
1. Оружје, ватрено оружје и други уређаји који испуштају пројектиле 
(уређаји који могу, или који изгледају да се могу користити за наношење 
озбиљних повреда испуштањем пројектила), укључујући:

- ватрено оружје свих врста, као што су пиштољи, револвери, пушке, 
сачмарице,
- играчке, реплике и имитације ватреног оружја за које се може помислити 
да је право,
- саставне дијелове ватреног оружја, осим телескопских нишана,
- топове са компримованим ваздухом и ЦО2, као што су пиштољи, 
пиштољи за пелет, пушке и пиштољи са кугличним лежајевима,
- пиштоље за сигналне ракете и стартни пиштољи,
- лукове, укрштене лукове и стријеле,
- топове за харпун и пушке,
- праћке и катапулти;

2. Уређаји за омамљивање (уређаји посебно дизајнирани за 
омамљивање или имобилизацију),  укључујући:
- уређаје за шокирање, као што су пушке за омамљивање, тасери и палице 
за омамљивање,
- уређаји за омамљивање и убијање животиња,
- хемикалије, гасове и спрејеве, као што су буздован, бибер спреј, спрејеви 
на капсуле, сузавац, киселински спрејеви и спрејеви за одбијање животиња;

3. Предмети са оштрим врхом или оштрим ивицама (предмети са 
оштрим врхом или оштрим ивицама способни да изазову озбиљне 
повреде),  укључујући  :
- предмете намијењене за сјецкање, као што су сјекире,
- шиљке за лед,
- жилете,  
- резаче кутија,
- ножеве,
- маказе,
- опрему за борилачке вјештине са оштрим врхом 
или оштром ивицом,
- мачеве и сабље;

4. Алати за раднике (алати који се могу користити или за изазивање 
озбиљних повреда или за пријетњу безбједности ваздухоплова),  укључујући 
: - полуге, - бушилице и бургије,  укључујући бежичне преносне електричне 
бушилице, - алате са оштрицом која се може користити као оружје, нпр 
одвијачи и длета, - тестере,  укључујући и бежичне преносне моторне 
тестере, - апарат за заваривање, - пиштољи и пиштољи за нокте;

5. Тупи предмети (предмети који се могу користити за изазивање 
озбиљних повреда када се користе за ударање),  укључујући: - бејзбол и 
софтбол палице,  - опрему за борилачке вјештине;

6. Експлозиви и запаљиве супстанце и уређаји (експлозиви и запаљиве 
супстанце и уређаје који су способни, или изгледају способни, да се 
користе за изазивање озбиљне штете, озљеда или пријетњи),  укључујући: - 
муницију, - капице за минирање, - детонаторе и осигураче, - реплике или 
имитације експлозивних направа, - мине, гранате и друге експлозивне 
војне направе, - ватромет и друга пиротехника, - канистре за производњу 
дима и патроне за стварање дима, - динамит, 
барут и пластични експлозив.

ПОПИС ЗАБРАЊЕНИХ АРТИKАЛА 
У РУЧНОМ ПРТЉАГУ:


