categoria B,C și D . 

Vânzătorilor autorizați organul competent poate emite aprobarea privind achiziția armelor, piselor 
de bază pentru arme și muniție din categoria B și C pentru vânzarea pe mai departe, care este 
valabilă un an. 

Vânzătorii autorizați sunt obligați ca datele privind fiecare armă din categoria B și C, care a fost 
furnizată pentru vânzarea pe mai departe, să remită organului competent  în termen de 30 de zile de 
la data furnizării realizate. 

Vânzătorii autorizați pot vinde arme și piese de bază pentru arme din categoria B numai 
persoanelor care, în conformitate cu prezenta lege, sunt emise aprobările pentru achiziția armelor și 
aprobarea pentru achiziționarea pieselor de bază pentru arme și persoanelor care dețin permisul de 
colecționar. 

Vânzătorii autorizați sunt obligați ca organului competent, în termen de 15 zile de la data realizării 
vânzării, să remită datele privind fiecare armă vândută din categoria B și C, precum și datele 
privind cumpărător din evidența care se tine în baza prezentei legi. 

Achiziția și deținerea armelor persoanelor juridice și antreprenorilor 

Articolul 40. 

Dacă prin lege nu este stabilit altfel, persoanele juridice și antreprenorii pot, cu aprobarea organului 
competent, respectiv prin anunțul la organul competent, să furnizeze armamentul și piesele de bază 
a armelor, dacă aceasta este în conformitate cu activitatea lor principal. 

Ministerul poate persoanelor juridice, în cazuri justificate în mod excepțional, în funcție de 
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activitatea pe care o desfășoară, să aprobe achiziționarea pistoalelor automate lungi din categoria 
A. În aceste cazuri, la armamentul lungi automate din categoria A se aplică în mod corespunzător 
dispozițiile prezentei legi care se aplică la armamentul din categoria B. 

Cu cererea de emiterea aprobării pentru achiziționarea armelor, care urmează să fie înaintată 
autoritățiilor competente, persoanele juridice și a antreprenorii vor atașa și dovada privind 
inmatricularea în registru , actul privind clasificarea locurilor de muncă, dovezile  care să justifice 
achiziționarea armelor, precum și  dovezile privind îndeplinirea condițiilor spațiale și tehnice 
privind depozitarea armelor în siguranță. 

Proprietarilor, persoanelor responsabile și persoanelor angajate la persoanele juridice și la 
antreprenorii din alineatul  1. al prezentului articol, care în baza îndatoriilor de serviciu ajung în 
contact cu armamentele lungi automate din categoria A și armamentul din categoria B, trebuie să 
îndeplinească condițiile din articolul  11.alineatul 1. punctul 1)–7)  din prezenta lege. 

Persoanele juridice și antreprenorii din alineatul 1 al prezentului articol sunt obligați să 
dobândească de la organul competent  aprobările înainte de repartizarea  angajaților la locurile de 
muncă. 

Organul competent , respectiv Ministerul va emite aprobarea privind achiziția armelor persoanelor 
juridice și antreprenorilor dacă se stabilește în procedură că îndeplinesc condițiile stipulate prin 
prezenta sau altă lege. Aprobarea pentru achiziția armelor este valabilă șase luni de la data emiterii 
aprobării. 

Aprobarea privind achiziția armelor, în baza căreia solictantul nu a efectuat achizița armei în 
termenul prevăzut, se va întoarce organului competent. 

Organul competent, respectiv Ministerul va respinge solicitarea printr-o decizie și nu va emite 
aprobarea privind achiziția armei dacă nu sunt îndeplinite condițiile reglementate prin prezenta sau 
prin altă lege care mai aproape reglementează activitatea persoanei juridice și antreprenorului. 

Persoanele juridice și antreprenorul care în baza aprobării organului competent au efectuat achiziția 
armelor prezintă solicitarea organului competent privind emiterea permisului de armă în termen de 
opt zile  de la data executării achiziției armelor. 

Persoanele juridice și antreprenorii care în baza aprobării au executat achiziția armelor, și dețin 
permis de armă pentru același tip de armă, remit solicitarea organului competent pentru 
înregistrarea armei furnizate în termen de opt zile de la data achiziției armelor. 

