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653. 
Врз основа на членот 13 од Законот за измени 

и дополненија на Законот за набавување, држење 
и носење на оружје („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/67), Законодавно-правната комисија на Сојузната 
скупштина на својата седница од 9 XI 1967 година 
го утврди долу изложениот пречистен текст на За-
конот за набавување, држење и носење на оружје. 

Пречистениот текст на Законот за набавување, 
држење и носење на оружје го опфаќа Законот за 
набавување, држење и носење на оружје („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 38/64) и неговите измени и 
дополненија објавени во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/67, со исправката објавена во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/64, во кои е означено времето на 
нивното влегување во сила. 

АС бр. 781 
9 ноември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина, 
др Леон Гершковић, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАБАВУВАЊЕ, ДРЖЕЊЕ И НОСЕЊЕ НА 

ОРУЖЈЕ 

(Пречистен текст) 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Оружје и муниција можат да се набавуваат, да 

се држат и да се носат само според одредбите од 
овој закон. 

Одредбите од овој закон не се однесуваат на 
воените лица и на службениците на органите на 
виатрашните работи кога држат и носат оружје 
и муниција според прописите на својата служба, 

Член 2 
Како оружје во смисла на овој закон се смета: 
1) огнено оружје; 
2) воздушно оружје; 
3) распрснувачко и гасно оружје, 
4) ладно оружје. 
Како огнено оружје се сметаат сите видови пуш-

ки, пиштоли и револвери, како и сите видови нап-
рави кои под притисок на барутни гасови исфрлаат 
низ цевката зрно, кугла или сачма. 

Како воздушно оружје се сметаат сите видови 
пушки, пиштоли и други направи кои под прити-
сок на воздух исфрлаат низ цевката зрно. 

Како распрснувачко и гасно оружје се сметаат 
сите видови бомби и други направи кои содржат 
распрснувачка или гасна материја. 

Како ладно оружје се сметаат боксери, боде-
жи, ками, мечеви, сабји, бајонети, како и други 
предмети на кои основната намена им е вршење 
напад. 

Не се смета како оружје во смисла на овој за-
кон, оружјето со кое е наоружена Југословенската 
народна армија, ако со овој закон не е определе-
но поинаку. 

Член 3 
Како муниција, во смисла на овој закон/ се 

подразбираат куршуми, патрони, фишеци со за-
палка, запалки, зрна, сачми и барут. 

Член 4 
Одделни поими употребени во овој закон ги 

имаат овие значења: 
1) ловечко оружје сочинуваат ловечки пушки 

од разни калибри со олучени или неолучени цевки; 
2) спортско оружје сочинуваат: малокалибарски 

пушки и малокалибарски пиштоли од калибар 
5,6 mm со рабно палење и со олучени или неолу-
чени цевки и воздушни пушки и воздушни пиш-
толи; 

3) трофејно оружје е огнено и ладно оружје 
кое се чува како спомен од востанијата и ослобо-
дителните војни на нашите народи. 

Одредбите од овој закон за трофејното оружје 
се применуваат и на огненото и на ладното оружје 
кои за нивниот сопственик претставуваат личен или 
семеен спомен. 

II. НАБАВУВАЊЕ, ДРЖЕЊЕ И НОСЕЊЕ НА 
ОРУЖЈЕ 

Член 5 
Огнено и воздушно оружје, како и муниција за 

пушки со олучени цевки, пиштоли и револвери, мо-
жат да се набавуваат само врз основа на одобрение 
од надлежниот општински орган на управата. 

Одобрението за набавување на оружјето од ста-
вот 1 на овој член важи 6 месеци од денот на из-
давањето. 

Член 6 
Забрането е набавување, држење и носење на 

огнено оружје со направи за придушување на зву-
кот, на направи за придушување на звукот и рас-
прснувачко, гасно и ладно оружје. 

Општинското собрание може со свој пропис да 
забрани да се носат на јавни собири, приредби, во 
јавни локали и на слични места предмети што се 
подобни за нанесување телесни повреди. Кога овие 
предмети се носат на јавни собири, приредби, во 
јавни локали и на слични места се сметаат како 
ладно оружје. 

Член 7 
За држење и носење на оружје, на граѓаните 

им се издава оружен лист. Оружниот лист го из-
дава надлежниот општински орган на управата. 

Лице на кое му е издаден оружен лист на лове-
чко оружје со неолучени цевки или оружен лист 
на спортско оружје може муницијата за тоа оружје 
да ја набавува врз основа на оружниот лист. 

Издавање на оружен лист не може да му се 
одбие на лице на кое му е издадено одобрение за 
набавување на оружје, освен во случаите предви-
дени со овој закон. 

На исто оружје може да се издаде оружен лист 
најмногу за три лица, 
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Оружниот лист се издава на неопределено 
време. 

Обрезецот на оружниот лист го пропишува со-
јузниот секретар за внатрешни работи. 

Член 8 
За држење на трофејно оружје е потребно одо-

брение што го издава надлежниот оптшински орган 
на управата. 

