
 

ЗАКОН 

ЗА ТЕСТИРАЊЕ, ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ 

НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 

 
(„Службен весник на РС“, бр. 46/95) 

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Огнено оружје, муниција, елементи на муниција, направи, како и преправено огнено оружје 

и направи, пред пуштање во промет подлежат на тестирање, означување и обележување 

во согласност со овој Закон. 

Член 2 

Огнено оружје, во смисла на овој Закон, е: пушка, пиштол, револвер - сите видови - како и 

сите видови на направи кои под притисок на барутни гасови низ цевката исфрлаат зрно, 

кугла, сачма  или сигнално полнење. 

Муниција, во смисла на овој Закон, е: целосно лаборирана муниција за сите видови на 

огнено оружје и направи, како и елементи на муниција (чаури, каписли, барут, тапи, сачми 

и зрна од сите видови и форми, итн.). 

Направи, во смисла на овој Закон се: сите видови на направи кај кои за погон се користи 

енергијата на барутните гасови, како што се: направи за поврзување на цврсти 

материјали, пиштоли за зашеметување добиток, направи за обработка на метали по 

систем на деформација, сигнални пиштоли и слично (во понатамошниот текст: направи). 

Преправено огнено оружје и направи, во смисла на овој Закон, е: огнено оружје и направи 

каде што по пат на преправка се заменети или изменети основните конструктивни делови. 

Член 3 

Огнено оружје, муниција, елементи на муниција и направи не подлежат на тестирање, 

означување и обележување кога се: 

1) увезени од надвор,а за нив е утврдено дека се тестирани, означени и обележани на 

начин и постапка во согласност со меѓународен  договор  за воспоставување на 

унифицирани процедури за заемно признавање на официјалните ознаки на испитаното 
огнено оружје; 

2) увезени од надвор исклучиво за истражувачки и судски цели; 

 

3) наменети за употреба исклучиво од страна на југословенската армија и 
Министерството за внатрешни работи; 

4) кои поминуваат транзит низ Република Србија; 

5) за кои со акти за заштита при работа се предвидува обврска за издавање на 
сертификати . 



 

Член 4 

 

Забранет е промет со огнено оружје, муниција, елементи на муниција, направи, како и 

преправено огнено оружје и направи кои не се тестирани, обележани  и означени на 
пропишан начин. 

Член 5 

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

и направи се врши со цел да се провери, односно потврди нивната исправност и квалитет, 

во согласност со стандардите. 
 

II ТЕСТИРАЊЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И НАПРАВИ 
 

Член 6 

Со тестирањето на огненото оружје, муницијата,  елементите на муницијата и направите 

се проверува безбедноста и регуларноста на нивното функционирање, исправноста на 

одредени делови и се контролира издржливоста на цевките и другите делови под одреден 

притисок. 

Член 7 

Тестирањето на огнено оружје опфаќа контрола пред и после торментација. 

Торментација на оружјето, во смисла на овој Закон, е тест за отпорноста на оружјето под 

притисок кој е барем за 30% поголем од притисокот што може да се постигне со користење 

на стандардна муниција со најсилно полнење, при што тестирањето се одвива со 

испукување на посебно полнење на куршуми. 

Со контролата на огненото оружје наведена во став 1 на овој член се врши негова 

визуелна, димензионална и функционална проверка. 

Член 8 

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

секоја серија на производство за да се провери нивната точност и квалитет, во согласност 

со пропишаните стандарди. 

Муницијата и елементите на муниција, тестирани во смисла на став 1 на овој член, се 

предмет на контрола во текот на пакувањето, заради безбедно пласирање на пазарот и 

употреба. 

 

Член 9 
 

Тестирањето на направи вклучува нивна контрола пред и по торментација, освен за 

одредени типови на направи за кои не е пропишано дека подлежат на само една 
торментација. 



 

Член 10 

Огнено оружје и направи во кои во постапката на преправка се заменети или променети 

нивните значајни структурни делови, се предмет на тестирање, и тоа: 

1) кај огненото оружје: цевка, сандак (глава или рамка), навлака, добош и делови за 

заклучување; 

2) кај направите: цевка и делови за заклучување. 

Член 11 

 

Тестирање на преправено огнено оружје и направи се врши на начин и постапка 
предвидени за тестирање на огнено оружје и направи. 