Permisul de armă pentru persoanele juridice și antreprenori se emite cu tremenul de valabilitate de până 
la 10 ani. 

Persoanele juridice și antreprenorii, cel târziu la  30 de zile înainte de expirarea termenului de 
valabilitate a permisului de armă, prezintă organului competent cererea pentru emiterea unui nou 
permis de armă. 

Persoanele juridice și antreprenorii sunt obligate să păstreze armamentul și muniția în conformitate cu 
dispozițiile acestei legi și privind această să poarte o evidență. 

Persoanele juridice și antreprenorii sunt obligați ca în termen de 15 zile să predea  organului competent 
armamentul și muniția de care nu mai au nevoie, precum și în cazul de încetarea activității pentru care 
le-a fost aprobată achiziția armelor. 
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Organul competent, respectiv Ministerul va revoca printr-o decizie de la persoanele juridice și 
antreprenor  actele, armamentul și muniția dacă se stabilește în cadrul procedurii că nu îndeplinesc 
condițiile stabilite prin prezenta lege sau altă lege care mai aproape reglementează activitățile persoanei 
juridice sau a antreprenorului. 

Cu armamentul și muniția confiscate se va proceda în conformitate cu articolul 28 al prezentei legi. 

Împotriva deciziei Ministerului recursul nu este permis, ci se poate demara un contencios administrativ. 

Intermedierea la comercializarea armelor și muniției (brokeraj) 

Articolul 41. 

Cu intermediarea la comerțul de arme și muniții (brokeraj) se pot ocupa  persoanele juridice și  
antreprenorii, care înainte de a înregistra  astfel de activități la autoritatea care este responsabilă pentru 
evidența agenților economici, primesc decizia Ministerului prin care se aprobă desfășurarea acestei 
activități. 

Cu cererea se prezintă organului competent și dovezile privind  inmatricularea în registrul 
corespunzător și dovada privind proprietatea sau contractul privind închirierea pe termen lung al 
spațiului de desfășurare a activitații. 

Persoanele responsabile, precum și persoanele angajate la persoanele juridice și la antreprenorul din 
alineatul 1 al prezentului articol, trebuie să îndeplinească condițiile din articolul 11. Punctul 1)-7) al 
prezentei legii. 

Persoanele juridice și antreprenorii din alineatul 1 al prezentului articol sunt obligați să dobândească de 
la organul competent aprobarea privind repartizarea persoanelor angajate înainte de repartizarea lor la 
aceste activități. 

Persoanele juridice și antreprenorii din alineatul 1 al prezentului articol trebuie să poarte o evidență. 

Prin decizie se va respinge cererea sau anula decizia prin care a fost dej aprobată activitatea de 
intermediere la comerțul cu armamentul și muniția, dacă nu sunt îndeplinite condițiile stipulate prin 
această sau altă lege sau dacă se va periclita prin activitatea lor siguranța publică. 

Împotriva deciziei Ministerului recursul nu este permis, ci se poate demara un contencios 
administrativ 

Transportul armelor și muniției 

Articolul 42. 

Pentru transportul armei, pieselor de bază pentru arme și muniție, cu excepția transferului armei din 
articolul 33 al prezentei legi și armelor din categoria D, este necesară decizia  organului competent, 
respectiv al Ministerului, care se adoptă în termen de 15 zile de la data remiterii solicitării orivind 
aprobarea transportului. 

Expeditorul este obligat să anunțe pe organul competent, respectiv pe Minister privind transferal 
armelor și muniției, cel târziu 48 de ore înainte de începerea transportului. 

Organul competent , respectiv Ministerul, poate , după necesitate să ordone expeditorului să preia 
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și unele măsuri specific pentru asigurarea transportului de armă, pieselor de elementare pentru 
armă și muniție. Costurile acestor măsuri specific de asigurare le suportă expeditorul. 

Printr-o decizie se va respinge sau anula decizia prin care a fost deja aprobat transportul armelor și 
muniției, dacă prin aceasta se va periclita siguranța publică. 