Забрането е да се носи и да се употребува тро-
фејно оружје и за ова оружја да се набавува и 
држи муниција. 

Член 9 
Старо оружје "(долги и куси пушки, сабји, ме-

чеви) што има историска или уметничка вредност, 
или служи за уметнички, спортски или други 
слични приредби, или е составен дел на народна 
носија, не е повеќе во употреба, може да се наба-
вува без одобрение и да се држи и носи без ору-
жен лист. 

Забрането е да се употребува старо оружје како 
оружје, и за ова оружје да се набавува, приготвува 
и држи муниција. 

Член 10 
Воздушно оружје од калибар 4,5 mm со почет-

на брзина од 130 до 160 метра во секунда може за 
спортски цели да се набавува без одобрение и да се 
држи и носи без оружен лист. 

Оружјето од ставот 1 на овој член не смее да 
се употребува на јавни места или на места на кои 
може со неговата употреба да се загрози безбедноста 
на луѓето. 

На деца и малолетници им е дозволено да носат 
и употребуваат воздушно оружје од ставот 1 на овој 
член само при непосреден надзор од родителите или 
инструктор на стрелачка организација. 

Член 11 
Лицето на кое му е издадено одобрение за на-

бавување на оружје е должно во рок од 8 дена од 
денот на извршената набавка на оружјето, за тоа 
да го извести надлежниот општински орган на уп-
равата заради регистрација на оружјето и издава-
ње оружен лист. 

Член 12 
Одобрение за набавување на оружје нема да му 

се издаде: 
1) на малолетно лице; 
2) на лице што е душевно заболено или е заос-

танато во душевниот развој; 
3) на лице што е осудено за кривично дело или 

казнето за прекршок против јавниот ред и мир, кои 
го прават неподобно за држење и носење на оруж-
је или укажуваат на можност за злоупотреба на 
оружјето, или за време додека против тоа лице се 
води кривична или прекршочна постапка за такво 
кривично дело или прекршок. 

Надлежниот општински орган на управата ќе 
одбие да издаде одобрение за набавување пушки 
со олучени цевки, пиштоли и револвери, ако утвр-
ди дека нема оправдани причини подносителот на 
барањето да држи такво оружје или ако тоа го на-
лагаат интересите на јавниот ред и мир. 

Член 13 
Оружен лист нема да се издаде ако по издава-

њето на одобрение за набавување на оружје нас-
тапи некој од случаите од членот 12 став 1 точ. 2 
и 3 на овој закон. 

Член 14 
Сопственикот на оружје е должен да се гри-

ж и да му биде оружјето во исправна состојба, 
оружјето и муницијата грижливо да ги чува, со 
оружјето внимателно да ракува, да не го употре-
бува на јавни места или на места на кои со употре-
бата на оружјето може да се загрози безбедноста на 

луѓето, и особено да внимава да не дојдат оружјето 
и муницијата во раците на малолетно лице. 

Забрането е на друго лице да му се даваат на 
послуга пиштоли и револвери. 

Ловечко и спортско - оружје може да му се да-
де на послуга само на лице кое има оружен лист 
издаден за видот на оружјето што се дава на по-
слуга. 

Член 15 
Одредбите од овој закон во поглед на набаву-

вањето, држењето и носењето на оружје и муни-
ција се однесуваат и на странски државјани и на 
лица без државјанство (во понатамошниот текст: 
странците) кои постојано живеат во Југославија 
или имаат одобрение за престој подолг од шест ме-
сеци. 

Член 16 
Државните органи, работните и други органи-

зации можат да набавуваат и да држат оружје и 
муниција само врз основа на одобрение од надлеж-
ниот општински орган на управата. 

Одобрение за набавување и држење на војнич-
ки пушки и пиштоли и на боева муниција за овие 
пушки и пиштоли може да им се издаде само на 
државни органи и на работни и други организации 
што имаат организирана служба за обезбедување 
на општествениот имот кој им е даден на користе-
ње и на стрелачки организации. 

На стрелачки организации може да им се из-
даде и одобрение за набавување и држење на спорт-
ско оружје и муниција за ова оружје. 

Член 17 
Државните органи, работните и други органи-

зации што држат оружје и муниција врз основа 
на членот 16 од овој закон можат да им го дове-
рат носењето на тоа оружје и муниција само на 
лицата што се определени непосредно да ги вршат 
работите на службата за обезбедување на општес-
твениот имот, а се обучени во ракување со оружје 
и ги исполнуваат условите за држење и носење на 
оружје утврдени со овој закон. 

Овие лица можат да го носат оружјето и му-
ницијата што им се доверени само за време на вр-
шењето на службата и не смеат ОЕа оружја и му-
ниција да ги изнесуваат надвор од објектот или под-
рачјето што се обезбедува или чува. 

По исклучок од одредбата на ставот 2 од овој 
член, чуварите на посеви и шуми и чуварите на 
лов и риболов што не живеат на подрачјето што го 
чуваат можат да го изнесуваат оружјето и надвор 
од тоа подрачје и да го носат до своето место на 
живеење. 

