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Врз основа на членот 7 став 6 и чл. 25 и 37 став 
2 од Законот за набавување, држење и носење на 
оружје („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/64 и 18/67), 
сојузниот секретар за внатрешни раб-оти пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ОРУЖНИОТ ЛИСТ, СМЕСТУ-
ВАЊЕТО И ЧУВАЊЕТО НА ОРУЖЈЕ И ЗА ЕВИ-

ДЕНЦИИТЕ ЗА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: образецот 

на оружниот ли-ст, сместувањето и чувањето на ору-
жје, начинот на водењето евиденција за прометот 
на оружје и муниција, начинот на водењето евиден-
ција за поправеното и преправеното оружје и обрас-
ците на книгите за водење на овие евиденции, 

1. Оружен лист 
I 

Член 2 
За држење и носење оружје на граѓаните им се 

издава оружен лист (образец бр. 1). 
Оружниот лист се издава на образец во голема 

ина 75X10-5 mm, во заштитна обвивка од проѕирна 
маса. 

Член 3 
Републичкиот орган на внатрешните работи го 

врши набавувањето на обрасците на оружниот лист 
и на заштитните обвивки, ја врши нивната распре-
делба на надлежните органи и ја утврдува цената 
што граѓаните ја плаќаат за оружниот лист. 

Член 4 
АКО барањето за издавање оружен лист се од-

несува на оружје за кое оружен лист е издаден на 
друго лице, подносителот на барањето е должен 
претходно да прибави согласност од сопственикот на 
оружјето за да може да се издаде оружен лист за 
тоа оружје. 

Ако оружен лист се издава на лице за оружје 
чиј сопственик не е тоа лице, во оружниот лист по-
крај регистарскиот број се допишува и регистарски-
от број и местото на издавањето на дружниот лист 
на сопственикот на тоа оружје. 

2. Сместување и чување на оружје 

Член 5 
Државните органи и работните и други органи-

зации што држат оружје, како и работните органи-
зации што се занимаваат со промет на оружје и му-
ниција, се должни да го сместуваат и чуваат оруж-
јето во просторија што е обезбедена од пожар, кра-
жба пристап на неовластено лице и од секакви дру-
ги опасности и злоупотреби. 

Државните органи и работните и други организа-
ции од ставот 1 на овој член се должни да опреде-
лат лице кое посебно се грижи за издавањето, пре-
земањето и чувањето на оружје, како и за водење-
то на евиденција за оружјето што се издава на ко-
ристење на нивните работници односно членови. 

Член 6 
Државниот орган односно работната или друга 

организација му издава посебна потврда на лице 
кое кај тој орган односно организација врши работи 
на обезбедување на општествениот имот. 

Потврдата од ставот 1 на овој член содржи: на-
зив на државниот орган односно на работната или 
друга организација; име и презиме и адреса на ли-
цето на кое му се издава потврдата; назначување на 
видот и калибарот на оружјето; објектот односно 
подрачјето што се обезбедува; времето на носење-
то на оружјето; бројот и датумот на издавањето на 
потврдата, потпи-с на овластеното лице и печат на 
органот односно организацијата. 

Член 7 
Државните органи и работните и други органи-

зации, на кои од која vt да било причина им прес-
танала потребата за понатамошно држење на оруж-
је ќе го известат за тоа во рок од 30 дена надлеж-
ниот орган на управата на општината, на чија те-
риторија е нивното седиште. 

Оружјето од ставот 1 на овој член и преостана-
тата муниција ќе ја преземе надлежниот општински 
орган на управата и ќе постапи во смисла на одре-
дбите на членот 20 од Законот за набавување, држе-
ње и носење на оружје. 

Член 8 
Државните органи, работните и други организа-

ции и граѓани кои држат и носат оружје и муници-
ја врз основа на оружен лист односно одобрение за 
држење оружје, се должни да му пријават на на-
длежниот општински орган на управата исчезнува-
ње на оружје и муниција во рок од 24 часа. 

Пријавата од ставот 1 на овој член може да Л 
се поднесе и на најблиската станица на милицијата. 

Член 9 
Лице кое ќе отуѓи оружје е должно својот ору-

жен лист односно одобрение за држење оружје, за-
едно со дозволата за набавување оружје на лицето 
на кое оружјето го пренесува да му ги предаде на на-
длежниот општински орган на управата во рок од 
8 дена од денот на отуѓувањето на оружјето. 

Член 10 
Лица кои во согласност со важечките прописи ќе 

разменат оружје се должни во рок од 8 дена од де-
нот на извршената размена за тоа да го известат 
надлежниот општински орган на управата кај кого 
е регистрирано оружјето и да побараат да им се из-
даде нов оружен лист. Размена може да се врши 
само ако оружниот лист гласи на ист вид оружје. 

Член 11 
Ако лице на кое му е издаден оружен лист од-

носно одобрение за држење оружје умре, членот на 
семејството на умрениот во рок од 30 дена од де-
нот на смртта ќе му ја пријави ^смртта на тоа 
лице на надлежниот општински орган на упра-
вата. 