Expeditorul cantităților mici de armă (până la cinci) și  muniție (până la 500 de bucăți) poate 
efectua transferal de arme în conformitate cu dispozițiile din articolul 33 din această lege. 

Evidența care se ține de către persoanele juridice și antreprenori 

Articolul 43. 

Persoanele juridice și antreprenorii sunt obligați să țină o evidență a armelor (tipul, marca, modelul, 
calibrul, numărul de producător de arme) și muniții, precum și înregistrările referitoare la 
persoanele angajate (numele, prenumele, codul numeric personal, numărul buletinului de identitate, 
respectiv de identificare a documentului, domiciliul, reședința, adresa și certificatul privind starea 
de sănătate) 

Persoanele juridice și antreprenorii, în conformitate cu activitatea lor pot da  arma către o altă 
persoană spre utilizare sau să primească arma în depozit, să păstreze înregistrările privind 
armamentul (tipul, marca, modelul, calibrul, numărul de fabricație de arme), precum și persoanele 
fizice (numele și prenumele , codul numeric personal al cetățenilor, numărul buletinului de 
identitate sau al documentului de identificare, domiciliul și adresa) și persoanelor juridice și 
antreprenorii (denumirea,sediul, activitatea, numărul matricol, numele și prenumele persoanei 
autorizate) cărora furnizează un astfel de serviciu. 

Persoanelor juridice și antreprenorilor cărora le este aprobat de către autoritatea competentă 
activitatea de organizare a antrenamentelor privind armelor de foc și evidența privind prsoanele 
fizice (numele și prenumele, codul numeric personal, numărul buletinului de identitate sau a unui 
document de identificare, domiciliul și adresa) care sunt instruite să mânuiească armamentul de foc 
și evidența certificatele emise. 

Persoanele juridice și antreprenorii autorizați pentru testarea, ștanțarea și marcarea armelor de foc 
și arme și producția armelor, precum și servisorii autorizați trebuie să țină evidența privind 
armamentul dezactivate (tipul, marca, modelul, calibrul, numărul de fabricație de arme). 

Servisorii autorizați sunt obligați să țină și evidențele privind armamentul  reparate și transformate 
care conțin și date din actele privind armamentul de foc. 

Servisorii autorizați țin și evidența privind armamentul furnizate și vândute, piesele elementare 
pentru arme și muniții care cuprinde: numărul de omologare, denumirea autorității care a eliberat 
autorizația și data eliberării  aprobării și datele privind cumpărătorul persoana fizică (numele și 
prenumele, codul numeric personal, numărul buletinului de identitate sau a documentului de 
identificare, datele privind domiciliul și adresa) pentru persoanele juridice și antreprenorii 
(denumirea, adresa, activitatea, numărul de înregistrare, numele și prenumele persoanei autorizate). 

Intermediarii – brokerii țin evidența privind fiecare intermediere individuală care a fost executată 
privind comercializarea armelor și muniției. 

Persoanele juridice și antreprenorii prezintă organului competent pentru fiecare an, în termen de 30 
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de zile de la data expirării anului calendaristic, exemplarul privind evidența care a fost prevăzută 
prin acest articol în formă scrisă și formă electronică. 

Evidența din acest articol trebuie prezentată organului competent în termen de 15 zile până la 
încetarea derulării activității aprobate în conformitate cu această lege. 

Evidența organului competent 

Articolul 44. 