Член 18 
Стрелачките организации можат да им даваат 

на употреба оружје и муниција само на своите чле-
нови, и тоа за времето додека вршат вежби на га-
ѓање на стрелиште или на друг терен определен за 
вршење вежби на гаѓање. 

Ако магацинот за оружје на стрелачката ор-
ганизација не се наоѓа на стрелиштето, членовите 
на стрелачката организација мораат за носење на 
оружјето до стрелиштето или до друг терен опре-
делен за вршење вежби на гаѓање да имаат пот-
врда од стрелачката организација за вршење веж-
би на гаѓање. Оваа потврда важи само за денот ко-
га се врши вежбата на гаѓање. 

III. ОДЗЕМАЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

Член 19 
Оружјето и муницијата, како и оружниот лист 

ќе се одземат ако настапи некој од случаите од чле-
нот 12 став 1 тон. 2 и 3 од овој закон. 

Во случаите од членот 12 став 1 точ. 2 и 3 на 
овој закон може да се одземе и трофејно оружје. 
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Пушките со олучени цевки, пиштолите и револ-
верите, муницијата и оружниот лист можат да се 
одзмеат и кога ќе настапи некој од случаите од 
членот 12 став 2 на овој закон, или ако го бара тоа 
општествено-политичката организација, друга оп-
штествена организација или собир на избирачи. 

Член 20 
Одземањето на оружје и муниција го врши 

надлежниот општински орган на управата. 
За одземеното оружје и муниција се издава 

потврда. 
Надлежниот општински орган на управата е 

должен до правосилноста на решението за одзема-
ње на оружјето и муницијата грижливо да го чува 
одземеното оружје и муниција. 

По правосилноста на решението на одземање на 
оружје и муниција надлежниот општински орган на 
управата ќе го повика сопственикот на оружјето во 
рок од два месеца да најде купувач за одземеното 
оружје и муниција. Ако сопственикот во овој рок не 
најде купувач, надлежниот општински орган на у-
правата ће го изложи одземеното оружје и муни-
ција на продажба по пат на јавно наддавање. 

На сопственикот на оружјето и муницијата му 
припаѓа највисоката цена постигната на јавното 
наддавање намалена за износот на трошоците нас-
танати во врска со организирањето и одржувањето 
на јавното наддавање. 

IV. ПРОМЕТ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 

1. Внатрешен промет 

Член 21 
Со промет на оружје и муниција на мало мо-

жат да се занимаваат работните организации што 
се регистрирани како работни организации кои се 
занимаваат со промет на оружје и муниција или 
ка ј кои прометот на оружје и муниција е регис-
триран како една од дејностите со која се занима-
ваат тие. 

Работните организации од ставот 1 на овој член 
се должни во рок од осум дена од денот на регис-
трацијата да го известат надлежниот општински 
орган на управата дека се регистрирани како ра-
ботни организации за промет на оружје и муни-
ција. 

Член 22 
Работните организации од членот 21 на овој за-

кон можат да им продаваат оружје и муниција са-
мо на органи, организации и граѓани што имаат 
одобрение за набавување на оружје и муниција. 

Работните организации од ставот 1 на овој член 
можат на лицата што имаат оружен лист на ловеч-
ко оружје со неолучени цевки или на спортско 
оружје, да им продаваат муниција врз основа на 
оружниот лист и тоа само за оружјето за кое е из-
даден оружниот лист. 

Член 23 
Работните организации од членот 21 на овој за-

кон се должни да водат евиденција за набавеното 
и продаденото оружје и муниција. 

Евиденцијата за прометот на оружје и муни-
ција се води во книгите на евиденцијата според 
видовите на оружјето и муницијата. 

Член 24 
Работните организации што се занимаваат со 

промет на оружје и муниција, како и државните 
органи, работните и други организации што држат 
оружје и муниција врз основа на членот 16 од овој 
закон се должни оружјето и муницијата да ги др-

жат и чуваат на определеното место, така што до 
нив да не можат да дојдат неовластени лица. 

Член 25 
Поблиски прописи за сместувањето и чувањето 

на оружЈе, за водењето на евиденција за прометот 
на оружје и муниција, како и за обрасците на кни-
гите за водење на таа евиденција, донесува сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи. 

2. Промет преку државната граница 

Член 26 
Југословенски државјани што внесуваат во Ју -

гославија оружје и муниција се должни при пре-
минувањето на државната граница да му го при-
јават ова оружје и муниција на органот на вна-
трешните работи во републиката надлежен за 
контрола на преми,нувањата на државната граница, 
како и за ова оружје и муниција во рок од 15 дена 
од денот на преминувањето на границата да го из-
вестат надлежниот општински орган на управата 
на чие подрачје имаат живеалиште и да бараат 
издавање на оружен лист за тоа оружје. 

За внесување во Југославија пиштоли, револ-
вери и ловечки пушки со олучени цевки е потребно 
претходно одобрение од надлежниот општински ор-
ган на управата. 

