
 

ПРАВИЛНИК  
 

ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ИСПИТУВАЊЕ, ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЛЕЖУВАЊЕ 

НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 
 

(„Службен весник на РС" бр. 28/96) 

 

Член 1 

Овој Правилник ги  уредува условите, методите, постапките и видовите на тестови, 

односно, контролата на огнено оружје, муниција, елементи на муниција и направи, 

начинот на означување, обележување и контрола при пакување на муниција  и 

утврдува знаци за означување и обележување, односно жиг, форма и содржина на 
сертификатите и етикетите за  обележување на муницијата. 

Член 2 

Испитување,означување и обележување на огнено оружје, муниција, елементи на 

муниција и направи се врши со цел да се потврди нивната исправност и квалитет во 

согласност со пропишаните стандарди, техничките нормативи и стандардите за 
квалитет. 

Член 3 

Огнено оружје и направи се испитуваат ако е извршена: 

1) замена на важен конструктивен дел и негово приспособување во склопот на 
оружјето; 

2) измена во димензиите; 

3) измена во отпорноста на важни конструктивни делови како призвод на механичка 
или некоја друга  обработка (ковење, гризење, стругање, дупчење, заварување, 
брусење, еродирање, гравирање и др.). 

 

Член 4 

Испитувањето на огнено оружје вклучува контрола на оружјето пред торментација, 

торментација и контрола по торментација. 

Член 5 

Контролата на огненото оружје пред торментација опфаќа: 

1) контрола на нанесените знаци на него; 

2) визуелна контрола; 

3) контрола на димензиите; 

4) контрола на сигурност при функционирање на оружјето. 



 

Член 6 

Со контрола на нанесените ознаки се проверува дали на еден од најважните 

конструктивни делови на оружјето се наоѓаат следниве обележја: 

1) име, фирма или фабрички знак на производителот; 

2) сериски број за евидентирање на оружјето; 

3) ознака на моделот со кој се идентификува оружјето; 

4) назив на куршумите што се испукуваат. 

Член 7 

Визуелната контрола подразбира проверка на квалитетот на површинската 

обработка, постоење на површински оштетувања, нечистотија и корозија на оружјето, 

грешки во работата на важни конструктивни делови, деформација на цевка или 

лежиште. 

Член 8 

Со контрола на димензиите се проверува калибарот на цевката, димензијата на 

лежиштето на куршумот, големината на зазорот помеѓу челото на цевката и  бациле, 
должината на цевката и сигурносниот систем за заклучување. 

Член 9 

Со контрола на безбедносната функционалност на оружјето се проверуваат 

механизмите за: полнење на полуавтоматско оружје (влез на куршумот во цевката, 

извлекување на куршумот од цевката, исфрлање на куршумот), затворање, 

докинување и испукување на куршуми, запнување и кочење и други механизми 
особено важни за правилно и безбедно функционирање и носење на оружје. 

Член 10 

Торментација се врши на готово оружје или на основните конструктивни делови на 

оружјето со испукување по два торментирачки куршума. 

Како готово оружје, во смисла на овој Правилник, се смета и оружјето кое 

дополнително се брунира или гравира, како и оружјето од испитаните важни 

конструктивни делови. 

Кај мултицевно оружје, секоја цевка засебно се тестира со испукување.         
                                                           
 

Член  11 
 

Контролата на оружјето по торментација вклучува испитување на безбедноста на 
оружјето, визуелен преглед и димензионална контрола. 

Член 12 

Тестирање на муниција и елементи на муниција се врши со проверка на примероци 

земени од секоја произведена серија на муниција. 



 

Член 13 

Муницијата се пакува во амбалажа соодветна за ракување. Примарната единица на 

пакувањето се затвора на пропишан начин и се обележува со следните ознаки: 

1) назив или знак на производителот или лицето за кое се лаборира муницијата; 

2) името на куршумот во согласност со стандардите; 

3) идентификациски сериски број и број на куршумите во основното пакување. 
 
На муниција со високи перформанси и торментирачка муниција се става 
дополнителна ознака која јасно предупредува дека муницијата не може да се користи 
во нормални услови на експлоатација и од оружје што не поминало посебни 
испитувања. 

 

Член 14  

Означување на огнено оружје и направи се врши само ако после извршеното 

испитување се утврди дека се исполнети пропишаните стандарди, технички 

нормативи и стандарди за квалитет. 

Член 15 

Означувањето на огнено оружје и направи се врши после извршено испитување, така 

што на важен конструктивен дел видливо се втиснуваат торментирачките жигови 

дадени во Прилог 1, кој е отпечатен во прилог на овој Правилник и е негов составен 
дел. 

Важни конструктивни делови наведени во став 1 на овој член се: 

1) секоја цевка и глава, клипот, покривката, затворачот (тело на затворачот и 

главата), сандак, кај сите видови на оружје, освен кај револверите; 

2) цевка, тапанче, клип - кај револвер; 

3) цевка, секое лежиште и затворач (тело и глава на затворачот), кај оружје чие 

лежиште не е направено во цевката. 

 

Член 16 

За огненото оружје и направите за кои после извршеното испитување се утврди дека  

ги исполнуваат пропишаните услови, ќе се издаде писмена потврда на Образец 1 кој 

е отпечатен заедно со овој Правилник и претставува негов составен дел. 

Потврдата содржи: вид на испитаното  оружје или направа, отпечаток од втиснатиот 

жиг и други законски ознаки за огнено оружје, односно направи, тип на испитување, 

место и датум на испитување.  

Член 17 

Обележување на муниција и елементи на муниција се врши откако ќе се  утврди дека 

се исполнети сите пропишани стандарди, технички нормативи и стандарди за 

квалитет. 



 

Во секое пакување на муниција, односно елементи на муниција, откако ќе се  утврди 

дека се исполнети сите пропишани услови, се става писмена потврда за извршеното 

испитување, а на обвивката на пакувањето се става пропишаната етикета. 

Член 18 

Писмена потврда за извршеното испитување на муниција, односно елементи на 

муниција, се издава на Образец 2, кој е отпечатен со овој Правилник и претставува 

негов составен дел. 

Етикетата која се става на секое пакување на муниција, односно елементи на 

муниција, се изработува од хартија или друг соодветен материјал и има форма на 

лента, а димензиите на етикетите зависат од големината на обвивките врз кои се 

ставаат. 

Етикетата содржи информации за организацијата којашто го направила 

испитувањето и обележувањето на муницијата и елементите на  муницијата и 

втиснатиот жиг што го означува конечниот прием означен под реден број 11 од 

Прилог 1. 

Член 19 

Од денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи 

Правилникот за постапка за испитување и означување, односно обележување на 
рачно огнено оружје, муниција и рачни апарати („Службен весник на СРС“ бр 15/73. 

Член 20 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во 

„Службен весник на Република Србија“. 

 



 

Прилог 1 
 

ЖИГОВИ И ОЗНАКИ КОИ СЕ СТАВААТ ПОСЛЕ ИЗВРШЕНО 

ИСПИТУВАЊЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, НАПРАВИ И МУНИЦИЈА 

 

 

Р.бр. Видови на жигови и 
ознаки 

Изглед на жиг и ознака Опис на жиг, 
односно ознака 

Забелешка 

 
1                          2                                   3                                      4                                5 

1 Жиг со нормална 
торментација на 
завршено оружје со 
црн барут  

Буква Т, а внатре во 
неа се буквите Ц и 
Б 

 
 

2 Жиг со нормална 
торментација на 
завршено оружје со 
бездимен барут  

Буква Т, а внатре се 
буквите Б и Б 

 
 

3 Жиг со појака 
торментација на 
завршено оружје со 
бездимен барут 

 

Буква Т во која 
внатре се буквите Б 
и Б, а над нив две 
ѕвездички 

 
 

4 Дополнителен жиг 
кој означува дека 
оружјето е 
торментирано во 
состојба на 
испорака 

 

Четири вкрстено 
поставени букви Т, 
а помеѓу нив 
вкрстено поставени 
стрелки и точки 