Organul competent tine evidența și privind: cererile prezentate, aprobările emise pentru furnizarea 
armei, privind certificatele de sănătate; armamentul înregistrat, armamentul confiscat și predat, 
armamentul dezactivat, armamentul găsit, armamentul al cărui dispariție a fost declarată; privind 
cererile depuse și permisele de arme emise și certificatele privind anunțul de deținere a armelor; 
cererile depuse și deciziile emise privind emiterea permisului de colecționar, cererile depuse și 
permisele emise privind purtarea armelor; cererile remise și aprobările acordate privind 
introducerea și scoaterea armelor peste frontiera de stat; privind cererile remise și deciziile emise 
raportat la practicarea comerțului cu armamentul și muniție, antrenamentul privind mânuirea cu 
armamentul de foc, reparațiile și transformarea armelor; privind cererile remise și aprobările 
acordate pentru persoanele juridice și antreprenori raportat la furnizarea armelor, pieselor 
elementare pentru arme și muniție; cererile prezentat și deciziile emise pentru fabricarea muniției; 
privind cererile remise și aprobările acordate raportat la introducerea, achiziția, purtarea și 
deținerea armelor apartenenților misiunilor diplomatice – consulare străine , precum și pentru 
străini; privind cererile remise și deciziile emise raportat la intermedierea la comerțul cu 
armamentul  și muniția; evidența privind armamentul pasiv. 

Ministerul ține evidența privind : solicitările remise și aprobările emise privind purtarea armelor 
pentru reprezentații serviciilor de securitate străine; privind cererile remise și aprobările emise cu 
privire la furnizarea, deținerea și purtarea armelor pentru străini care au ședere în Republica Serbia; 
privind cererile remise și deciziile  și aprobările emise cu privire la furnizarea armelor automate 
lungi. 

Evidențele menționate cuprind și următoarele date: 

1) privind persoanele fizice, prenumele și numele, codul numeric personal, data și localitatea de 
naștere, cetățenia, numărul buletinului de identitate respectiv al documentului de identificare, 
adresa de domiciliu respectiv reședință, fotografia persoanei, profesia, dezanunțarea domiciliului 
din cauza emigrării, reședinței sau reședinței temporare în străinătate și întoarcerea din străinătate, 
precum și calitatea raportat la arme. 

2) privind persoanele juridice: denumirea, sediul, activitatea, numărul matricol, datele privind 
armele, încăperiile, mijloacele, sala de tir, precum și datele personale ale proprietarului, persoanei 
responsabile și angajaților care ajung în contact cu armamentul din alineatul 2, punctual 1) al 
acestui articol; 

3) privind armele: felul, marca, modelul, calibru, numărul de fabricație. 

Toate evidențele menționate se păstrează permanent și  în forma electronica. 

Organul competent  poate preda datele din evidența menționată și altor organe și organizații, 
precum și altor personae juridice și fizice, în conformitate cu legea care reglementează protecția 
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datelor privind personalitatea, și anume: 

1) dacă sunt autorizați în baza legii să solicite și să primeascăastfel de date; 

2) dacă aceste date sunt necesare pentru executarea afacerilor din competențele lor; 

3) dacă asigură protecția datelor personale. 

III. AUTORIZAȚIA PENTRU ADOPTAREA REGLEMENTĂRILOR 

Termenele 

Articolul 45. 

Ministrul mai apropiat reglementează: 

1) procedura pentru emiterea, aspectul, forma și conținutul formularelor prevăzute prin această 
lege; 

2) procedura pentru emitere, aspectul și conținutul actelor prevăzute prin această lege; 

3) modalitatea de ținerea și formularele evidenței prevăzută prin această lege; 

4) condițiile tehnico-spațiale pentru depozitarea cu siguranță și păstrarea armelor și muniției pentru 
persoanele fizice cărora le-a fost emis permisul pentru armamentul de colecție, persoanele juridice 
și antreprenori; 

5) condițiile pentru efectuarea antrenamentului privind mânuirea cu armamentul de foc, precum și 
programul de perfecționare; 

6) condițiile și modalitățile de dezactivare a armelor. 

Ministerul sănătății mai apropiat reglementează: 

1) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească instituția de sănătate privind efectuarea 
examinărilor medicale pentru stabilirea stării de sănătate a persoanelor fizice pentru purtarea și 
deținerea armelor; 

2) condițiile privind starea de sănătate pe care trebuie să le îndeplinească persoana fizică privind 
deținerea și purtarea armelor. 

Reglementările din alineatul 1 și 2 al prezentei legii se vor adopta în termenul de un an de la data 
intrării în vigiare a prezentei legi. 

Legalizarea 

Articolul 46. 