Органот на внатрешните работи во републи-
ката надлежен за контрола на преминувањето на 
државната граница ќе го одземе привремено ору-
жјето од ставот 2 на овој член за кое не е издадено 
одобрение и ќе му го достави на надлежниот оп-
штински орган на управата на трошок на сопстве-
никот. Сопственикот на оружјето може од овој ор-
ган во рокот од ставот 1 на овој член да побара 
издавање на оружен лист за оружјето што му о 
привремено одземено. 

Член 27 
Југословенски државјани што имаат оружен 

лист можат да го изнесуваат од Југославија оруж-
јето на кое имаат оружен лист и муницијата за тоа 
оружје. 

Југословенски државјани што постојано ж и -
веат во странство, како и оние што се иселуваат 
од Југославија а немаат оружен лист, можат да 
набавуваат и изнесуваат оружје и муниција само 
со одобрение од надлежниот општински орган на 
управата. 

Член 28 
Странци што постојано живеат во Југославија 

или имаат дозвола за престој во Југославија за 
време подолго од 6 месеци можат во Југославија 
да внесуваат оружје и муниција под условите од 
членот 26 на овој закон. 

Странци што минуваат низ Југославија можат 
да внесуваат и да носат оружје и муниција ако 
имаат одобрение издадено од југословенско дипло-
матско или конзуларно претставништво или одо-
брение што при преминот на државната граница 
им го издал органот на внатрешните работи во 
републиката надлежен за контрола на премину-
вањето на државната граница. 

Странци што привремено престојуваат во Ју -
гославија или кои минуваат само низ Југославија, 
или кои биле постојано настанети во Југославија 
та ја напуштаат Југославија, можат со цел за изне-
сување од Југославија да набавуваат оружје и му-
ниција само врз основа на одобрение од надлеж-
ниот општински орган на управата. 

Член 29 
Членови на странски воени и други слични 

делегации што доаѓаат и привремено престојуваат 
во Југославија, а според прописите на својата служ-
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ба носат огнено оружје или тоа оружје сочинува 
составен дел на нивната униформ,а, можат да вне-
суваат и за време на својот престој во Југославија 
да држат и носат огнено оружје без одобрение и 
без оружен лист. 

Член 30 
Странски ловци што доаѓаат на' лов во Југо-

славија се должни при преминување на државната 
граница своето ловечко оружје и муниција да му 
ги пријават на органот на внатрешните работи во 
републиката надлежен за контрола на премину-
вањето на државната граница. 

Органот на внатрешните работи во републиката 
надлежен за контрола на преминувањето на др-
жавната граница ќе им издаде на странски ловци 
што доаѓаат во лов во Југославија одобрение за 
држење и носење на ловечко оружје за време на 
ЛОЕОТ во Југославија, ако ловечкото оружје и му-
ниција што ги носат не се запишани во пасошот. 

Член 31 
Членовите на стрелачки организации кои груп-

но или поединечно патуваат во странство заради 
учествување на стрелачки натпревари или заради 
подготовки за овие натпревари, можат по одобрение 
од надлежниот општински орган на управата да ги 
пренесуваат преку државната граница оружјето и 
муницијата што им служат за тие цели. 

На членовите на странски стрелачки организа-
ции што доаѓаат на стрелачки натпревари или на 
подготовки за овие натпревари во Југославија се 
применуваат одредбите од членот 30 на овој закон. 

Член 32 
Домашните и странските стопански организации 

можат да вршат и транспорт на оружје или му-
ниција преку државната граница односно преку те-
риторијата на Југославија (транзит) само врз ос-
нова на одобрение што го издава Сојузниот секре-
таријат за внатрешни работи, по претходно приба-
вено мислење од Државниот секретаријат за над-
ворешни работи. 

Одредбите од ставот 1 на овој член не се од-
несуваат на транспортот на оружје и муниција што 
го врши Југослов-енската народна армија. 

Член 33 
Ловечкото и спортско оружје и муниција за 

овие оружја што ќе ги запленат царинските органи, 
ќе им ги продаваат овие органи по пат на јавно 
наддавање на работните организации што се зани-
маваат со промет на оружје и муниција на мало и 
на лица што имаат одобрение за набавување на 
оружје. 

Другото запленето оружје и муниција царин-
ските органи ќе му го предаваат на органот на 
внатрешните работи во републиката надлежен за 
контрола на преминувањето на државната граница 
кој му ги доставува на Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи. 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи ќе 
го користи ова оружје и муниција за наоружување 
на службениците на органите на внатрешните ра-
боти, или ќе и ги предаде на Југословенската на-
родна армија. 

Член 34 
При пренесувањето или транспортот на оружје 

или муниција преку државната граница со овој 
закон не се засега во царинските прописи. 

V. ПОПРАВАЊЕ И ПРЕПРАВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

Член 35 
Со поправање и преправање на оружје можат 

да се занимаваат работните организации и занает-
чиските дуќани регистрирани како работни орга-

низации односно занаетчиски дуќани што се зани-
маваат со поправање и преправање на оружје или 
поправањето и преправањето на оружје се регистри-
рани како една од дејностите со која се занима-
ваат тие. 

