
П Р Е Д Л О Г 

З А К О Н  

О ИСПИТИВАЊУ, ЖИГОСАЊУ И 
ОБЕЛЕЖАВАЊУ ОРУЖЈА, НАПРАВА И 

МУНИЦИЈЕ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим законом уређују се испитивање, жигосање, обележавање и 
хомологација оружја, основних делова оружја, направа и муниције, права и 
обавезе произвођача, увозника, овлашћених продаваца, овлашћених 
сервисера и власника оружја, основних делова оружја, направа и муниције и 
елемената муниције, права и обавезе овлашћеног правног лица за 
испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције. 

Члан 2. 

Под оружјем, у смислу овог закона, подразумева се ватрено оружје, 
конвертибилно оружје, ваздушно оружје и оружје са тетивом (у даљем тексту: 
оружје), које је утврђено законом који уређује набављање, држање и 
ношење оружја и муниције.  

Под основним деловима оружја, у смислу овог закона, подразумевају се 
основни делови оружја који су утврђени законом који уређује набављање, 
држање и ношење оружја и муниције. 

Под направама, у смислу овог закона, подразумевају се сви 
преносиви уређаји, апарати или индустријски алати који могу да активирају 
пуњења која су израђена од експлозивних или пиротехничких материја и који су 
намењени за погон или да доведу у кретање гас, течност, чврсте честице или 
чврсте предмете или само да произведу светлосни или звучни ефекат, који су 
конструисани као: 

1) пиротехничка средства (ваздушног, звучног или светлосно звучног 
дејства); 

2) уређаји за техничке и индустријске сврхе под условом да могу да се 
користе само за ту, прецизно дефинисану намену (за обраду метала 
деформацијом, за спајање и закивање материјала, за бушење рупа); 

3) уређаји за омамљивање животиња и хумано лишавање животиња 
живота. 

Под муницијом, у смислу овог закона, подразумевају се меци и 
патроне који се користе за оружје, који чине целину и који се састоје од 
експлозивних или пиротехничких материја, иницијалне каписле и чауре, 
намењене за испаљење, погон или за покретање пројектила, гасовитих, 
течних или чврстих честица или само да произведу светлосни или звучни 
ефекат.  

Под елементима муниције, у смислу овог закона подразумевају се чауре 
са капислом, патроне, каписле, пројектили и барут. 

Под типом муниције, у смислу овог закона, подразумева се калибар утврђен 
називом, са димензијама и нивоом притиска. 

Под серијом муниције, у смислу овог закона, подразумева се скуп метака истог 
типа серијски произведених под истим условима код једног произвођача, израђених од 
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чауре истог произвођача, модела и серије, зрна истог произвођача, типа, модела и масе, 
барута истог произвођача највише две серије, као и каписле истог произвођача, типа и 
највише две серије.  

Под безбедношћу при гађању, у смислу овог закона, подразумева се да 
ватрено оружје, направе и њихови основни делови морају да издрже 
притисак торментачне муниције која се користи при пробном гађању 
(торментација), као и да при гађању трајно издрже притисак муниције која је у 
општој употреби. 

Под испитивањем и еталонирањем, у смислу овог закона, подразумева 
се поступак у коме се на прописан начин врши провера оружја, направа, 
муниције и елемената муниције у складу са техничким захтевима и стандардима 
и врше активности у току којих се, помоћу пробног гађања, техничким методама 
и мерењима, утврђују техничке карактеристике мерне опреме, уређаја, оружја, 
направа и муниције. 

Под категоризацијом оружја, у смислу овог закона, подразумева се 
одређивање категорије ваздушног оружја и оружја са тетивом у складу са 
одредбама закона који уређује набављање, држање и ношење оружја и 
муниције.  

Под техничким захтевима и стандардима, у смислу овог закона 
подразумевају се домаћи и међународно прихваћени стандарди као и прописи 
који проистичу из овог и законa који уређује набављање, држање и ношење 
оружја и муниције. 

Хомологација оружја, направа и муниције, у смислу овог закона, јесте 
поступак којим се проверава усаглашеност оружја, направа и муниције и 
елемената муниције са међународним прописима, одредбама овог закона и 
прописима донетим на основу овог закона.  

Под контролом типа муниције, у смислу овог закона, подразумева се 
провера усаглашености муниције са техничким захтевима и прописима донетим 
на основу овог закона.  

Под појмом појединачног испитивања, у смислу овог закона, подразумева 
се да поступку испитивања подлеже свака јединица оружја, направе, паковања 
муниције, елемената муниције и оружја коме је трајно промењена намена у 
цивилно. 

По добровољним испитивањем, у смислу овог закона, подразумева се 
испитивање већ испитаног оружја, направа, муниције и елемената муниције на 
захтев произвођача, увозника односно власника. 

Торментација, у смислу овог закона, је испитивање отпорности 
материјала ватреног оружја, односно основних делова ватреног оружја 
оптерећених повишеним притиском, које се одређује за сваки тип и калибар 
муниције, посебно на основу њихових номиналних притисака. 

Појачана торментација оружја са глатким цевима, у смислу овог закона, 
представља испитивање које се врши на исти начин и под истим условима као 
и појединачно испитивање оружја, осим пробног гађања код кога се користи 
муниција са вишим нивоом притиска у односу на торментачну муницију за пробно 
гађање. 

Под испитивањем онеспособљеног оружја, у смислу овог закона, 
подразумева се поступак којим се врши провера да ли су основни делови 
оружја трајно онеспособљени на начин да њиховим уклањањем, заменом 
или поправком, оружје не може бити поново оспособљено за употребу. 
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Обележавање муниције, у смислу овог закона, јесте поступак којим се на 
сваки метак утискује ознака за идентификацију произвођача и калибар. 

Обележавање оружја и направа, у смислу овог закона, јесте поступак 
којим се на сваки комад оружја и направа утискује ознака за идентификацију 
произвођача, земље порекла, године производње, модела и серијског 
(фабричког) броја оружја и направа, с тим да се на сваки комад оружја утискује 
и ознака за калибар.  

Жигосање, у смислу овог закона, представља поступак којим се утискују 
посебне ознаке на оружје или паковање муниције која су прошла одређена 
испитивања у складу са овим законом.  

Под безбедношћу функционисања, у смислу овог закона, подразумева 
се да конструкција оружја, направа и муниције обезбеђује потпуну примену и 
коришћење према намени предвиђеној од стране произвођача, и то да: 

1) код оружја, направа и њихових делова њихова конструкција због 
специфичне конструкције и израде, спречава да дође до опасности које могу 
створити услове за проузроковање смрти или озбиљних повреда лица која 
рукују оружјем, употребљавају их или одржавају на начин предвиђен од 
стране произвођача;  

2) код муниције, конструкција спречава да дође до опасности које 
могу створити услове за проузроковање смрти или озбиљних повреда лица 
која рукују, употребљавају, манипулишу, одржавају или складиште муницију 
на начин предвиђен од стране произвођача. 

Под ознаком Ц.И.П, у смислу овог закона, подразумева се Стална 
међународна комисија за испитивање ручног ватреног оружја. 

Под подносиоцем захтева, у смислу овог закона, подразумевају се, 
зависно од врсте испитивања прописане овим законом, власник, произвођач, 
увозник, овлашћени сервисер, односно овлашћени продавац оружја, направа, 
муниције и елемената муниције. 

Члан 3. 

Ватрено оружје, основни делови оружја и муниција коjи се производе 
и/или стављају на тржиште морају бити обележени, испитани и жигосани.  

Конвертибилно оружје, направе, ваздушно оружје и оружје са тетивом 
пре стављања у промет морају бити обележени и испитани.  

Испитивању и жигосању подлеже и ватрено оружје код кога је поправком 
или преправком замењен или уграђен његов основни део, изведен други захват 
на оружју којим се утиче на његово функционисање и на безбедност при гађању 
или код кога су трајно или привремено промењене оригиналне техничке 
карактеристике и конструкцијска решења произвођача. 

Онеспособљено оружје мора бити испитано, обележено и жигосано у 
складу са одредбама овог закона, закона који уређује набављање, држање и 
ношење оружја и муниције, као и прописом који ближе уређује 
онеспособљавање оружја. 

Одредбе овог закона које се односе на оружје сходно се примењују и на 
основне делове за оружје утврђене законом који уређује набављање, држање 
и ношење оружја и муниције. 

Члан 4. 

Ваздушно оружје и оружје са тетивом пре стављања у промет мора бити 
подвргнуто хомологацији у сврху утврђивања категорије оружја. 
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Информације о извршеној категоризацији јавно се објављују.  

Ваздушно оружје исте марке, модела и калибра, односно оружје са 
тетивом исте марке и модела, које је категоризовано у складу са ставом 1. овог 
члана, не подлеже поновном испитивању и категоризацији и може се стављати 
у промет, осим у случају ако је произвођач променио неку од битних 
карактеристика оружја. 

Члан 5. 

Оружје и направе подлежу обавезној хомологацији или појединачном и 
поновљеном испитивању.  

Муниција подлеже обавезној контроли типа или појединачном 
испитивању производње сваке серије или хомологацији. 

Члан 6. 

Испитивању и жигосању оружја, направа и муниције, не подлежу оружје, 
направе и муниција који су: 

1) намењени за потребе војске, полиције или других државних органа 
који набављају, држе, носе и превозе оружје и муницију у складу са посебним 
прописима; 

2) пре увоза, испитани и жигосани, у складу са прописима Ц.И.П. 
односно у складу са правилима потврђених међународних споразума чији је 
потписник Република Србија; 

3) намењени искључиво за истраживачке и студијске сврхе; 

4) саставни део збирки регистрованих културних и историјских 
организација које се не користи за гађање;  

5) старо оружје утврђено законом који уређује набављање, држање и 
ношење оружја; 

6) привремено увезени или се налазе у транзиту кроз Републику Србију; 

7) сагласно прописима о безбедности и здрављу на раду, обавезно 
атестирани; 

8) доказно средство у неком истражном или судском поступку. 

Ватрено оружје из става 1. тачка 1) овог члана коме се трајно мења 
намена за цивилну употребу подлеже обавезном испитивању, жигосању и 
обележавању. 

II. АГЕНЦИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ, ЖИГОСАЊЕ И 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОРУЖЈА, НАПРАВА И МУНИЦИЈЕ 

Члан 7. 

Влада, на предлог министарства надлежног за унутрашње послове (у 
даљем тексту: Министарство), оснива Агенцију за испитивање, жигосање и 
обележавање оружја, направа и муниције као јавну агенцију (у даљем тексту: 
Агенција).  

Агенција обавља послове испитивања (појединачно испитивање оружја и 
направа, појединачно испитивање муниције, добровољно испитивање, 
торментација и појачано испитивање, испитивање онеспособљеног оружја), 
жигосања, обележавања, хомологације оружја, њихових основних делова, 
направа, муниције, елемената муниције и контроле типа муниције према 
одредбама овог закона. 
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Послове из става 2. овог члана Агенција врши као поверене послове.  

Надзор над радом Агенције врши Министарство. 

Члан 8. 

Агенција се финансира из:  

1) цене услуга које плаћају корисници услуга;  

2) донација, прилога и других бесповратних давања датих оснивачу или 
Агенцији;  

3) осталих извора у складу са законом.  

Цене услуга Агенције утврђују се у складу са законом којим се уређује 
буџетски систем. 

Висину цена из става 1. тачка 1) овог члана утврђује Влада на предлог 
Агенције а по прибављеном мишљењу Министарства унутрашњих послова и 
Министарства финансија. 

Сагласност на акт којим се утврђује висина плата и број запослених у 
Агенцији даје Влада.  

Члан 9. 

Агенција је дужна да део средстава од цена услуга које плаћају 
корисници услуга из члана 8. став 1. тачка 1) овог закона, уплати у буџет 
Републике Србије, по завршном рачуну за претходну годину. 

Висина и рок за уплату дела средстава од цена услуга које плаћају 
корисници услуга из члана 8. став 1. тачка 1) овог закона утврђује се законом о 
буџету за наредну годину. 

Члан 10. 

Агенција је дужна да испитивање, жигосање и обележавање оружја, 
направа и муниције, изврши у року од 30 дана од дана подношења захтева. 

Агенција је дужна да приликом обележавања увезеног оружја утврди да 
ли је оружје испитано, жигосано и обележено у складу са овим законом и 
прописима Ц.И.П.-а и о томе изда решење. 

Агенција је дужна да изврши категоризацију ваздушног оружја и оружја 
са тетивом у року од 30 дана од дана подношења захтева и да у том року 
информације о извршеној категоризацији јавно објави. 

О извршеној категоризацији Агенција издаје решење подносиоцу 
захтева. 

Агенција на захтев издаје потврду о извршеној категоризацији сваком 
увознику који је увезао већ категоризовано оружје, без поновног испитивања.  

Члан 11. 

Техничка документација коју произвођач доставља Агенцији садржи 
само оне елементе који су неопходни за спровођење поступка испитивања, 
жигосања и обележавање оружја, направа и муниције. 

Ако је техничка документација из става 1. овог члана означена као 
поверљива, запослени и одговорна лица у Агенцији дужна су да са њом 
поступају у складу са прописима којима је уређена тајност података и да је 
чувају као пословну тајну за време док су запослени у Агенцији, као и 10 година 
по престанку рада у Агенцији. 
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Члан 12. 

Агенција обезбеђује обавештавање у области рада Ц.И.П.-а: 

1) учешћем у систему обавештавања Ц.И.П.-а; 

2) издавањем гласила, каталошких и других публикација; 

3) прикупљањем, обрадом и давањем обавештења у области рада 
Ц.И.П.-а ;  

4) достављањем радних и других материјала у поступку израде и 
доношења међународних прописа из ове области произвођачима оружја и 
муниције и другим заинтересованим странама; 

5) пружањем техничке помоћи на захтев корисника. 

За обавештавање, односно услуге из става 1. овог члана које се не 
достављају односно не врше по службеној дужности, односно по захтеву 
државног органа, плаћа се такса.  

III. ДВОСТЕПЕНОСТ У ОДЛУЧИВАЊУ И НАДЗОР 

Члан 13. 

На решења Агенције донета на основу овог закона може се изјавити 
жалба министру надлежном за унутрашње послове (у даљем тексту: министар). 

Жалба се подноси у року од 15 дана од дана достављања решења. 

Жалба не одлаже извршење решења. 

Члан 14. 

Надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу овог 
закона врши Министарство. 

Надзору подлежу постројења, објекти, уређаји, специфична и друга 
опрема у објектима који се користе за испитивање, контролу, сервисирање и 
преправку оружја, основних делова оружја, направа, муниције и елемената 
муниције, који су предмет овог закона, као и материјал, делови и склопови за 
њихову израду. 

Ако се при вршењу надзора утврди да процеси, производи и услуге, 
односно оружје, направе и муниција који су предмет овог закона, не одговарају 
одредбама истог, као и прописима донетим за његово спровођење, и да услед 
тога постоји опасност за живот и здравље људи, животну средину или 
могућност настанка знатне материјалне штете, односно да су стављени у 
промет, доноси се решење којим се забрањује одвијање таквих процеса, и 
пружање услуга, односно забрањује рад произвођачу, увознику, продавцу, 
сервисеру или радњи и промет таквог оружја, направа и муниције док се 
недостаци не отклоне. 