Ministrul poate când este necesar pentru păstrarea siguranței cetățenilor și ordinii publice, periodic, 
să anunțe demararea procedurii de legalizare a armelor și muniției. 
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IV. DISPOZIȚII SANCȚINATORII 

Contravențiile pentru care persoanele fizice se pedepsesc cu amendă 

Articolul 47. 

Cu amenda în valoare de 5.000 până la 150.000 dinari se va pedepsi pentru contravenție: 

1) persoana fizică care nu remite certificate privind starea de sănătate pentru deținerea și purtarea 
armei în temenul prevăzut de articolul 12, alineatul 5 al prezentei legi. 

2) medicul ales care imediat după ce a observant unele schimbării privind starea de sănătate a 
persoanei care poartă arma care pot afecta stara lui de sănătate raportat la capacitatea de a purta și 
deține arma, nu anunță pe cea mai apropiată unitate organizatională a Ministerului, în conformitate 
cu articolul 12, alineatul 8 al prezentei legi. 

3) părintele sau curatorul persoanei minore care a furnizat, respectiv deținut arma din categoria C 
contrar articolului 14, alineatul 1 din prezenta lege, dacă aceasta reprezintă consecința omiterii 
grijei asupra persoanei minore chiar dacă este în posibilitatea de a efectua estfel de control. 

4) persoana fizică care în termen de opt zile de la data furnizării armei din categoria C nu anunță 
arma organului competent pe formularul prevăzut în conformitate cu articolul 14, alineatul 2 al 
prezentei legi; 

5) părintele sau curatorul persoanei minore mai mica de vârsta de 16 ani, care a procurat, respectiv 
deținut arma din categoria D, contrar articolului 15 al prezentei legi, și dacă aceasta reprezintă 
consecința omiterri grijei lui față de persoana minoră, chiar dacă a fost în poziția de a efectua astfel 
de control; 

6) persoana fizică care în termen de opt zile de la data realizării achiziției armelor, nu remite 
cererea organului competent pentru a se emite permisul de arme în conformitate cu articolul 17, 
alineatul 1 al prezentei legi; 

7) persoana fizică care în termen de opt zile de la data executării achiziției armei, care deja deține 
permis de arme pentru același tip de arme, nu remite cererea organului competent privind 
înregistrarea armei în condormitate cu articolul 17 , alineatul 2 al prezentei legi; 

8) persoana fizică care nu remite cel târziu în termen de 30 de zile înainte de expirarea termenului 
de valabilitate a permisului de armă, organului competent cererea pentru emiterea permisului de 
armă în conformitate cu articolul 17, alineatul 6. 

9) persoana fizică care în baza permisului de colecționar a furnizat arma, și nu remite cererea 
organului competent  privind înregistrarea armei furnizate sau cererea privind emiterea permisului 
de armă în termen de opt zile de la data furnizării armei în conformitate cu articolul 18, alineatul 3 
din această lege; 

10) persoana fizică care , în termenul de opt zile de la data transferului proprietății, respectiv de la 
realizarea schimbului, nu a remis cererea pentru înregistrarea armei în conformitate cu articolul 19, 
alineatul 4 al prezentei legi; 

11) persoana străină care arma și muniția, furnizată în conformitate cu articolul 23, alineatul 1, al 
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prezentului articol, nu scoate din Republica Serbia în termen de trei zile de la data furnizării în 
conformitate cu articolul 23, alineatul 3 al prezentei legi; 

12) persoana străină care, arma și muniția furnizată în conformitate cu articolul 23, alineatul 1 al 
prezentei legi, la trecerea frontierei de stat, nu declară organului competent pentru controlul vamal, 
în conformitate cu articolul 23, alineatul 4 din prezenta lege; 

13)  persoana fizică care arma de sport o poartă în afara spațiilor acoperite sau spațiilor din aer liber 
destinate pentru tir și antrenamentul pentru manipularea armelor, contrar articolului 26, alineatul 3 
din prezenta lege; 

14) părintele sau curatorul persoanei minore care a purtat spray cu gas sau dispozitivul pentru 
electroșocuri contrar articolului 26, alineatul 4 și 5 din prezenta lege, și dacă aceasta reprezintă 
consecința omiterii lui de a avea grijă asupra persoanei minore, chiar dacă a fost în posibilitatea de 
a efectua astfel de control; 

15) persoana fizică care nu declară arma dezactivată permanent organului competent în termen de 
opt zile de la data dezactivării în conformitate cu articolul 27 alineatul 4 din prezentul articol. 