Работните организации и занаетчиските дуќани 
од ставот 1 на овој член се должни во рок од осум 
дена од денот на регистрацијата да го известат 
надлежниот општински орган на управата дека се 
регистрирани како работни организации односно 
занаетчиски дуќани за поправање и преправање 
на оружје. 

Член 36 
Работните организации и занаетчиските дуќани 

што се занимаваат со поправање и преправање на 
оружје можат да примат заради поправање или 
преправање само оружје за кое е издаден оружен 
лист. 

Член 37 
Работните организации и занаетчиските дуќани 

што се занимаваат со поправање и преправање на 
оружје се должни да водат евиденција за поправе-
ното и преправеното оружје. 

Поблиски прописи за начинот на водење на е-
виденцијата за поправеното и преправеното оружје 
и за обрасците на книгите за водење на оваа еви-
денција донесува сојузниот секретар за внатрешни 
работи, 

VI. НАДЗОР 

Член 38 
Надлежниот општински орган еа управата 

врши непосреден надзор над прометот и носењето 
на оружје и муниција, над чувањето и сместувањето 
на оружјето и муницијата од страна на работните 
организации што се занимаваат со промет на оружје 
и муниција, стрелачките организации и работните 
организации и занаетчиските дуќани што се зани-
маваат со поправање на оружје, како и надзор над 
водењето на пропишаните евиденции за прометот 
на оружје и муниција и за поправеното и препра-
веното оружје, ако со овој закон не е определено 
поинаку. 

Член 39 
Ако лицето на кое му е издаден оружен лист 

односно одобрение за држење трофејно оружје го 
промени живеалиштето, тоа е должно во рок од 
30 дена од денот на промената на живеалиштето да 
му се пријави на надлежниот општински орган на 
управата за да се запише во евиденцијата за из-
дадените оружни листови односно за издадените 
одобренија за држење трафејно оружје. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Со парична казна од 500 динари ќе се казни за 

прекршок: 
1) тој што без одобрение од надлежниот орган 

ќе набави оружје или муниција, кога е за набаву-
вање на тоа оружје и муниција потребно одобрение 
(чл. 5 и 15); 

2) тој што држи или носи оружје без оружен 
лист, кога е за држење и носење на тоа оружје по-
требен оружен лист (член 7); 

3) тој што без одобрение од надлежниот орган 
држи трофејно оружје, или го носи или употребува, 
или за ова оружје набавува и држи муниција 
(член 8); 

4) тој што употребува старо оружје како оружје 
или набавува, приготвува или држи муниција за 
ова оружје (член 9); 

5) тој што ќе му даде на дете или малолетник 
да носи или употребува оружје противно на од-
редбата на членот 10 став 3 од овој закон; 
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6) тој што го употребува оружјето од членот 10 
на овој закон на јавн,и места или на места на кои 
со неговата употреба може да се загрози безбед-
носта на луѓето; 

7) малолетник што носи оружје од членот 10 
став 3 на овој закон без непосреден надзор од ро-
дителите или инструктор на стрелачка органи-
зација; 

8) тој што не ќе го извести или не ќе го извести 
во пропишаниот рок надлежниот орган за изврше-
ната набавка на оружје (член 11); 

9) тој што ќе постапи противно на одредбата од 
членот 14 став 1 на овој закон; 

10) тој што го носи оружјето и муницијата што 
му се доверени во време кога не ја врши службата 
или го изнесе ова оружје и муниција надвор од под-
рачјето или објектот што се обезбедува или се чува 
(член 17); 

11) член на стрелачка организација кој носи 
оружје надвор од стрелиштето или од друг терен 
определен за вршење вежби на гаѓање без потврда 
од стрелачката организација за вршењето на веж-
бите на гаѓање (член 18); 

12) тој што при преминување на државната 
граница не му ги пријави на органот на внатрешни-
те работи во републиката надлежен за контрола на 
преминувањето на државната граница оружјето и 
муницијата што ги пренесува преку граница (чл. 
26 и 30); 

13) тој што не ќе го извести или не ќе го из-
вести во пропишаниот рок надлежниот орган за 
оружјето и муницијата што се внесени од стран-
ство во Југославија (член 26); 

14) тој што во пропишаниот рок не ќе ја при-
јави промената на живеалиштето заради евиден-
тирање на оружјето (член 39). 

За прекршоците од ставот 1 точ. 1 до 6, 8, 9, 
11 и 12 од овој член може покрај предвидената па-
рична казна да се изрече и заштитната мерка од-
земање на оружјето и муницијата. 

Член 41 
Со парична казна до 500 динари или со казна 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
1) тој што ќе набави, држи или носи огнено 

оружје со направа за придушување на звукот, на-
права за придушување на звукот или распрсну-
вачко, гасно или ладно оружје (член 6); 

2) тој што на друг ќе му даде пиштол или револ-
вер на послуга, или тој што ќе му даде на послуга 
ловечко и спортско оружје на лице што нема ору-
жен лист (член 14 ст. 2 и 3); 

3) тој што без одобрение од надлежниот орган 
изнесува од Југославија оружје и муниција, кош е 
за изнесување на тоа оружје и муниција потребно 
одобрение (чл. 27 и 31). 