IV. ВРСТЕ ИСПИТИВАЊА, ЖИГОСАЊА И 
ОБЕЛЕЖАВАЊА ОРУЖЈА, МУНИЦИЈЕ И НАПРАВА 

Члан 15. 

Врсте испитивања су: хомологација, контрола типа муниције, 
појединачно испитивање, добровољно испитивање, торментација и појачано 
испитивање и испитивање онеспособљеног оружја. 

Начин вршења провера, приликом испитивања, обележавања, 
појединачног испитивања, хомологације, контроле типа муниције, испитивања 
онеспособљеног оружја, као и изглед ознака и жигова ближе прописује министар. 



7 
 

Члан 16. 

Испитивање се врши на захтев подносиоца. 

Агенција обавештава подносиоца захтева уколико оружје, направе и 
муниција који нису испунили услове испитивања, о утврђеним недостацима 
и оставља рок до 60 дана за отклањање недостатака. 

Подносилац захтева, по отклањању утврђених недостатака, може 
подвргнути оружје, направе или муницију поновљеном испитивању.  

Ако се у поновљеном испитивању утврди да нису отклоњени 
недостаци, Агенција доноси решење којим утврђује да нису испуњени 
услови.  

Поступак испитивања врши се за све врсте испитивања.  

Члан 17. 

Хомологација обухвата: 

1) проверу ознака за идентификацију; 

2) проверу усаглашености техничке документације; 

3) проверу усаглашености основних димензија са стандардима или 
техничком документацијом; 

4) проверу безбедности при пробном гађању;  

5) проверу безбедности функционисања, проверу усаглашености 
саставних делова и склапање; 

6) проверу усаглашености мерне опреме, уређаја, контролног и мерног 
алата; 

7) проверу усаглашености балистичке мерне опреме, кад се врши 
хомологација муниције; 

8) појединачно испитивање најмање два узорка, предмета хомологације. 

Хомологацији се подвргавају следеће оружје, направе и муниција, и то: 

1) једнометно ватрено оружје, серијски произведено, са лежиштем метка 
чији пречник није већи од 5 mm (П< 5 mm) и дужине која није већа од 15 mm 
(Л<15 mm); 

2) једнометно ватрено оружје серијски произведено, чији пречник и 
дужина лежишта метка нису већи од 6 mm (П<6 mm и Л<6 mm), с тим што је 
иницијално пуњење једино пропулзивно пуњење које зрну даје енергију не већу 
од 7,5 Ј; 

3) алармно (сигнално) оружје, серијски произведено, чији пречник 
лежишта метка није већи од 6 mm (П< 6 mm) и са дужином лежишта не већом од 
7 mm (Л<7 mm); - односи се на конвертибилно оружје па не знамо да ли ће бити 
предмет закона; 

4) ваздушно оружје, са циљем утврђивања категорије; 

5) остала ватрена оружја, серијски произведена, чија кинетичка енергија 
зрна на устима цеви није већа од 7,5 Ј; 

6) улошци цеви које немају сопствени механизам за брављење и 
окидање, чија муниција развија средњу вредност максималног притиска до 2000 
bar; 

7) носиви апарати за гађање, индустријску или техничку намену код 
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којих је иницијално пуњење једино пропулзивно пуњење које даје енергију за 
покретање предмета или других механичких делова. 

Члан 18. 

За предмете хомологације из члана 17. став 2. овог закона, који су 
испунили услове хомологације,  Агенција издаје решење о испуњености 
услова. 

За ватрено и ваздушно оружје, направе и муницију који су испунили 
услове хомологације, Агенција на захтев произвођача или увозника издаје 
решење о испуњености услова и даје им овлашћење за издавање потврда да 
су оружје, направе или муниција, које је било предмет хомологације, испунили 
услове.  

Проверу испуњености услова Агенција врши сваке две године након 
издавања овлашћења.  

Ако се приликом провере из става 2. овог члана утврде одступања од 
утврђених услова за хомологацију, Агенција ће донети решење којим се одузима 
овлашћење за издавање потврде.  

Податке о увознику односно произвођачу, као и о оружју, направама и 
муницији који нису испунили услове из овог члана, а нису подвргнути 
поновљеној хомологацији, Агенција доставља Министарству у року од 60 дана 
од дана достављања решења. 

Члан 19. 

Контроли типа муниције подвргава сe сваки тип муниције која је први пут 
серијски произведена или се први пут увози. 

Произвођач или увозник подноси Агенцији захтев за контролу типа 
муниције. 

Контрола типа обухвата: 

1) проверу усаглашености техничке документације са домаћим и 
међународним стандардима; 

2) проверу усаглашености мерне опреме, уређаја, контролног и мерног 
алата и контролника за димензионалну контролу са домаћим и међународном 
стандардима; 

3) проверу усаглашености балистичких цеви, прихватача балистичких 
цеви и оружја за контролу сигурности функционисања муниције; 

4) испитивање производње муниције, које се обавља на двоструком 
броју узорака за контролисани тип муниције.  

Агенција на захтев произвођача или увозника за тип муниције која је 
испунила услове контроле типа доноси решење о испуњености услова за 
појединачно испитивање серија муниције.  

Проверу испуњености услова Агенција врши сваке две године након 
издавања решења.  

Ако се приликом провере из става 5. овог члана утврде одступања од 
утврђених услова за појединачно испитивање серија муниције, Агенција ће 
донети решење којим утврђује да нису испуњени услови. 

Податке о увознику односно произвођачу, као и муницији који нису 
испунили услове из овог члана, а нису подвргнути поновљеном испитивању, 
Агенција доставља Министарству у року од 60 дана од дана достављања 



9 
 

решења. 

Члан 20. 

Појединачном испитивању подвргавају се: 

1) оружја и направе из члана 2. овог закона који нису предмет 
хомологације из члана 17. став 2. овог закона; 

2) серија муниције која је испунила услове контроле типа; 

3) оружја коме је трајно промењена намена у цивилно. 

Члан 21. 

Појединачно испитивање оружја и направа обухвата: 

1) контролу ознака за идентификацију; 

2) визуелни преглед; 

3) контролу безбедности функционисања; 

4) контролу основних димензија пре пробног гађања; 

5) пробно гађање; 

6) визуелну контролу после пробног гађања; 

7) контролу безбедности функционисања након пробног гађања; 

8) контролу основних димензија после пробног гађања. 

Произвођач, увозник, овлашћени сервисер или власник подносе захтев 
за појединачно испитивање Агенцији. 

Податке о увознику односно произвођачу, као и о свакој јединици оружја 
која није испунила услове из овог члана, а нија подвргнута поновљеном 
испитивању, Агенција доставља Министарству у року од 60 дана од дана 
достављања решења. 

Члан 22. 

Појединачно испитивање муниције и елемената муниције, серијски 
произведене, врши се провером узорака сваке серије, које обухвата: 

1) узорковање; 

2) проверу ознака за идентификацију на сваком метку или елементу 
муниције; 

3) проверу ознака за идентификацију на свакој јединици паковања; 

4) визуелну проверу; 

5) контролу основних димензија; 

6) проверу максималног притиска или еквивалентне карактеристике и 
брзине зрна или сачме; 

7) проверу безбедности функционисања. 

За сваку серију муниције која је испунила услове појединачног 
испитивања, Агенција, на захтев произвођача или увозника, издаје решење о 
испуњености услова, на основу кога подносилац захтева на сваку јединицу 
паковања испитане серије муниције наноси прописане жигове.  

Проверу испуњености услова Агенција врши сваке две године након 
издавања решења.  
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Ако се приликом провере из става 3. овог члана утврде одступања од 
утврђених услова за наношење прописаних жигова, Агенција ће донети решење 
којим се одузима овлашћење. 

Податке о увознику односно произвођачу, као и о свакој серији муниције 
која није испунила услове из овог члана, а нија подвргнута поновљеном 
испитивању, Агенција доставља Министарству у року од 60 дана од дана 
достављања решења. 