16) persoana fizică în posesia căreia se găsește arma, după decesul persoanei care a avut arma 
înregistrată, care după 45 de zile de la decesul persoanei nu declară la cea mai apropiată unitate 
organizatorică a Ministerului, preluarea armei în conformitate cu articolul 29, alineatul 1 al 
prezentei legi; 

17) persoana fizică care  a deținut permisul de armă și permisul pentru purtarea armei pentru 
protecția personală, emisă în baza legii care a fost în vigoare până la data de începere a 
implementării acestei legi, și în termenul de trei ani de la data începerii aplicării prezentei legii nu 
remite cererea pentru emiterea actelor în conformitate cu articolul 50, alineatul 1 al prezentei legi; 

18) persoana fizică care a avut aprobarea de posesia a armelor letale, dar în termenul de un an de la 
data începerii implementării prezentei legi nu realizează înregistrarea, nu vinde, nu a dezactivat sau 
predate arma, fără compensație, în proprietatea Republicii Serbia în conformitate cu articolul 50, 
alineatul 2 al prezentei legi. 

Pe lângă amena din alineatul 1 al prezentului articol, se poate pronunța și măsura de siguranță 
privind preluarea armei și muniției. 

Contravențiile pentru care persoana fizică se pedepsește cu amendă sau închisoare 

Articolul 48. 

Cu amenda în valoare de la 20.000 până la 150.000 dinari, sau închisoare de până la 60 de zile se 
va pedepsi pentru contravenție: 

1) persoana fizică care efectuează înstrăinarea armei contrar articolului 19, alineatul 6 al prezentei 
legi; 

2) persoana fizică care poartă mai mult de o armă, contrar articolului 25, alineatul 8 al prezentei 
legi; 

3) posesorul de permis pentru purtarea armei pentru siguranța personală care la loc public face ca 
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arma să fie vizibilă altor persone, respectiv poartă arma în modalitatea care provoacă tulburarea 
altor personae, contrar articolului 25, alineatul 9, al prezentei legi; 

4) persoana fizică care în loc public poartă arma de foc dezactivată, armă veche sau copia ei 
modernă care nu utilizează glonț cu lansare central, sau armă rece contrar articolului 26,alineatul 1, 
al prezentului articol; 

5) persoana fizică care nu realizează predarea armei în conformitate cu articolul 28, alineatul 3, al 
prezentei legi; 

6) persoana fizică care nu declară dispariția armei înregistrate în conformitate cu articolul 31, 
alineatul 1, al prezentei legi; 

7) persoana fizică care nu utilizează cu atenție arma sau nu o păstrează cu grijă, pentru a nu ajunge 
în posesia persoanelor neautorizate și pentru a asigura siguranța persoanelor și obiectelor în 
conformitate cu articolul 32, alineatul 1, al prezentei legi;  

8) persoana fizică care acordă arma spre servire și închiriere contrar articolului 32 din prezenta 
lege; 

9) persoana fizică care realizează servirea și închirierea armei contrar articolului 32 din prezenta 
lege; 

10) persoana fizică care nu a remis, în termen de opt zile de la importul armei, cererea privind 
înregistrarea armei în conformitate cu articolul 34, alineatul 2 al prezentei legi; 

11) persoana fizică care transferă arma și muniția peste frontier de stat fără declararea organului 
competent pentru efectuarea controlului vamal, contrar articolului 34, alineatul 5 al prezentei legi; 

Pe lângă pedeapsa din alineatul 1 al prezentului articol, se poate pronunța și măsura de siguranță de 
confiscarea armei și muniției. 

Contravențiile pentru care se pedepsesc presoanele juridice și antreprenorii 

Articolul 49. 