За прекршоците од ставот 1 точ. 1 и 2 на овој 
член може покрај предвидената парична казна или 
казната затвор да се изрече и заштитната мерка 
одземање на оружјето и муницијата. 

Член 42 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за прекршок^ 

1) работна или друга организација што ќе наба-
ви или држи оружје и муниција без одобрение од 
надлежниот орган (член 16); 

2) работна или друга организација што ќе наба-
ви или држи војнички пушки или пиштоли и боева 
муниција за овие пушки или пиштоли противно на 
одредбата од членот 16 на овој закон; 

3) работна или друга организација што не го 
држи или не го чува оружјето и муницијата на 
пропишаниот начин (член 24); 

4) работна или друга организација што ќе му 
довери носење и употреба на оружје и муниција на 
лице што не е определено непосредно да ги врши 
работите на службата за обезбедување на опште-
ствениот имот што е даден на користење (член 17); 

5) стрелачка организација што ќе му даде на 
употреба оружје и муниција на лице што не е неј-
зин член, или му даде оружје и муниција на свој 
член спротивно на одредбите од членот 18 на овој 
закон; 

6) работна организација што се занимава со про-
мет на оружје и муниција на мало ако за тоа во 
определениот рок не го извести надлежниот орган 
(член 21); 

7) работна организација што се занимава со 
промет на оружје и муниција на мало ако продаде 
оружје и муниција противно на одредбите од членот 
22 на овој закон; 

8) работна организација што се занимава со про-
мет на оружје и муниција на мало ако не води еви-
денција за набавеното и продаденото оружје и му-
ниција, или не ја води уредно, или не ја води во 
книгите на евиденцијата според видовите на оруж-
јето и муницијата (член 23); 

9) стопанска организација која без одобрение од 
надлежниот орган врши транспорт на оружје или 
муниција преку државна граница односно транзит 
на оружје или муниција преку територијата на Ју -
гославија (член 32); 

10) работна организација или занаетчиски дуќан 
кој се занимава со поправање или преправање на 
оружје ако во рокот определен во членот 35 на овој 
закон не го извести надлежниот орган; 

11) работна организација или занаетчиски дуќан 
ако прими на поправање или преправање оружје за 
кое не е издаден оружен лист (член 36); 

12) работна организација и занаетчиски дуќани 
што се занимаваат со поправање и преправање на 
оружје ако не водат евиденција за поправеното и 
преправеното оружје, или не ја водат уредно, или 
не ја водат во пропишаните книги (член 37). 

За прекршоците од ставот 1 точ. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
10, 11 и 12 од овој член ќе се казни со парична 
казна до 200 динари и одговорното лице во работ-
ната или друга организација и занаетчискиот дуќан. 

За прекршоците од ставот 1 точ. 1, 2, 6 и 9 од 
овој член може покрај предвидената парична казна 
да се изрече и заштитната мерка одземање на оруж-
јето и муницијата. 

За прекршоците од ставот 1 точ. 7, 8, 11 и 12 од 
овој член може да се изрече и заштитната мерка 
одземање на одобрението за промет на оружје и 
муниција односно одобрението за поправање и пре-
правање на оружје, за време до пет години, 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 
Постојните исправи за давање на одобрение за 

набавка, држење и носење на оружје, за промет на 
оружје и муниција, за поправање и преправање на 
оружје, ќе се заменат со исправите предвидени со 
Законот за набавување, држење и носење на оружје 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 38/64) во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на тој 
закон. 

I 
Член 44 

Со денот 1 јануари 1965 година, како ден на 
влегувањето во сила на Законот за набавување, др-
жење и носење на оружје („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 38/64), престануваат да важат одредбите на сите 
прописи што се во спротивност со тој закон. 
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654. 
Врз основа на членот 63 став 2 од Законот за 

девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ШТО 
ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУ-

ВААТ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНИ РАБОТИ 

1. Во Одлуката за условите што деловните банки 
мораат да ги исполнуваат за вршење девизни работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66) во точката 5 
ст. 1, 2 и 3 зборовите: „една година" се заменуваат 
со зборовите: „една и пол година". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ",. 

Р. п. бр. 131 
16 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

655. 
Врз основа на членот 5 од Законот за кредит-

ните работи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО И ВО 1968 ГО-
ДИНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗ-
НОСОТ ДО КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ МОЖАТ 
ВО 1967 ГОДИНА ДА КОРИСТАТ КРЕДИТИ ВО 
СТРАНСТВО И ДА ДАВААТ ГАРАНЦИИ ПО КРЕ-

ДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

1. Одлуката за височината на износот до кој 
овластените банки можат во 1967 година да користат 
кредити во странство и да даваат гараниции по кре-
дитни работи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/66) ќе се применува и во 1968 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1Ѕ68 година. 