 
III ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

 

Член 12 

Огненото оружје, направите, преправеното огнено оружје и направите за кои по пат на 

тестирање ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, се означуваат. 

Означувањето на огнено оружје и направи, како и на преправено огнено оружје и направи, 

се врши на таков начин што на одредени делови од оружјето, односно направата (цевка, 

затворач, итн.), на видно место се втиснува жиг. 

Член 13 

За огнено оружје, направи, преправено огнено оружје и направи кои биле тестирани и 

означени, се издава писмена потврда за резултатите од тестот. 

Во потврдата мора да биде назначено: типот на тестираното и обележено оружје, односно 

направа, отпечаток од втиснатиот жиг  и други законски ознаки за огнено оружје или 

направа, а за огненото оружје со неолучени цевки потребни се и податоци за притисокот 
под кој е тестирана издржливоста на цевката. 

Член 14 

Муницијата и елементите на муницијата за кои тестирањето ќе потврди дека ги 

исполнуваат пропишаните услови, се означуваат. 

Обележување на муниција и елементи на муниција се врши на тој начин што во секој 

посебен пакет муниција од иста серија за кој по извршеното тестирање на мостри е 

утврдено дека ги исполнува пропишаните услови, се става писмена потврда за извршено 

тестирање и на секое пакување се става пропишана етикета (бандерола). Потврдата за 

извршено тестирање содржи и специфичен знак за тестираниот вид на муниција или 

елементи на муниција. 

Член 15 

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

и направи се доверува на Заводот за тестирање, означување и обележување на огнено 

оружје и муниција од Крагуевац (во натамошниот текст: Завод). 



 

Тестирање на огнено оружје, муниција, елементи на муниција и направи, како и 

преправено огнено оружје и направи се врши на начин, под услови и во постапка утврдени 

со овој Закон и прописите донесени врз основа на овој Закон. 

Веќе извршено тестирање,означување и обележување Заводот не може да довери на 

друго правно лице. 

Член 16 

Тестирање на огнено оружје, муниција, елементи на муниција и направи, како и 

преправено огнено оружје и направи и нивно обележување и означување, Заводот ќе 

изврши во рок од  30 дена од денот на доставувањето, под услов дека ги исполнуваат 
пропишаните услови. 

Член 17 

За тестирање, означување и обележување на огнено оружје, муниција, елементи на 

муниција и направи се наплатува надомест кој го утврдува Заводот. 

Владата на Република Србија ја одобрува висината на надоместот од став 1 на овој член. 

Член 18 

Претпријатие, односно дуќан, кое е регистрирано за поправка и преправка на огнено 

оружје, во рок од 15 дена од денот на промената го доставува тоа огнено оружје или 
направа до Заводот, за да се изврши потребното тестирање,означување и обележување. 

Член 19 

Министерот надлежен за индустрија и министерот за внатрешни работи спогодбено ќе 

донесат прописи со кои поблиску ќе се уреди: 

1) начинот, условите, постапката и видот на тестирањето, односно, контролата на 

огненото оружје, муницијата, елементите на муницијата и направите, начинот на 

означување, обележување и контрола на пакувањето; 

2) знаците за означување и обележување, односно жиг, форма и содржина на потврдата и  

налепницата (бандерола). 

IV НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ 
 

Член 20 

    

Министерството надлежно за трговија, преку пазарните инспектори врши надзор над 

спроведувањето на одредбите од овој Закон кои се однесуваат на прометот со огнено 

оружје, муниција, елементи на муниција, направи и преправено огнено оружје и направи. 

  
Член 21 

Пазарниот инспектор забранува промет со огнено оружје, муниција, елементи на 

муниција, направи и преправено огнено оружје и направи, ако при спроведувањето на 

постапката за надзор утврди дека не ги исполнуваат условите утврдени со овој Закон и 



 

посебните прописи во однос на тестирањето, означувањето и обележувањето, сè до 
моментот на исполнување на условите за нивно пуштање во промет. 

Член 22 

Министерството надлежно за индустрија и Министерството за внатрешни работи вршат 

надзор над спроведувањето на одредбите од овој Закон кој се однесува на условите и 

начинот на тестирање, означување и обележување на огнено оружје, муниција и направи, 
односно преправено огнено оружје и направи. 

V КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 

За стопански престап, со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни 

претпријатие или друго правно лице кое врши промет на огнено оружје, муниција, 

елементи на муниција, направи, како и  преправено огнено оружје и направа, кое не е на 

пропишан начин тестирано, означено и обележано (член 4). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и овластеното лице во 

претпријатие или друго правно лице со парична казна во износ од 1.500 до 10.000 динари. 

Покрај казната за стопански престап од став 1 на овој член, ќе му се изрече парична казна 

и заштитна мерка на забрана за вршење дејност, промет на огнено оружје, муниција и 

направи, односно преправено огнено оружје и направи за период од шест месеци до три 

години, и заштитна мерка на одземање на огненото оружје, муницијата и направите, 
односно  преправеното огнено оружје и направи кои се предмет на стопанскиот престап. 

Член 24 

За стопански престап, со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни Заводот од 

член 15 на овој Закон, ако: 

1) тестирањето, означувањето и обележувањето на огненото оружје, муницијата, 

елементите на муниција и направите не го направи во согласност со законот и прописите 

донесени врз основа на овој Закон (член 15 став 2); 

 

2) одредени работи од задолжителното тестирање, означување и обележување на 

огненото оружје, муницијата, елементите на муницијата и направите ги довери на друго 

правно лице (член 15 став 3); 

 

3) во рок од 30 дена од денот на доставувањето не изврши тестирање на огнено оружје, 

муниција, елементи на муниција и направи, како и преправено огнено оружје и направи, 

како и нивно означување и обележување, во услови кога се исполнети сите пропишани 

услови (член 16); 

4) не се придржува на утврдениот надомест (член 17). 

За стопанскиот престап од став 1 точки 1), 2) и 4) на овој член, на одговорното лице во 
Заводот ќе му се изрече парична казна во износ од 1.000 до 3.000 динари. 



 

Член 25 

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни и претпријатието или друго 

правно лице ако преправеното огнено оружје и направи не го достави до Заводот за 

тестирање и означување, односно не го достави во пропишаниот рок  (член 18). 

За прекршокот од став 1 на овој член, одговорното лице во претпријатието или друго 

правно лице ќе се  казни со парична казна во износ од 1.500 до 10.000 динари. 

Покрај казната за стопански престап од став 1 на овој член, ќе му се изрече парична казна 

и заштитна мерка на забрана за вршење дејност, промет на огнено оружје, муниција и 

направи, односно преправено огнено оружје и направи за период во траење од шест 

месеци до три години. 

Член 26 

Со парична казна  во износ од 500 до 5.000 динари прекршочно ќе се казни и претприемач 
ако: 

1) пушти во промет огнено оружје, муниција, елементи на муниција и направи, односно 

преправено огнено оружје и направи кои не се на пропишан начин тестирани, означени и 

обележани (член 4); 

2) преправеното огнено оружје и направи во пропишан рок не ги достави до Заводот за 

тестирање и означување (член 18). 

Покрај прекршочна казна од став 1 точка 1) и 2) на овој член, паричната казна, ќе му се 

изрече и заштитна мерка на забрана за вршење дејност, промет на огнено оружје, 

муниција и направи, односно преправено огнено оружје и направи, за период во траење од 

шест месеци до три години, како и заштитна мерка на одземање на огненото оружје, 

муницијата и направите, односно  преправеното огнено оружје и направи кои се предмет 
на стопанскиот престап. 

Член 27 

Со парична казна во износ од 500 до 1.000 динари ќе се казни граѓанин кој постапува 

спротивно на одредбите од член 4 на овој Закон. 

За прекршок од став 1 на овој член, покрај паричната казна, ќе му се изрече и заштитна 

мерка одземање на огненото оружје, муницијата, елементите на муницијата и 

направите,односно преправеното  огнено оружје и направите кои се предмет на 

прекршокот. 

VI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 

До донесувањето на поблизок пропис од член 19 на овој Закон, ќе се применуваат 

одредбите од Правилникот за постапка за тестирање и означување, односно 

обележување на рачно огнено оружје, муниција и рачни апарати („Службен весник на 
СРС“, бр. 15/73), кои не се во спротивност со овој Закон, . 

Член 29 

Од денот на влегувањето во сила на овој Закон престанува да важи Законот за тестирање, 

означување и обележување на рачно огнено оружје и муниција („Службен весник на СРС“, 

бр. 22/. 



 

Член 30 

Овој Закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Србија“. 