Cu amenda  în valoare de  100.000. până la 2.000.000 dinari se va pedepsi pentru contravenție 
persoana juridică: 

1) care a vândut persoanei fizice de vâsrta mai mica de 18 ani arme  din categoria C, contrar 
articolul 14, alineatul 1, al prezentei legi; 

2) care a vândut persoanei fizice de vârsta mai mica de 16 ani arme  din categoria D, contrar 
articolul 15 al prezentei legi; 

3) care, în termen de opt zile de la data cesiunii proprietății, respectiv efectuarea schimbului, nu  a 
remis cererea pentru înregistrarea armei, contrar articolului 19, alineatul 4 al prezentei legi; 

4) care a vândut muniția pentru armamentul din categoria B și C, contrar articolul 20, alineatul 1, al 
prezentei legi; 
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5) care a  vândut muniția contrar articolului 20. alineatul 2. al prezentei legi; 

6) care nu declară armamentul dezactivat  permanent organului competent  în termen de opt zile de 
la data dezactivării, contrar articolului 27, alineatul 4 din prezenta lege; 

7) care nu declară dispariția armei înregistrate, în conformitate cu articolul 31, alineatul 1 al 
prezentei legi; 

8) care efcetuează închirierea armei contrar articolului  32 din prezenta lege; 

9) al cărui reprezentant nu a fost present în cursul duratei chiriei și servirii, contrar articolului 32, 
alineatul 8 al prezentei legi; 

10) servisorul autorizat și vânzătorul autorizat care nu emite adeverința privind primirea armei , 
căntrar articolului 32, alineatul 9 din acest articol; 

11) care arma cu aer comprimat și convertibil transferă contrara articolului 33, alineatul 2 al 
prezentei legi; 

12) care reprezentantului său nu emite împuternicirea pentru cesiunea armei pe un formular stabilit 
în conformitate cu articolul 33, alineatul 3, al prezentei legi; 

13) care , în termenul de opt zile de la data importului armei, nu a remis cererea pentru înregistrare, 
în conformitate cu articolul 34, alineatul 2, al prezentei legi; 

14) care nu a furnizat de la organul competent aprobarea privind repartizarea persoanelor angajate 
înainte de repartizare, în conformitate cu articolul 38, alineatul 7,  și articolului 40, alineatul 5 al 
prezentei legi; 

15) care arma, piesele elementare ale armei nu păstrează în conformitate cu articolul 38, alineatul 
8,  și articolului 40, alineatul 14 al prezentei legi; 

16) servisorii autorizați care nu anunță organul competent privind reparația realizată, în 15 zile  de 
la data realizării reparației, contrar  articolului 38, alineatul 10 al prezentei legi; 

17) vânzătorii autorizați care nu remit datele privin arma de categoria B și C, furnizată pentru 
vânzarea pe mai departe, organului competent în termen de 30 de zile de la data furnizării realizate 
în conformitate cu articolul 39, alineatul 3,  al prezentei legi; 

18) vânzătorii autorizați care, datele privind  arma vândută și datele privind cumpărătorul armei, nu 
remit în termenul de 15 zile de la data executării vânzării organului competent în conformitate cu 
articolul 39, alineatul 5,  al prezentei legi; 

19) care într-un termen stabilit, nu remit cererea organului competent privind emiterea permisului 
de armă în conformitate cu articolul 40, alineatul 10 al prezentului articol; 

20) care în termenul stabilit nu remit cererea organului competent  privind înregistrarea armei , în 
conformitate cu articolul 40, alineatul 11 al prezentei legi; 

21) care organului competent nu remite cererea pentru emiterea unui permis de arme nou, cel târziu 
30 de zile de la data  expirării valabilității permisului de armă în conformitate  cu articolul 40, 
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alineatul 13,din prezenta lege; 

22) care în termen  de15 zile nu predă organului competent arma și muniția de care nu mai are 
nevoie, precum și dacă întrerupe cu efectuarea activitățiilor pentru care a fost aprobată furnizarea 
armei, contrar articolului 40, alineatul 15 al prezentei legi; 