 
 

5 Жиг со повторена 
торментација со 
црн барут 

 

Буква Т,  во неа 
внатре се буквите Ц 
и Б, а над нив  
ѕвездичка 

 
 

6 Жиг со повторена 
торментација со 
бездимен барут 

 

Буква Т, а внатре се 
буквите Б и Б, и над 
нив  ѕвездичка 

 
 

7 Жиг со нормална 
торментација на 
завршени и 
комплетирани 
цевки 

 

 
Буква Т 

 

 
 

8 Жиг со двојна 
торментација на 
завршени и 
комплетирани 
цевки 

 

Буква Т над која 
има две ѕвездички 

 
 

9 Жиг со тројна 
торментација на 
завршени и 
комплетирани 
цевки 

 

Буква Т над која 
има три ѕвездички 

 
 

10 Жиг со провизорна 
торментација 

 

Букви Т и  П   
 



 

(додека цевката сè 
уште не е 
завршена)  

11 Жиг на конечен 
прием 

 

Штит со ѕвезда 
петокрака од која се 
делат еленски 
рогови, а помеѓу 
нив е означен 
бројот на 
овластувањето на 
работната 
организација 

 
 

12 Жиг на контрола 
после монтажа 

 

Вкрстено поставени 
одвртка и клешта, 
заокружени во круг 

 
 

13 Жиг на 
торментација на 
интернационален 
еталон - на апарат 
за мерење 
притисок 

 

Вкрстено поставени 
букви Ц, И, Б и Е, 
заокружени во круг 

 
Интернаци-
онален жиг 

14 Жиг за увезено 
ново оружје од 
странство кое не 
било торментирано 

 

 
       Букви УО 

 
 

15 Жиг кој означува 
дека лемењето е 
задоволително  

Црта, над неа е 
полукруг, а над него 
римски број пет 

 
 

16 Ознака на 
калибарот и 
должина на 
лежиштето на 
куршумот 

 

Првиот број 
означува калибар, а 
вториот должина на 
лежиштето на 
куршумот 

 
 

17 Жиг на 
контролорот 

 

Иницијали на 
контролорот со 
ѕвездичка над 
буквите 

 
 

18 Ознака за месецот 
и годината на 
испитување 

 

Првите две цифри 
го означуваат 
месецот,а другите 
две реден број на 
годината 

 
 

19 Ознака чока 
 

Изгравиран натпис 
CHOKE 

 
 

20 Ознака за тежина 
на цевката 

 

  
 

 



 

Образец 1 

ПОТВРДА 

ЗА ИЗВРШЕНО ИСПИТУВАЊЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И НАПРАВИ 

Се потврдува: 

1) Дека е извршено испитување и означување на огнено оружје и направи, и тоа 

________________________________________________________________________ 

2) Дека на испитаното и означеното оружје и направи се втиснати жигови, односно 

 

обележени се следните ознаки, и тоа ________________________________________ 

 

3) Дека притисокот под кој е испитана издржливоста на цевката на оружјето изнесувa  

________________________________________________________________________. 

 
Потврдата се издава на барање на _________________________ __на кого припаѓа  
 
испитаното и означено оружје и направа. 
 

Датум __________________ 

 

Место__________________ 

M.П. 

(потпис на овластеното лице на организацијата за испитување и обележување на 

огнено оружје и муниција) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Образец 2 

ПОТВРДА 
 

ЗА ИЗВРШЕНО ИСПИТУВАЊЕ НА МУНИЦИЈА  
И ЕЛЕМЕНТИ НА МУНИЦИЈА 

 
 

Се потврдува дека е извршено испитување на ______________________________ 

_____________________________________________________________содржина 

 

во _______________________ (да се наведе која муниција и елементи на муниција) 

Пакување и дека __________________________ ги исполнува пропишаните услови. 

Знак за оваа муниција, односно елементи на муниција е ______________________. 

 

Датум __________________ 

 

Место__________________ 

 

M.П. 

(потпис на овластеното лице на организацијата за испитување и обележување на 

огнено оружје и муниција) 

 


