ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ
МЕМОРАНДУМ ОРГАНА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивљњу техничких прописа
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину
информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање
усаглашености и стандарде (“Службени гласник РС”, број 45/10,
114/2015)

број

Датум: 27.12.2019. године
1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство унутрашњих послова Републике Србије Булевар Михајла Пупине бр. 2
Нови Београд
2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Јасмина Васиљевић,
jasmine.vasiljevic@mup.gov.rs tel: 064 8920415 fax. 011 3139889
3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна: Правилник о начину вршења приликом испитивања,
обележавања, појединачног испитивања или хомологације оружја, контроле типа муницје, испитивања онеспособљеног оружја,
контроле типа муниције, испитивања онеспособљеног оружја и оружја коме је трајно промењена намена у цивилно, као и изглед
ознака и жигова/
Rulebook on the manner of verification during testing, marking, individual testing or homologation, ammunition type control, testing of
deactivated firearms and firearms whose purpose is permanently changed to civilian use, as well as the appearance of marks and proof
marks
18 страна
4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: Закон о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и
муниције
5. Веза са другим прописима: Закон о оружју и муницији
6 Разлози за доношење техничког прописа (на српском и енглеском): Усвајањем Закона о испитивању, жигосању и

обележавању оружја, направа и муниције („Службени гласник РС“, број 87/18), Република Србије је остварила један од
основних услова за приступање Републике Србије Конвенцији о узајамном признавању жигова за ручно ватрено
оружје од 01. јула 1969.године и повратак Републике Србије у Сталну међународну комисију за испитивање ручног
ватреног оружја (Commission Internationale Permanentepour L Eprueuvedes Armes a Feuportatives - C.I.P). Уз наведеи
Закон неопходно је и постојање подзаконског акта којим се прецизно прописује начин вршења испитивања, жигосања
и обележавања оружја, направа и муниције.
By adopting the Law on Testing, Stamping and Labeling of Weapons, Devices and Ammunition (“RS Official Gazette, No.
87/18), the Republic of Serbia has fulfilled one of the basic conditions for the accession of the Republic of Serbia to the
Convention on the Mutual Recognition of Trademarks for Small Arms, 01. July 1969 and the return of the Republic of Serbia to
the Permanent International Commission for the Examination of Small Arms (Commission Internationale Permanente pour L
Eprueuve des Armes a Feuportatives - CIP). In addition to the aforementioned Law, it is also necessary to have a by-law which
precisely prescribes the manner of conducting testing, stamping and marking of weapons, devices and ammunition.
7. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис односи
(класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то
могуће):
Одељак XIX поглавље 93 HS номенклатура
8. Фаза:
Технички пропис у припреми
[ x ] Да

[

] Не

Објављен технички пропис
[
] Да
[ x ] Не

Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме
9. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику):Технички пропис наводи начин вршења провера
приликом испитивања, жигосања и обележавања оружја, направа и муниције, врсте испитивања, врсте контрола, опште сигурносне
димензије , хомологацију оружја, направа и муниције и утискивање жигова на оружје и направе.

The technical regulation specifies the manner of carrying out checks during testing, stamping and marking of weapons, devices
and ammunition, types of tests, types of controls, general security dimensions, type approval of weapons, devices and
ammunition and stamping of weapons and devices.
10. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе
као основа за његову израду: стандарди C.I.P.
11. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не користе као основа
за његову израду и разлози за њихово некоришћење: /
12. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: крај фебруара 2020. године

13. Предложени датум примене прописа: датум ступања на сангу
14. Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: прописи донети на основу Закона о
испитивању ручног ватреног оружја („Службени гласник СЦГ” број 31/84) и прописи донети на основу Закона о испитивању,
жигосању и обележевању ватреног оружја и муниције („Службени гласник РС” број 46/95)
15. Да ли је урађена анализа ефеката прописа?
[ ] Да

[ x ] Не

16. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика?
[ x ] Дa

[

] Нe

17. Да ли су подаци из пријаве поверљиви?
[

] Дa

[ x ] Нe

18. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере?
[

] Дa

[ x ] Нe

19. Процена потреба за нотификацијом:
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту
x
-По споразуму СТО / ТБТ
[
] Дa
[ x ] Нe
-Остало – нпр. СТО / СПС-а

[

] Дa

[ x ] Нe

у складу са чланом 13. ЦЕФТА споразума

Да

[

] Дa

[ x ] Нe