Члан 23. 

Произвођач, увозник односно власник оружја, направа или муниције који 
су испитани може да поднесе захтев за добровољно испитивање Агенцији. 

Члан 24. 

Агенцији се може поднети захтев за торментацију оружја, као и захтев за 
појачано испитивање. 

Предмет појачаног испитивања из става 1. овог члана може бити само 
оружје са глатком цеви. 

Подносилац захтева сноси евентуалну штету насталу на оружју услед 
торментације или појачаног испитивања. 

Ако се у поступку торментације или појачаног испитивања утврди да 
би даља употреба оружја могла изазвати тешке последице по живот, 
здравље или имовину људи, Агенција издаје решење да такво оружје није 
безбедно за даљу употребу и без одлагања доставља Министарству писано 
обавештење о утврђеним недостацима. 

Члан 25. 

За онеспособљено оружје које је испунило услове садржане у 
прописима који уређују набављање, држање и ношење оружја и муниције и 
онеспособљавање оружја, Агенција издаје потврду о испуњености услова и на 
основне делове оружја наноси прописане жигове и годину испитивања. 

Податке о онеспособљеном оружју и издатим потврдама Агенција 
доставља Министарству у року од 15 дана од дана испитивања 
онеспособљеног оружја.  

Члан 26. 

Обележавање оружја је поступак којим се трајно утискује ознака која 
омогућава идентификацију произвођача, земљу порекла, годину производње, 
калибар, модел и серијски (фабрички) број оружја.  

На свакој направи, у моменту производње, од стране произвођача морају 
бити нанесене видљиве, трајне и јединствене ознаке како би се идентификовала 
земља порекла, произвођач, модел, година производње, серијски број. 

Оружје и направе који нису обележени у складу са ст. 1. и 2. овог члана 
не смеју бити стављени у промет. 

Увезено оружје мора да поседује ознаке из става 1. овог члана.  

Ако оружје не поседује ознаке из ст. 1. и 4. овог члана Агенција ће нанети 
прописане ознаке.  

Трошкове обележавања оружја сноси увозник. 

Одредбе става 4. овог члана не примењују се на оружје које се 
привремено увози или је у транзиту кроз Републику Србију.  
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Члан 27. 

Обележавање муниције је поступак који се врши од стране произвођача, 
тако што се на сваки метак наносе видљиве и трајне ознаке како би се 
идентификовали произвођач и калибар. Код муниције са високим 
перформансама наноси се и знак упозорења. На јединицу паковања муниције 
наноси се земља порекла, серијски број и жиг коначног пријема или жиг 
хомологације. 

V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРОИЗВОЂАЧА, УВОЗНИКА, 
ПРОДАВЦА, СЕРВИСЕРА И ВЛАСНИКА ОРУЖЈА, 

НАПРАВА И МУНИЦИЈЕ 

Члан 28. 

Произвођач је обавезан да: 

1) у складишту држи само обележено оружје, основне делове оружја, 
направе и муницију који представљају финалне производе, а да пре стављања у 
промет, изврши хомологацију, испитивање и жигосање оружја, направа, 
муниције и онеспособљеног оружја у складу са одредбама овог закона и других 
прописа који регулишу жигосање онеспособљеног оружја; 

2) у писаној форми информише Агенцију о свим изменама у производњи 
оружја, направа и муниције, ако те измене могу да утичу на особине неког од тих 
производа, у року од 30 дана од дана измене; 

3) на основним деловима оружја и направама обезбеди погодно место 
за наношење одговарајућих жигова; 

4) обележи оружје, његове основне делове, направе и муницију у складу 
са чланом 26. ст. 1. и 2. и чланом 27. овог закона; 

5) омогући улаз и приступ месту производње и коришћење објеката и 
опреме за испитивање, потребно особље, као и да обезбеди потребну сарадњу 
са запосленима у Агенцији и Министарству. 

Члан 29. 

Правно лице, предузетник или физичко лице (у даљем тексту: увозник) 
дужан је да у року од 30 дана од дана увоза оружја, основних делова за оружје, 
направа и муниције достави исто Агенцији, уз захтев за обележавање и/или 
жигосање и/или испитивање и/или хомологацију.  

Увозник је дужан да изврши испитивање у року од 30 дана од дана увоза 
оружја, за оне врсте оружја за које је овим законом прописана категоризација у 
складу са чланом 4. овог закона. 

Увозник је дужан да приликом продаје преда купцу превод упутства 
издатог од стране произвођача.  

Упутства домаћих произвођача и преводи упутстава из става 3. овог 
члана морају бити на језику који је у службеној употреби у Републици Србији. 

Члан 30. 

Овлашћени продавац, односно правно лице или предузетник коме је 
одобрено бављење прометом оружја, основним деловима за оружје и муницијом 
дужан је да држи и стави у промет само оружје, основне делове оружја, 
направе и муницију који су испитани, категоризовани, жигосани и обележени у 
складу са одредбама овог закона и другим прописом којим је уређено 
жигосање онеспособљеног оружја. 
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Члан 31. 

Овлашћени сервисер, односно, правно лице или предузетник који је 
овлашћен да се бави поправљањем и преправљањем оружја који изврши 
поправку или преправку оружја, којом је замењен или уграђен његов основни 
део, изведен други захват на оружју којим се утиче на његово функционисање и 
на безбедност при гађању или су трајно или привремено промењене 
оригиналне техничке карактеристике и конструкцијска решења произвођача, 
дужан је да достави поправљено или преправљено оружје у року од 15 
дана од дана поправке или преправке на поновљено појединачно 
испитивање Агенцији. 

Овлашћени сервисер из става 1. који изврши онеспособљавање оружја 
дужан је да, у року од 15 дана од дана онеспособљавања, Агенцији достави 
онеспособљено оружје на испитивање.  

Трошкови испитивања из ст. 1. и 2. овог члана падају на терет власника 
оружја. 

Овлашћени сервисер дужан је да: 

1) изврши поправку или преправку оружја, тако да обезбеди безбедност 
функционисања у складу са техничким захтевима; 

2) достави Агенцији на увид писано обавештење са описом начина и 
технолошког поступка преправке и модификације оружја. 

Члан 32. 

Увозник, произвођач односно овлашћени превозник дужан је да поднесе 
захтев за одобрење превоза Министарству, ради испитивања, жигосања и 
обележавања у складу са законом који уређује набављање, држање и 
ношење оружја и муниције. 

Члан 33. 

Забрањено је неовлашћено испитивање, жигосање и обележавање 
оружја, направа и муниције. 

Забрањено је неовлашћено уклањање или измена ознака и жигова на 
оружју, муницији и направама. 

VI. ЕВИДЕНЦИЈЕ 

Члан 34. 

Агенција је дужна да води евиденцију о поднетим захтевима и 
испитаном, жигосаном, хомологованом, обележеном и категоризованом оружју 
и направама, као и онеспособљеном оружју (врста, произвођач, земља 
порекла, марка, модел, калибар, серијски (фабрички) број, број оружног листа), 
о контролисаној муницији и елементима муниције (врста, произвођач, земља 
порекла, марка, тип зрна или сачме, калибар, серијски број), евиденцију о 
подносиоцима захтева (име, презиме/назив, јединствени матични број 
грађана/матични број, број личне карте односно идентификационог документа, 
пребивалиште/седиште), о датуму пријема оружја, направа и муниције у 
Агенцији и о датуму преузимања оружја, направа и муниције. 

Агенција је дужна да води евиденцију о поднетим захтевима, решењима 
о испуњености или неиспуњености услова за хомологацију и за наношење жига 
на контролисану серију муниције. 

Евиденције из овог члана морају се водити уредно, ажурно и чувају се 
трајно. 
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Агенција Министарству за сваку годину, у року од 30 дана од истека 
календарске године, предаје примерак евиденција које су прописане овим 
законом у писаном или електронском облику. 

Изглед евиденција које води Агенција ближе прописује министар, на 
предлог Агенције. 

Члан 35. 

Министарство води евиденције о поднетим жалбама и решењима којима 
се одлучује о решењима Агенција, о извршеним надзорима, о решењима којима 
се забрањује одвијање процеса и пружања услуга увознику, овлашћеним 
продавцима, овлашћеним сервисерима и другим правним лицима и 
предузетницима. 

Наведене евиденције садрже следеће податке: 

Назив правног лица и предузетника, седиште, матични број, податке о 
оружју, направама и муницији, просторијама, средствима, као и податке о 
личности власника, одговорног лица и запослених код правног лица и 
предузетника: име и презиме, јединствени матични број грађана, датум и 
место рођења, држављанство, број личне карте односно идентификационог 
документа, адресу пребивалишта односно боравишта. 

Све наведене евиденције чувају се трајно и у електронском облику. 

Податке из наведених евиденција Министарство је дужно да даје 
државним и другим органима и организацијама, као и другим правним и 
физичким лицима, у складу са законом који уређује општи управни поступак и 
у складу са законом који уређује заштиту података о личности. 

VII. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Члан 36. 

Међународна сарадња у области испитивања, обележавања и 
жигосања ручног ватреног оружја, направа и муниције остварује се:  

1) закључивањем међународних уговора;  

2) чланством и учешћем у раду међународне организације Ц.И.П.;  

3) међусобним обавештавањем и разменом информација са другим 
државама чланицама Ц.И.П.-а и Сталним бироом Ц.И.П-а;  

4) припремањем, организовањем и учествовањем на међународним 
пленарним седницама, поткомисијама и радним групама Ц.И.П.-а. 

VIII. ПРЕКРШАЈИ 

Члан 37. 

Новчаном казном од 50.000 до 2.000.000 динара, казниће се за прекршај 
правно лице: 

1) које стави у промет ватрено оружје и његове основне делове који 
нису обележени, испитани, жигосани или онеспособљени (члан 3. ст. 1. и 4); 

2) које стави у промет конвертибилно оружје, направе, ваздушно 
оружје и оружје са тетивом, који нису обележени и испитани (члан 3. став 2); 

3) које стави у промет ваздушно оружје и оружје са тетивом за које 
није извршена категоризација (члан 4. став 1); 

4) које стави у промет ваздушно оружје или оружје са тетивом на коме 
је произвођач извршио измену неких од битних карактеристика оружја, а да 
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претходно није извршио претходну категоризацију (члан 4. став 3); 

5) које не испита, жигоше и обележи ватрено оружје из члана 6. став 1. 
тачка 1) коме је трајно промењена намена за цивилну употребу (члан 6. став 
2); 

6) произвођач, који пре стављања у промет не изврши хомологацију, 
испитивање и жигосање оружја, направа, муниције и онеспособљеног оружја 
(члан 28. став 1. тачка 1);  

7) произвођач, који у писаној форми не информише Агенцију о свим 
изменама у производњи оружја, направа и муниције, ако те измене могу да 
утичу на особине неког од тих производа (члан 28. став 1. тачка 2); 

8) произвођач, који на основним деловима оружја, и направама не 
обезбеди погодно место за наношење одговарајућих жигова (члан 28. став 1. 
тачка 3); 

9) произвођач, који у складишту држи оружје које није обележено 
(члан 28. став 1. тачка 4); 

10) произвођач, који не омогући улаз и приступ месту производње и 
коришћење објеката и опреме за испитивање, потребно особље, и не обезбеди 
потребну сарадњу са запосленима Агенције и Министарства (члан 28. став 1. 
тачка 5); 

11) увозник, који у року од 30 дана од дана увоза не поднесе Агенцији 
захтев за обележавање и/или испитивање и/или хомологацију оружја, направа 
и муниције (члан 29. став 1);  

12) увозник, који не изврши испитивање у року од 30 дана од дана 
увоза оружја, за оне врсте оружја за које је овим законом прописана 
категоризација (члан 29. став 2); 

13) увозник, које приликом продаје не преда купцу превод упутства 
издатог од стране произвођача (члан 29. став. 3);  

14) овлашћени продавац, који држи и стави у промет само оружје, 
основне делове оружја, направе и муницију која није испитана, жигосана и 
обележена (члан 30); 

15) овлашћени сервисер, који није испитао и жигосао, поправком или 
преправком замењен или уграђен основни део ватреног оружја, или није 
испитао и жигосао оружје на коме је изведен други захват којим се утиче на 
његово функционисање и на безбедност при гађању или су трајно или 
привремено промењене оригиналне техничке карактеристике и конструкцијска 
решења произвођача (члан 31. став 1); 

16) овлашћени сервисер, који у року од 15 дана од дана 
онеспособљавања оружја не достави Агенцији онеспособљено оружје на 
испитивање (члан 31. став 2);  

17) овлашћени сервисер, који изврши поправку или преправку оружја 
на начин да не обезбеди безбедност функционисања у складу са техничким 
захтевима (члан 31. став 4. тачка 1); 

18) овлашћени сервисер, не достави Агенцији на увид писано 
обавештење са описом начина и технолошког поступка преправке и 
модификације оружја (члан 31. став 4. тачка 2). 

За прекршаје из става 1. тач. 1)-18) овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.  
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Поред новчане казне може се изрећи и заштитна мера одузимања 
предмета, заштитна мера забране вршења одређених делатности, заштитна 
мера забране правном лицу да врши одређене делатности и заштитна мера 
забране одговорном лицу да врши одређене послове. 

Члан 38.  

Новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај 
предузетник: 

1) увозник, који у року од 30 дана од дана увоза не поднесе Агенцији 
захтев за обележавање и/или испитивање и/или хомологацију оружја, направа 
и муниције (члан 29. став 1);  

2) увозник, који приликом продаје не изврши испитивање у року од 30 
дана од дана увоза оружја, за оне врсте оружја за које је овим законом 
прописана категоризација (члан 29. став 2); 

3) увозник, који приликом продаје не преда купцу превод упутства 
издатог од стране произвођача (члан 29. став 3);  

4) који стави у промет направе и конвертибилно оружје који нису 
обележени и испитани (члан 3. став 2); 

5) који стави у промет ваздушно оружје и оружје са тетивом за које 
није извршена категоризација (члан 4); 

6) који стави у промет ваздушно оружје или оружје са тетивом на коме 
је произвођач извршио измену неких од битних карактеристика оружја, а да 
претходно није извршио претходну категоризацију (члан 4. став 3); 

7) произвођач, који у писаној форми не информише Агенцију о свим 
изменама у производњи оружја, направа и муниције, ако те измене могу да 
утичу на особине неког од тих производа (члан 28. став 1. тачка 2); 

8) произвођач, који на основним деловима оружја, и направама не 
обезбеди погодно место за наношење одговарајућих жигова (члан 28. став 1. 
тачка 3); 

9) овлашћени продавац, који држи и стави у промет само оружје, 
основне делове оружја, направе и муницију која није испитана, жигосана и 
обележена (члан 30); 

10) овлашћени сервисер, који изврши поправку или преправку оружја 
на начин да не обезбеди безбедност функционисања у складу са техничким 
захтевима (члан 31. став 4. тачка 1); 

11) овлашћени сервисер, ако не достави Агенцији на увид писано 
обавештење са описом начина и технолошког поступка преправке и 
модификације оружја (члан 31. став 4. тачка 2). 

Учиниоцима прекршаја из овог члана поред новчане казне може се 
изрећи и заштитна мера одузимања предмета.  

Члан 39. 

Новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара, казниће се за прекршај 
физичко лице: 

1) увозник, које у року од 30 дана од дана увоза не поднесе Агенцији 
захтев за обележавање и/или испитивање и/или хомологацију оружја, направа и 
муниције (члан 29. став 1);  

2) увозник, које приликом продаје не изврши испитивање у року од 30 
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дана од дана увоза оружја, за оне врсте оружја за које је овим законом 
прописана категоризација (члан 29. став 2); 

3) увозник, које приликом продаје не преда купцу превод упутства 
издатог од стране произвођача (члан 29. став 3). 

IX. КРИВИЧНА ДЕЛА 

Члан 40. 

Ко неовлашћено испитује, жигоше и обележава оружје, направе или 
муницију, казниће се казном затвора од шест месеци до пет година и новчаном 
казном. 

Оружје, његови делови, направе, муниција и средства намењена за 
извршење дела из става 1. овог члана одузеће се. 

Члан 41. 

Ко у намери да их употреби као праве, направи лажне жигове или ознаке 
за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције или ко у 
истој намери такве праве жигове или ознаке преиначи или ко такве лажне или 
преиначене жигове или ознаке употреби као праве, казниће се новчаном казном 
или затвором до три године. 

Жигови или ознаке из става 1. овог члана одузеће се. 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 42. 

Министар ближе уређује: 

1) начин вршења провера, приликом испитивања, обележавања, 
појединачног испитивања, хомологације, контроле типа муниције, испитивања 
онеспособљеног оружја и оружја коме је трајно промењена намена у цивилно, као и 
изглед ознака и жигова из члана 15. став 2. овог закона; 

2) на предлог Агенције, изглед евиденција из члана 34. став 5. овог 
закона. 

Прописи за спровођење овог закона донеће се у року од годину дана од 
дана ступања на снагу овог закона. 

До доношења прописа из става 1. овог члана примењиваће се важећи 
прописи, ако нису у супротности са овим законом. 

Прописи из став 1. овог члана примењују се даном почетка примене овог 
закона, односно даном стављања ван снаге прописа донетих на основу Закона 
о испитивању ручног ватреног оружја, направа и муниције („Службени гласник 
СЦГ”, број 31/04) и Закона о испитивању, жигосању и обележавању ватреног 
оружја и муниције („Службени гласник РС”, број 46/95). 

Члан 43. 

Даном оснивања Агенције престаје са радом Завод за испитивање 
оружја и муниције, друштво са ограниченом одговорношћу. 

Права, обавезе, послове, запослене, средства, документацију и 
предмете у Заводу за испитивање оружја и муниције, друштво са ограниченом 
одговорношћу, преузима Агенција.  

Члан 44. 

Поступци започети до дана почетка примене овог закона окончаће се по 
прописима који су важили до дана почетка примене овог закона. 
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Ваздушно оружје и оружје са тетивом увезено до почетка примене овог 
закона не подлеже категоризацији. 

Члан 45. 

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о испитивању 
ручног ватреног оружја, направа и муниције („Службени гласник СЦГ”, број 31/04) 
и Закон о испитивању, жигосању и обележавању ватреног оружја и муниције 
(„Службени гласник РС”, број 46/95). 

Члан 46. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује у року од годину дана од 
дана ступања на снагу овог закона, осим на произвођаче оружја, направа и 
муниције у поступку извоза у земље Ц.И.П.-а, на које се одредбе овог закона 
примењују од дана пријема Републике Србије у пуноправно чланство Ц.И.П.-а.  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 
I.  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
       Уставни основ за доношење Закона о испитивању, жигосању и 
обележавању оружја, направа и муниције садржан је у члану 97. став 1. тачка 4) 
Устава Републике Србије којим је, између осталог, прописано да Република 
Србија уређује и обезбеђује одбрану и безбедност Републике Србије и њених 
грађана и мере за случај ванредног стања. 
 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

       Циљ доношења Закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, 
направа и муниције је обезбеђивање сигурности функционисања ватреног 
оружја, направа и муниције, сигурност при употреби, манипулацији и 
складиштењу, као и стандардизација и унификација оружја, направа и муниције. 
Сигурност корисника оружја, направа  и муниције обезбедиће се доношењем 
овог закона и пратећих прописа, утврђивањем начина и врсте испитивања и 
контроле које спроводе овлашћена правна лица за испитивање оружја, направа 
и муниције. У конкретном случају, ради се о испитивању, контроли, жигосању и 
обележавању оружја, направа и муниције пре пуштања у промет, које се мора 
правно обезбедити доношењем посебног закона и подзаконских аката на 
основу тог закона. Имајући у виду изузетан значај ове области, посебно са 
аспекта безбедности живота и имовине лица, иста мора бити регулисана 
законом, јер се у супротном доводи у питање безбедност грађана и њихове 
имовине. 
       Доношење предложеног закона је један од услова за приступање 
Републике Србије Конвенцији о узајамном признавању жигова за ручно ватрено 
оружје од 1. јула 1969. године и повратак Републике Србије у Сталну 
међународну комисију за испитивање ручног ватреног оружја (Commission 
Internationale Permanente pour L Eprueuve des Armes a Feu portatives - C.I.P) 
       Пре стављања у промет, ватрено оружје, направе и муниција за цивилну 
употребу у ЕУ и земљама чланицама C.I.P-а обавезно се испитује и 
контролише од стране овлашћених организација за испитивање и контролу 
оружја и муниције која је призната од стране C.I.P-а. 
        У садашњој ситуацији, домаћи произвођачи оружја и муниције, за сваки 
производ намењен извозу, обавезу испитивања, контроле и жигосања обављају 
у иностранству, углавном у Аустрији или Мађарској. Издвајање финансијских 
средстава за ову намену износи око 220.000 долара (УСД) годишње. 
        Социјалистичка Федеративна Република Југославија је 1969. године 
донела Закон о испитивању и жигосању, односно обележавању ручног ватреног 
оружја и муниције („Службени лист СФРЈ”, број 20/69), Правилник о поступку за 
испитивање и жигосање односно обележавање ручног ватреног оружја, 
муниције и ручних апарата и направа код којих се за погон користи енергија 
барутних гасова („Службени лист СФРЈ”, број 15/70), Правилник о условима које 
морају испунити стручне радне организације за испитивање и жигосање 
односно обележавање ручног ватреног оружја и муниције („Службени лист 
СФРЈ”, број 23/69). 
 
