
ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И 
НАЧИНОТ НА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА 

ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 

(„Службен весник на РС“  бр. 1/99) 

Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат поблиските услови и начинот на сместување и 

чување на оружјето, деловите за оружје и муницијата. 

Член 2 

Државни и други органи, трговски друштва, установи, институции, организации и други 

правни лица кои непосредно ги вршат работите од аспект на физичка безбедност и 

заштита на објектите или во текот на извршувањето на работата користат огнено 

оружје, односно специјално оружје, трговски друштва  и дуќани кои  се занимаваат со 

трговија со оружје, делови за оружје и муниција и трговски друштва  и дуќани кои  се 

занимаваат со поправка и преправка на оружје, го чуваат огненото и специјалното 

оружје, деловите за тоа оружје и муницијата во простории кои се изградени на таков 

начин што ќе се обезбеди дека:  

1) градежните отвори на надворешната фасада треба да се обезбедени со 

решеткаста конструкција, со максимална димензија на окцата 150 x 150 мм, која е 

изработена по пат на заварување, на начин и со минимални димензии на челичните 
профилирани носачи, како што следи: 

1. рамнокрак агол, 20x20x3 mm, 

2. разнокрак агол, 20x20x3 mm, 

3. У-носач, 65 mm, 

4. И-носач, 80 mm, 

5. челични профили во облик на кутија (квадратни и правоаголни) чија една 
страна не е помала од 20 мм, 

6. рамен челик, 20 x 3 mm; 
 

2) врската помеѓу решеткастата конструкција од точка 1) на овој член и подлогата која 

ја носи обезбедува иста јачина на  кинење како и самата решеткаста конструкција; 

3) се разделени како посебен противпожарен сектор; 

4) доколку има греење, треба да е централно (топла вода или пареа); 
 
5) електричната инсталација е изведена во согласност со Правилникот за технички 

нормативи за нисконапонски електрични инсталации („Службен весник на СФРЈ“ бр 

53/88 и 54/88 и „Службен весник на СРЈ“ бр 28/95.); 

6) инсталацијата на принудна вентилација, доколку ја има, на влезните вентилациски 

канали во просторијата треба да има инсталирано противпожарна клапна. 

Во просториите од став 1 на овој член, оружје, делови за оружје и муниција се чуваат 

во каси, челични ормани или каси од армиран бетон, со челични врати. 

Муницијата се чува одвоена од оружјето. 



Член 3 

Трговските друштва и дуќаните кои се занимаваат со промет со оружје, делови за 

оружје и муниција, преземаат превентивно-технички и заштитни мерки за безбедно 

чување и ракување  со оружјето и муницијата, а работниците кои  се директно 

ангажирани во работата околу прометот со оружјето, деловите за оружје и муницијата 

се обучени за ракување со огнено оружје, како и за користење на заштитни мерки и 

средства, во согласност со прописите. 

Во текот на работното време, трговските друштва и дуќаните од став 1 на овој член, 

можат оружјето, деловите за оружје и муницијата да ги изложуваат во заклучени 

витрини, а по завршувањето на работното време или во случај на напуштање на 

просторијата, да ги заклучуваат во каси, ормани или армирани каси во согласност со  

член 2 став 2 од овој Правилник.  

Стаклените излози на продавниците за оружје, делови за оружје и муниција, наместо 

решеткасти конструкции, наведени во член 2, став 1, точка 1), може да се обезбедат 

со помош на специјална фолија за зголемување на издржливоста на стаклото од 

кршење, со минимална дебелина од 0.1 mm. 

Во простории во кои се врши промет со оружје, делови за оружје и муниција може да 

се чува муниција така што вкупната количина на барут која се наоѓа во муницијата не 

надминува 20 kg. 

Член 4 

Оружје и муниција на стрелачки организации и овластени организации за обука со 

огнено оружје може да се пренесува, кога е потребно, од просторијата каде што се 

чува до стрелиштето, односно просторот за обука, само во деновите кога се изведува 

гаѓањето односно обуката. 

Оружјето се пренесува ненаполнето,одвоено од муницијата, во затворена торба или 

спакувано на друг начин, со уред кој спречува активирање и под надзор на 

инструкторот за гаѓање. Лицата кои пренесуваат оружје и муниција поседуваат 

посебен сертификат  којшто го издава организацијата од став 1 на овој член. 

Организацијата од став 1 на овој член одредува лице кое е одговорно за чување, 

сместување, евидентирање, издавање, преземање и користење на оружјето, 

деловите за оружјето и муницијата, што го користи во рамките на својата работа, 
односно активности. 

Член 5 
 
Оружјето кое  се чува за поправка или преправка, додека не му се предаде на 

сопственикот, не смее да биде изнесувано од просториите наменети за извршување 

на поправки или модификации, освен во случаи кога тоа е потребно заради 

испитување на безбедноста и точноста на оружјето. 

Во случај од став 1 на овој член, лице кое изнесува оружје надвор од трговското 

друштво, односно дуќан,  со себе треба да носи документ кој покажува дека, во 

согласност со Законот, се стекнал со дозвола за вршење на поправки и преправки на 

оружје, како и доказ за приемот на оружјето за поправка или преправка. 

Член 6 
 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на негово објавување во 

„Службен весник на Република Србија“. 