Р. п. бр. 135 
16 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
. Мика Шпиљак, с. р.-

656, 

Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за де-
визното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66) и членот 37 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65 и 
28/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛ-
НАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВО-
ЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1968 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на увозот на 

суровини и други репродукциони материјали за 1968 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/67) во точ-
ката 1 став 1 по зборовите: „ги сочинуваат" се за-
менуваат со зборовите: „сочинуваат 90% од". 

2. Во точката 2, зборовите: „во височината на 
износот" се заменуваат со зборовите: „во височина 
од 90% од износот". 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 138 
16 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

657. 

Врз основа на чл. 20 и 22 став 3 од Законот за 
девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗ-
НА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПО-

ТРОШУВАЧКА ЗА 1967 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична 
потрошувачка за 1967 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/66, 50/66, 13/67 и 37/67) по точката 106 
се додава нова точка 10в, која гласи: 

„10в. Неискористените девизи од глобалната де-
визна квота за увоз на стоки за лична потрошу-
вачка за 1967 година можат да се користат во на-
редната година." 

Досегашната точка 10в станува точка 10г. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 134 
16 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпил^ак, с. р. 

658. 
Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за 

прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65 и 28/66), во врска со членот 20 од Законот 
за девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66) и точката 1 од Одлуката за постапката за 
утврдување и распределба на стоковните контин-
генти односно девизните контингенти за увоз на 
стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ И ДЕ-
ВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ 

ВО 1967 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 
стоковните и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1967 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
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45/66, 26/67, 30/67 и 40/67) во точката 2 под В. Лична 
потрошувачка, на почетокот се додава една нова 
алинеја, која гласи: 
„023-00-10 Путер (масло) свеж 04.03/1 500 %м. 

2. Во точката 6 став 2 по зборот: „оризот" се до-
даваат запирка и зборовите: „путерот (масло) свеж". 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 136 
16 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

659. 

Врз основа на членот 16 став 3 од Законот за де-
визното работење (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРИЗНАВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТНИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ НАПЛАТИТЕ ВО ДИНАРИ КАКО 

ОСНОВИЦА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ДЕВИЗИ 

1. Во Одлуката за признавање на определени 
работни организации наплатите во динари како ос-
новица за прибавување девизи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/66) во точката 1 став 1 по зборовите: 
„на домашни работни организации" се додаваат збо-
ровите: „и домашни физички лица". 

2. Во точката 7 став 1 уводна реченица зборо-
вите: „На претпријатијата што се занимаваат со 
давање туристички услуги" се заменуваат со зборо-
вите: „На туристичките претпријатија". 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1968 година. 

Р, п. бр. 132 
16 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

660. 

Врз основа на членот 37 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕВИЗИ ВО ТЕКОТ НА ИЗВЕДУВА-
ЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАН-
СТВО И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ 
НА РАБОТЕЊЕТО И УТВРДУВАЊЕТО НА ДО-

БИВКАТА 

1. Во Одлуката за располагањето со девизи во 
текот на изведувањето на инвестициони работи во 
странство и за пресметувањето на трошоците на ра-
ботењето и утврдувањето на добивката („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 45/66 и 36/67) во точката 3 се до-
дава нов став 2, твој гласи: 

„Ако инвестиционите работи не се изведуваат 
во странство преку градилиште (погон), сите динар-
ски и девизни трошоци и други издатоци што ма-
тичното претпријатие ги имало во врска со тие ра-
боти го товарат девизниот прилив по односната 
работа." 

2. Во точката 6 ставот 1 се менува и гласи: 
„6. Стопанската организација може по привре-

мените годишни пресметки на погонот во странство, 
ако работите ги изведува преку формирано гради-
лиште (погон), односно по привремените месечни 
пресметки, ако работите не ги изведува преку фор-
мирано градилиште (погон), до 50% од искажаната 
добивка за таа година односно месец да користи за 
целите за кои можат да се користат средствата на 
деловниот фонд." 

3. Точката 10 се менува и гласи: 
,ДО. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
е ќе се применува нз работите што се извршуваат 
почнувајќи од 1 Јануари 1967 година, без оглед на 
тоа кога тие работи се склучени." 

4. Оваа одлука влегува ео сила на 1 јануари 
1968 година. 

P. il бр. 130 
16 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

661. 
Врз основа на членот 42 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО 
СТРАНСТВО ОД СТРАНА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО 
МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН И ПАТНИЧКИ 

ПРОМЕТ 

1. Во Одлуката за плаќањата во странство од 
страна на претпријатијата што се занимаваат со да-
вање услуги во меѓународниот стоковен и патнички 
промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66) во точ-
ката 3 зборовите: „во кој и да било вид девизи" се 
заменуваат со зборовите: „сразмерно со девизите", 

2. Точката 5 се менува и гласи: 
„5. Претпријатијата од точката 1 на оваа одлука 

можат да држат девизи и на сметки ка ј банките во 
странство, а до износот што спогодбено ќе го утвр-
дат со Народната банка на Југославија, како и сво-
ето работење да го вршат преку сметките во стран-
ство под условите и на начинот што ќе ги определи 
Народната банка на Југославија." 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Р. п. бр. 137 
16 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, , i 
Мика Шпиљак; с. ft 
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662. 