Член 12 
Сопственикот чие оружје е дотраено во толкава 

мера што неговава употреба може да ја загрози без-
бедноста на луѓето, а не постои можност оружјето 
да се преправи, е должен таквото оружје да му го 
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предаде на надлежниот општински орган на упра-
вата и да побара да се избрише од евиденцијата за 
набавеното оружје. 

Оружјето од ставот 1 на овој член се прима со. 
записника изјава на страшната дека оружјето се 
предава без надоместок, а потоа оружјето се уни-
штува комисиски. 

3. Начин на водење евиденција за прометот на 
оружје и муниција 

Член 13 
Работните организации што се занимаваат со 

промет на оружје и муниција за прометот на оруж-
је и муниција водат книги на евиденција, и тоа: 

1) книга на евиденција за набавеното оружје и 
муниција (образец бр. 2); 

2) книга на евиденција за продаденото оружје 
(образец бр. 3); 

3) книга на евиденција за продадената муници-
ја (образец бр. 4). 

Члin 14 
Работните организации што имаат голем про-

мет на оружје и муниција евиденцијата за набаве-
ното оружје и евиденцијата за набавената муници-
ја можат да ја водат во одвоени книги. 

Член 15 
Запишување во книгата на евиденцијата се вр-

ши оо мастило, Во случај на погрешно запишување 
исправка ќе се изврши на тој начин што погрешно 
запишаниот збор ќе се прецрта така што да остане 
четлив, а новиот упис се внесува над прецртаниот. 
Новиот упис се заверува со печат на надлежниот оп-
штински орган на управата и со потпис на овлас-

. теното лице. 

Член 16 
Евиденцијата за прометот на оружје и муници-

ја се води за, секоја календарска година посебно. По 
истекот на календарската година евиденцијата се за-
клучува и се заверува со печат на работната орга-
низација и со потпи-с на овластеното лице. 

Книгата на евиденцијата за набавеното оружје 
и муниција се чува најмалку една година од денот 
на продажбата на оружјето и муницијата запишани 
во книгата на евиденција. 

Книгата на евиденција за продаденото оружје и 
муниција се чува најмалку три години од денот на 
нејзиното заклучување. 

4. Сместување и чување и начин на водење евиден-
ција за поправеното и преправеното оружје t 

Член 17 
Оружјето примено заради поправување или пре-

правуваше не смее да се изнесува од просториите 
определени за работа до неговото предавање на соп-
ственикот, освен ако тоа го бара самото поправува-
ње, преправуваше или испитување на сигурноста на 
оружјето. 

Оружјето од ставот 1 на овој член мора да се 
држи и чува на начинот пропишан во членот 5 
став 1 на овој правилник. 

Член 18 
Ако по извршеното поправување односно пре-

плавување на оружјето е потребно да се врши ис-
питување на" сигурноста на тоа оружје, испитува-
њето се врши на место што ќе го определи надлеж-
ниот општински орган на управата. 

Член 19 
Работните организации и занаетчиските дуќани 

што се занимаваат со поправуваше и преправуваше 
оружје се должни да водат книга на евиденција за 
поправеното и преправеното оружје според обра-
зецот бр. 5. 

Образец бр, 1 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
Социјалистичка Република 
Општина -

ОРУЖЕН ЛИСТ 

(име и презиме) 

(ден, месец, година и место на раѓањето) 

(живеалиште и адреса) 

ПОДАТОЦИ ЗА ОРУЖЈЕТО 

Вид 
Марка и фабричен број 
Калибар - \ : 
Рег. број : 

(М. П.) 

Потпис на овластеното лице, 

Вид 
Марка и фабричен број -
Калибар 
Рег. број 

(М. П.) 

Потпис на овластеното лице, 

Вид 
Марка и фабричен број 
Калибар 
Рег. број 

(М. П.) 

Потпис на овластеното лице, 

Вид 
Марка и фабричен број 
Калибар -
Рег. број -

(М. П.) 

Потпис на овластеното лице, 

ПРОМЕНА НА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО 
1) 

(живеалиште и адреса) 

(М. П.) 

Потпис на овластеното лице, 

2) ^ : 
(живеалиште и адреса) 

(М. П.) 

Потпис на овластеното пак , 
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Образец Дф. 2 
ОБРАЗЕЦ НА КНИГАТА ЗА НАБАВЕНОТО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 

Реден 
број ј 

Од кого е 
набавена 

оружјето и 
муницијата 

Датум на 
приемот н 

број на до-
ставницата 

Податоци за оружјето Податоци за муницијата 
Реден 
број ј 

Од кого е 
набавена 

оружјето и 
муницијата 

Датум на 
приемот н 

број на до-
ставницата Вид Парчиња Калибар Фабричен 

број Вид Број или 
количина Калибар 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Образец бр. Z 
ОБРАЗЕЦ НА КНИГАТА ЗА ПРОДАДЕНОТО ОРУЖЈЕ 

Реден 
број 

Датум на 
продаж-
бата на 
оружјето 

Презиме и име 
"(назив) на купу-

вачот 

Живеалиште 
(седиште 

в адреса) 

Податоци за оружјето Број и датум на одобре-
нието за набавување на 

оружјето и назив на 
органот што го издал 

Реден 
број 

Датум на 
продаж-
бата на 
оружјето 

Презиме и име 
"(назив) на купу-

вачот 

Живеалиште 
(седиште 

в адреса) Вид Марка калибар Фа бричен 
број 

Број и датум на одобре-
нието за набавување на 

оружјето и назив на 
органот што го издал 

1 2 . 3 4 5 6 7 8 9 

Образец бр. 4 

ОБРАЗЕЦ НА КНИГАТА ЗА ПРОДАДЕНАТА МУНИЦИЈА 

Реден 
број 

Презиме и име 
(назив) на купувачот 

Живеа-
лиште 

(седиште) 
и адреса 

Податоци за муницијата Регистарски броЈ 
на оружниот лист 

или на одобрението 
и назив на органот 

што го издал 

Регистарски број 
и место на издава-
њето на личната 

карта на имателот 
(донесителот на 

одобрението) 

Реден 
број 

Презиме и име 
(назив) на купувачот 

Живеа-
лиште 

(седиште) 
и адреса Вид Калибар 

Број 
или 

количина 

Регистарски броЈ 
на оружниот лист 

или на одобрението 
и назив на органот 

што го издал 

Регистарски број 
и место на издава-
њето на личната 

карта на имателот 
(донесителот на 

одобрението) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

/ 

t 
\ 

Образец бр. 5 

ОБРАЗЕЦ НА КНИГАТА ЗА ПОПРАВЕНОТО И ПРЕПРАВЕНОТО ОРУЖЈЕ 

Реден 
број 

Датум на приемот 
на оружјето за-

ради поправуваше 
-преправувана 

Презиме и име, живеа-
лиште и адреса на ли-

цето на кое оружјето му 
се поправува'преправува 

Регистарски број на 
оружниот лист и на-
зив на органот што го 
издал оружниот лист 

Вид, марка, калибар и фа-брики 6poj на оруимето 

Во што ее I состои поправувал, ето -пр справува-њето на оружјето 

Датум на 
презема-
њето на 
оружјето 

1 2 3 4 5 6 7 

- -
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Одредбите на чл. 15 и 16 став 1 на овој правил-
ник се однесуваат и на книгата на евиденција за 
поправеното и преправеното оружје. Оваа книга на 
евиденција се чува најмалку една година од денот 
на нејзиното заклучување. 

Член 20 
Книгите на евиденција од чл. 13 и 19 на овој 

правилник мораат да бидат вкоричени во тврд по-
вез, со номерирани страни, и оверени од надлежниот 
нтштински орган на управата пред запишувањето 
-ia податоците во нив. 

5. Завршни одредби 

Член 21 
Работните организации што се занимаваат со 

промет на оружје и муниција, како и работните ор-
ганизации и занаетчиските дуќани што се занима-
ваат со поправување и преплавување на оружје, се 
должни од денот што ќе го определи републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи да водат книги 
на евиденција според обрасците и на начинот про-
пишан со овој правилник. 

Републичкиот секретаријат за внатрешни рабо-
ти го определува рокот во кој ќе се заменат постој-
ните исправи за држење и носење оружје. 

Член 22 
Обрасците бр. 1 до 5 се отпечатени кон овој пра-

вилник и негов се составен дел. 

Член 23 
\ Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен ли-ст на СФРЈ". 

Бр. 22-10/13 
28 август 1967 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Момчило Драговиќ, с. р. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 217 стаз 1 точка 3 од Устав-от^ на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕНЕГАЛ И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА СЕНЕГАЛ 

Се отповикува 
Душан Ристиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Сене-
гал. 

И 
Се назначува 
Исток Жагар, досегашен советник на државниот 

секретар за надворешни работи, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Се-
негал. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. ч 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш 

У. бр. 113 
29 август 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

537. 

Врз основа на членот 72 во врска со членот 52 
од Законот за печатот и другите видови информа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/65), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА БРОЈОТ 194/67 НА ВЕСНИКОТ „COR-

RIERE DELLA SERA" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на дневниот весник „Corriere della sera", 
бр. 194 од 18 август 1967 година, што излегува во 
Милано, Италија. 

П —бр. 68-44/5 
25 август 1967 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Момчило Драговиќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕ-
КРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се назначува Радивое Увалиќ, амбасадор на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Индија, за помшник државен секретар во Др-
жавниот секретаријат за надворешни работи. 

Б. бр. 112 
19 јули 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

^ С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

536. Правилник за образецот на оружниот 
лиИт,' сместувањето и чувањето на оружје 
и за евиденциите за оружје и мун-иција — 

537. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на бројот 194/67 на весникот 
„Corriere della sera" — — — — — — 
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