        Након оснивања Завода за испитивање оружја и муниције у Крагујевцу 
29. децембра 1969.године створени су предуслови да учлањење СФРЈ у 
Сталну међународну комисију за испитивање ручног ватреног оружја. 
        У складу са тим, СФРЈ је дана 23. маја 1973. године приступила 
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Конвенцији о узајамном признавању жигова за ручно ватрено оружје и постала 
члан Сталне међународне комисије за испитивање ручног ватреног оружја 
C.I.P. 
       На основу мишљења Арбитражне комисије Мировне конференције о 
Југославији да СФРЈ више не постоји, Стална међународна комисија за 
испитивање ручног ватреног оружја је на XXII Пленарној седници прихватила 
став да СФРЈ не постоји, да Конвенција о узајамном признавању жигова за 
ватрено оружје, нема ефекта према СР Југославији и да се жигови Завода за 
испитивање оружја и муниције из Крагујевца не признају од 30. септембра 
1992.године.  
          Савезна Република Југославија је дана 6. децембра 2000. године 
поднела захтев за поновно приступање Конвенцији о узајамном признавању 
жигова за ватрено оружје, и учлањење у Сталну међународну комисију за 
испитивање ручног ватреног оружја. 
        Захтев СР Југославије је дана 2. априла 2001. године званично 
прослеђен од стране Сталног бироа Сталне међународне комисије за 
испитивање ручног ватреног оружја, свим земљама потписницама Конвенције.  
         Министарство за иностране послове, спољну и међународну трговину и 
међународну сарадњу Краљевине Белгије упутило је акт (број акта Ј22-МS-94-
Cir.1163-S-84.570/11990 од 8. маја 2002.године), којим је обавестило Амбасаду 
СР Југославије у Бриселу да због примедби једног броја земаља на Закон и 
Правилник о испитивању ручног ватреног оружја и муниције, захтев СР 
Југославије за приступање Конвенцији не може бити прихваћен. 
         Државна заједница Србије и Црне Горе је дана 22. новембра 2004. 
године поднела захтев за поновно приступање Конвенцији о узајамном 
признавању жигова за ручно ватрено оружје и учлањење у Сталну међународну 
комисију за испитивање ручног ватреног оружја.      
          Министарство за иностране послове, спољну и међународну трговину и 
међународну сарадњу Краљевине Белгије (актом број Ј4-CD-2006-Cir.1351-S-
92.660/10025 од 21. фебруара 2006. године), званично је Амбасаду Државне 
заједнице Србије и Црне Горе обавестило да, због примедби две земље 
потписнице Конвеције, захтев Србије и Црне Горе за приступање Конвецији није 
комплетан, да недостају Правилник и подаци о посебној организацији за 
испитивање и контролу оружја и муниције, па из наведених техничких разлога 
захтев не може бити прихваћен. 
        Приступањем Републике Србије Конвенцији, средства која издвајају 
домаћи произвођачи оружја и муниције за испитивање код иностраних завода 
би била усмерена посебној организацији за испитивање и контролу оружја и 
муниције у земљи, што би зауставило одливање девизних средстава и уз то би 
се остварила и значајна уштеда произвођачима оружја и муниције. 
         Приступање Републике Србије Конвенцији о узајамном признавању 
жигова за ватрено оружје је од изузетног значаја за произвођаче и извознике 
оружја и муниције за цивилну употребу, јер ће допринети несметаном протоку 
роба, као и усаглашавању наших закона и прописа из области оружја и 
муниције са законодавством Европске Уније.  
       Одлуком Владе Републике Србије о изменама и допунама оснивачког 
акта Друштвеног предузећа, Завод за испитивање и жигосање ручног ватреног 
оружја и муниције организован је као једночлано друштво с ограниченом 
одговорношћу и послује у складу са прописима којима се уређује правни 
положај привредних друштава („Службени гласник РС”, број 9/09).  
        Доношењем Закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, 
направа и муниције би се обезбедила перспектива Заводу за испитивање 
оружја и муниције у Крагујевцу који поседује објекте, опрему и кадрове за 
вршење послова испитивања и контоле оружја и муниције. Опрему, 
документацију и запослене Завода преузела би Агенција за испитивање, 
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жигосање и обележавање оружја, направа и муниције, над чијим радом би 
надзор вршило Министарство унутрашњих послова. Са постојећим 
капацитетима Агенција би могла да врши услуге произвођачима оружја и 
муниције у суседним државама (Босни и Херцеговини, Македонији, Бугарској, 
Румунији, Грчкој...) које немају свој завод, односно агенцију за испитивање 
оружја и муниције, али имају производњу цивилног оружја и муниције.  
         Сходно Закону о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15) 
којим је прописано да се не може регистровати оружје из категорије Б, као и 
ваздушно оружје из категорије Ц које није испитано, жигосано и обележено у 
складу са прописима који уређују испитивање, жигосање и обележавање 
оружја, предмет Закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, 
направа и муниције је и ваздушно оружје. 

С обзиром на то да је Зaконом о оружју и муницији предвиђено да 
ваздушно оружје као и оружје са тетивом из категорије Ц припада категорији 
оружја које има одређени степен друштвене опасности, и да се ваздушно 
оружје и оружје са тетивом из ове категорије не може слободно држати као и то 
да се држи уз пријаву надлежном органу, ваздушно оружје и оружје са тетивом 
пре стављања у промет мора бити подвргнуто хомологацији. С обзиром на то 
да хомологација обухвата поступак којим се проверава усаглашеност оружја, 
направа и муниције и елемената муниције са међународним прописима, као и 
проверу безбедности функционисања оружја, оваквом врстом провере 
ваздушног оружја и оружја са тетивом обезбедиће се већи степен безбедности 
грађана. 
         Због великих проблема са којима се државе чланице Европске уније 
сусрећу са онеспособљеним оружјем, јер се може вратити у функционално 
стање, и чињенице да је велики акценат на поступку онеспособљавања оружја, 
тако да се оно не може оспособити за употребу, Република Србија је донела 
Правилник о онеспособљавању оружја који је потпуно усклађен са правилником 
који примењују чланице Европске уније, којим је прописан начин 
онеспособљавања оружја, па је стога предмет Закона о испитивању, жигосању 
и обележавању оружја, направа и муниције, између осталог, и онеспособљено 
оружје. 
        Доношењем новог Закона о испитивању, жигосању и обележавању 
оружја, направа и муниције биће у потпуности регулисан поступак којим се врши 
провера да ли су основни делови оружја трајно онеспособљени на начин да 
њиховим уклањањем, заменом или преправком, оружје не може бити поново 
оспособљено за употребу, што ће утицати на већи степен безбедности грађана.  
 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 

 
 Чланом 1. Предлога закона прописан је предмет уређења закона и то: 
испитивање, жигосање, обележавање и хомологација оружја, основних 
делова оружја, направа и муниције, права и обавезе произвођача, увозника, 
овлашћених продаваца, овлашћених сервисера и власника оружја, основних 
делова оружја, направа и муниције, права и обавезе овлашћеног правног 
лица за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције. 

Чланом 2. прописани су појмови који се користе у овом закону и њихове 
дефиниције. 

Чланом 3. прописана је обавеза обележавања, испитивања и жигосања 
ватреног оружја, основних делова оружја, муниције која се производи и/или 
ставља у промет и онеспособљеног оружја као и обавеза испитивања и 
жигосања оружја коме је поправком или преправком замењен или уграђен 
његов основни део док конвертибилно оружје, направе, ваздушно оружје и 
оружје са тетивом пре стављања у промет мора бити обележено и испитано.  
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Чланом 4. прописано је да ваздушно оружје и оружје са тетивом пре 
стављања у промет мора бити подвргнуто хомологацији у сврху утврђивања 
категорије оружја. Информације о извршеној категоризацији јавно се објављују. 
Такође, ваздушно оружје исте марке, модела и калибра, односно оружје са 
тетивом исте марке и модела, које је категоризовано, не подлеже поновном 
испитивању и категоризацији и може се стављати у промет, осим у случају када 
је произвођач променио неку од битних карактеристика оружја. 
            Чланом 5. прописано је да оружје и направе подлежу обавезној 
хомологацији или појединачном и поновљеном испитивању, као и да муниција 
подлеже обавезној контроли типа или појединачном испитивању производње 
сваке серије или хомологацији.         
            Чланом 6. прописани су изузеци од обавезе испитивања и жигосања. 
            Чл. 7-12. прописано је оснивање Агенције за испитивање, жигосање и 
обележавање оружја, направа и муниције као јавне агенције, од стране Владе, 
на предлог министарства надлежног за унутрашње послове, која послове 
испитивања, жигосања, обележавања, хомологације оружја, њихових основних 
делова, направа, муниције и контроле типа муниције врши као поверене 
послове. Надзор над радом Агенције врши Министарство унутрашњих послова. 
Прописани су извори финансирања Агенције, начин утврђивања цена услуга које 
врши Агенција, а које плаћају корисници тих услуга, као и да сагласност на акт 
којим се утврђује висина плата и број запослених у Агенцији даје Влада. 
Прописано је да је Агенција дужна да део средстава од цена услуга које плаћају 
корисници услуга Агенције, уплати у буџет Републике Србије, по завршном 
рачуну за претходну годину, као и да се висина и рок за уплату дела средстава 
од цена услуга које плаћају корисници услуга утврђује законом о буџету за 
наредну годину. Прописане су обавезе Агенције, као и техничка документација 
коју произвођач доставља Агенцији. Прописан је и начин на који Агенција 
врши обавештавање у области рада Ц.И.П.-а. 