23) care organului competent pentru fiecare an, în termen de 30 de zile de la expirarea anului 
calendaristic, nu remite exemplarul de evidență, care a fost prevăzut prin articolul 43 al prezentei 
legi, în formă scrisă sau în formă electronica, conform articolului 43, alineatul 8, al prezentei legi; 

24) care nu ține evidența din articolul 43 și în modul care este stipulate în articolul 43, alineatul 9 al 
prezentei legi; 

25) care toate evidențele din articolul 43 al prezentei legi nu predă organului competent  în termen 
de 15 zile de la data încetării activității în conformitate cu articolul 43, alineatul 10 al prezentei 
legi; 

26) care a deținut aprobarea pentru posesia  armei, emisă în baza legi care a fost valabilă până la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, și care în termen de trei ani de la data începerii 
implementării acestei legi nu a prezentat cererea pentru emiterea actelor, în conformitate cu 
articolul 50, alineatul 1 al prezentei legi. 

Pentru contravenția din alineatul 1 al prezentului articol, cu amenda în cuantum de la 10.000 până 
la 500.000 dinari se va pedepsi antreprenorul. 

Pentru contravenția din alineatul 1 al prezentului articol, cu amenda în cuantum de la 20.000 până 
la 150.000 dinari se va pedepsi și persoana responsabilă în persoana juridică. 

Pe lângă amendă se poate pronunța și măsura de siguranță – confiscarea armei și muniției. 

V. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

Înlocuirea actelor 

Articolul 50. 

Persoanele fizice care au deținut permis de armă și permis pentru purtarea armei pentru siguranța 
personală, precum și pesoanele juridice și antreprenorii care au avut aprobarea pentru purtarea 
armei, emisă în baza legii, care a fost în vigoare până la data începerii implementării prezentei legi, 
sunt obligate, ca în termen de trei ani de la începerea implementării acestei legi să remită cererea 
privind emiterea actelor, împreună cu certificatul privind starea de sănătate privind purtarea și 
deținerea armei în conformitate cu prezenta lege. 

Persoanele fizice, care au aprobarea pentru deținerea armelor de colecție letale, sunt obligate ca în 
termend e  un an de la data începerii implementării prezentei legi să efectueze înregistrarea din nou, 
să vândă, dezactiveze sau predea arma fără compensație Republicii Serbia. 

Legalizarea juridică 

Articolul 51. 
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Proprietarii armelor din categoria B și C, care nu dispun de actul emis de către organul competent, 
pot , în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei legii, să remită cererea pentru 
emiterea actului corespunzător. 

Proprietarii armei din categoria A, B și C, pot arma lor, să predea organului competent, în 
proprietatea Republicii Serbia, în termen de  trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei legii 

În cazurile din alineatul 1 și 2 al prezentului articol, proprietarii armelor nu sunt obligați să 
dovedească originea armei și nu vor răspunde pentru achiziția, deținerea și purtarea neautorizată 
armei. 

Finalizarea procedurilor începute și încetarea valabilității legii anterioare 

Articolul 52. 

Procedurile administrative și procedurile contravenționale începute înainte de implementarea 
acestei legi se vor finalize în conformitate cu Legea privind armamentul și muniția („Monitorul 
Oficial al RS”, nrumerele 9/92, 53/93, 67/93,48/94, 44/98, 39/03, 85/05 – altă lege, 101/05 – altă 
lege, 27/11 – Curtea Constituțională  și 104/13 – altă lege). 

La data de începere a implementării prezentei legi, încetează valabilitatea Legii privind armamentul 
și muniția („Monitorul Oficial al RS”, nrumerele 9/92, 53/93, 67/93,48/94, 44/98, 39/03, 85/05 – 
altă lege, 101/05 – altă lege, 27/11 – Curtea Constituțională  și 104/13 – altă lege). Și articolele. 
31–34. Din Legea privin protecția frontierei de stat („Monitorul Oficial al RS”, numărul 97/08). 

Intrarea în vigoare și începerea implementării. 

Articolul 53. 

Prezenta lege intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în “Monitorul Oficial al Republicii 
Serbia”, și începe să se implementeze când expiră un an de la data intrării în vigoare. 