Врз основа на членот 58 став 2 од Законот за 
девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗНОСИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАВАЊЕ 

ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ 
1. Во Одлуката за износите и условите за прода-

вање девизи на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/66) точката 1 се менува и гласи: 

,Д. За трошоци на приватно патување во стран-
ство граѓаните имаат право ка ј Народната банка на 
Југославија или ка ј овластена банка еднаш годишно 
врз основа на пасош (личен пасош) да купат девизи 
во износ од 400 динари. 

За деца што не наполниле 14 години возраст не 
можат да се купат девизи за трошоци на приватно 
патување во странство." . 

2. По точката 1 се додава нова точка 1а, која 
гласи: 

,Да. На граѓани што во претходната година од 
банката купиле девизи за трошоци на приватно па-
тување во странство, Народната банка на Југосла-
вија или овластените банки ќе им продаваат девизи 
за споменатата цел само ако поднесат доказ дека во 
претходната година патувале во странство или, ако 
не патувале во странство, потврда дека купените 
девизи и ги продале на банката." 

3. Во точката 2 ставот 3 се менува и гласи: 
„Девизите потребни за плаќање индивидуални 

котизации за членство во меѓународни организации 
граѓаните ги купуваат к а ј Народната банка на Ју -
гославија по одобрение од републичкиот орган над-
лежен за работите во областа на науката, а за тро-
шоци за заштита на патенти во странство — врз 
основа на сметките за трошоците и таксите на оваа 
заштита." 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 133 
16 декември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Социјалистичке Републико 
Србије", во бројот 11 од 18 март 1967 година обја-
вува : 

Одлука за критериумите и елементите за утвр-
дување надоместок за работата на Заводот за соци-
јално осигурување; 

Задолжителни насоки и критериуми за догова-
рање здравствена заштита за осигурени лица во 
1967 година; 

Одлука за надоместок на трошоците за работа-
та на покраинските заводи за социјално осигурување 
за работите на спроведувањето на реосигурувањето 
на основното здравствено осигурување на земјодел-
ците за 1967 година; 

Одлука за усвојувањето на финансискиот план 
на фондот на задолжителното здравствено реосигу-
рување на ризикот на основното здравствено оси-
гурување на земјоделците за 1967 година; 

Одлука за усогласување на пензиите, инвалид 
днините и додатокот за помош и нега со движењето 
на просечните трошоци на животот во 1966 година; 

Одлука за распоред на о-стварениот вишок на 
приходите над расходите на фондот на задолжител-
ното здравствено реосигурување од ризик на основ-
ното здравствено осигурување на земјоделците по 
завршната сметка за 1966 година; 

Одлука за патните и други трошоци на члено-
вите на Собранието на Републичката заедница ча 
социјалното осигурување на земјоделците; 

Одлука за надоместок на трошоците за работа-
та на собранијата на покраинските заедници на со-
цијалното осигурување на земјоделците за 1967 го-
дина; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
фондот на задолжителното здравствено реосигуру-
вање од ризик на основното здравствено осигуру-
вање на земјоделците за 1966 година; 

Одлука за определување надоместок за работа-
та на Републичкиот завод за социјално осигурува-
ње на спроведување на здравственото осигурување 
на земјоделците за 1967 година. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

653. Закон за набавување, држење и носење 
на оружје (пречистен текст) — — — 1261 

654. Одлука за измена на Одлуката за услови-
те што деловните банки мораат да ги ис-
полнуваат за вршење девизни работи — 1266 

655. Одлука за продолжување важењето и во 
1968 година на Одлуката за височината на 
износот до кој овластените банки можат 
во 1967 година да користат кредити во 
странство и да даваат гаранции по кре^ 
дитни работи во странство — — — — 1266 

656. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за утврдување и распределба на гло-
балната девизна квота за плаќање на у-
возот на суровини и други репродукциони 
материјали за 1968 година — — — — 1266 

657. Одлука за дополнение на Одлуката за ут-
врдување и распределба на глобалната 
девизна квота за увоз на стоки за лична 
потрошувачка за 1967 година — — — 1266 

658. Одлука за дополненија на Одлуката за 
утврдување и распределба на стоковните 
и девизните контингенти за увоз на сто-
ки во 1967 година — — — — — — 1266 

659. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за признавање на определени работ-
ни организации наплатите во динари ха-
ко основица за прибавување девизи — 1267 

660. Одлука за измени на Одлуката за распо-
лагањето со девизи во текот на изведу-
вањето на инвестициони работи во стран-
ство и за пресметувањето на трошоците 
на работењето и утврдувањето на добив-
ката - - - - - - - - - - - 1267 

661. Одлука за измени на Одлуката за пла-
ќањата во странство од страна на прет-
пријатијата што се занимаваат со давање 
услуги во меѓународниот стоковен и пат-
нички промет — — — — — — — 1267 

662. Одлука за измени и дополненија на 
Одлуката за износите и условите' за 
продавање девизи на граѓаните - - 1268 
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