Чл. 13-14. прописана је двостепеност у одлучивању и надзор над 
применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона, који врши 
Министарство унутрашњих послова. 

 
Чланом 15. прописане су врсте испитивања у закону и то: хомологација, 

контрола типа муниције, појединачно испитивање, добровољно испитивање, 
торментација и појачано испитивање и испитивање онеспособљеног оружја , као 
и да се начин вршења провера, приликом  испитивања, појединачног испитивања, 
хомологације, контроле типа муниције, испитивања онеспособљеног оружја, као и 
изглед ознака и жигова ближе уређују прописом који доноси министар. 

Чланом 16. прописан је поступак испитивања – подносиоци захтева и 
поступање Агенције по захтеву. 

Чл. 17-18. прописано је шта обухвата хомологација, које оружје, направе 
и муниција јој се подвргавају, као и обавезе Агенције, односно радње које 
предузима Агенција приликом вршења хомологације. 
 Чланом 19. прописан је поступак контроле типа муниције, којем се подвргава 
сваки тип муниције која је први пут серијски произведена или се први пут увози, 
као и обавезе Агенције, односно радње које предузима Агенција приликом 
вршења контроле типа муниције. 

Чланом 20. прописано је које оружје, направе и муниције су предмет 
појединачног испитивања. 

Чланом 21. прописан је поступак појединачног испитивања оружја и 
направа, као и обавезе Агенције, односно радње које предузима Агенција 
приликом вршења појединачног испитивања оружја и направа. 

Чланом 22. прописан је поступак појединачног испитивања муниције и 
елемената муниције и обавезе Агенције, односно радње које предузима Агенција 
приликом вршења појединачног испитивања муниције и елемената муниције. 
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Чланом 23. прописано је добровољно испитивање и могућност за 
произвођача, увозника, односно власника оружја, направа и муниције који су 
претходно већ испитани да поднесу захтев за добровољно испитивање Агенцији. 

Чланом 24. прописана је торментација и појачано испитивање (појачана 
торментација). 
 Чланом 25. прописано је испитивање онеспособљеног оружја. 
 Чланом 26. прописан је поступак обележавања оружја и направа. 
            Чланом 27. прописан је поступак обележавања муниције.       

Чл. 28-31. предвиђена су права и обавезе произвођача, увозника, 
продавца, сервисера и власника оружја, направа и муниције по овом закону. 

Чланом 32. прописана је обавеза подношења захтева за одобрење 
превоза Министарству унутрашњих послова од стране власника, увозника, 
произвођача односно овлашћеног превозника, ради испитивања, жигосања и 
обележавања у складу са законом који уређује набављање, држање и 
ношење оружја и муниције. 

Чланом 33. прописана је забрана неовлашћеног испитивања, жигосања 
и обележавања оружја, направа и муниције, што не подразумева случајеве када 
се испитивање, жигосање и обележавање оружја врши од стране овлашћених 
правних лица држава чланица Ц.И.П.-а, као и забрана неовлашћеног уклањања 
или измена ознака и жигова на оружју, муницији и направама. 

Чланом 34. прописане су евиденције које води Агенција, као и да се 
изглед ових евиденција ближе уређује прописом који доноси министар, на 
предлог Агенције. 

Чланом 35. прописане су евиденције које води Министарство 
унутрашњих послова. 

Чланом 36. предвиђена је међународна сарадња, односно начини на 
које се она остварује. 

Чл. 37-39. предвиђене су казнене одредбе за прекршаје по овом 
закону. 

Чл. 40-41 предвиђене су казнене одредбе за извршена кривична дела 
по овом закону. 

Чл. 42-46. предвиђене су прелазне и завршне одредбе. Прописано је 
да подзаконске акте за примену овог закона доноси министар у року од  
годину дана од дана ступања на снагу овог закона, као и да ће се до њиховог 
доношења примењивати важећи прописи, ако нису у супротности са овим 
законом. Предвиђено је да се прописи који ће бити донети на основу овог 
закона, примењују даном почетка примене овог закона, односно даном 
стављања ван снаге прописа донетих на основу Закона о испитивању ручног 
ватреног оружја, направа и муниције („Службени гласник СЦГ”, број 31/04) и 
Закона о испитивању, жигосању и обележавању ватреног оружја и муниције 
(„Службени гласник РС”, број 46/95). 

Предвиђено је да ће се поступци започети до дана почетка примене овог 
закона окончати по прописима који су важили до дана почетка примене овог 
закона. Предвиђено је да даном оснивања Агенције престаје са радом Завод за 
испитивање оружја и муниције, друштво са ограниченом одговорношћу, као и 
да права, обавезе, послове, запослене, средства, документацију и предмете у 
Заводу за испитивање оружја и муниције, друштво са ограниченом 
одговорношћу, преузима Агенција.  

 Предвиђено је да даном почетка примене овог закона престаје да важи 
Закон о испитивању ручног ватреног оружја, направа и муниције („Службени 
гласник СЦГ”, број 31/04) и Закон о испитивању, жигосању и обележавању 
ватреног оружја и муниције („Службени гласник РС”, број 46/95), да овај закон 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, а почиње да се примењује у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овог закона, осим на произвођаче оружја, направа и муниције 
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у поступку извоза у земље Ц. И. П.-а, на које се одредбе овог закона примењују 
од дана пријема Републике Србије у пуноправно чланство Ц.И.П.-а. 

 
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 
       Како би Министарство унутрашњих послова имало капацитете за 
вршење надзора над применом овог закона Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова 
предвиђена је нова организациона јединица у чијој би надлежности било 
вршење надзора над применом овог закона. Радна места у новој 
организационој јединици требало би да се попуне расподелом већ постојећих 
ресурса имајући у виду да су Законом о буџету Републике Србије за 2018. 
годину средства на економским класификацијама са којих се исплаћују плате 
планирана за постојећи ниво коефицијената и постојећи број запослених. 
      Средства из буџета Републике Србије потребна су и након приступања 
Конвенцији о узајамном признавању жигова за ручно ватрено оружје од 1. јула 
1969. године, јер је износ годишње чланарине у овој организацији 10.000,00 
евра. 
      Истовремено, приступањем Републике Србије Конвенцији средства која 
издвајају домаћи произвођачи оружја и муниције за испитивање код иностраних 
завода би била усмерена посебној организацији-агенцији за испитивање и 
контролу оружја и муниције у земљи, чији је оснивач Влада. На овај начин 
зауставило би се одливање девизних средстава и уз то би се остварила и 
значајна уштеда произвођачима оружја и муниције.  
       Такође, Агенција би по преузимању Завода за испитивање оружја и 
муниције, са постојећим капацитетима, могла би да врши услуге произвођачима 
оружја и муниције у суседним државама (Босни и Херцеговини, Македонији, 
Бугарској, Румунији, Грчкој...) које немају свој Завод за испитивање оружја и 
муниције, али имају производњу цивилног оружја и муниције.  
 
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 
Што хитнијим уређивањем поступка којим се врши провера да ли су 

основни делови оружја трајно онеспособљени на начин да њиховим 
уклањањем, заменом или преправком, оружје не може бити поново 
оспособљено за употребу и увођењем обавезе да ваздушно оружје и оружје са 
тетивом пре стављања у промет мора бити подвргнуто хомологацији утицаће се 
на већи степен безбедности грађана, односно заштитиће се имовина и животи 
грађана Републике Србије.  
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

1. Који проблем се решава законом? 

Основни проблем који се решава законом је испуњавање обавеза из 

Споразума о стабилизацији и придруживању између чланица ЕУ и РС односно 

имплементација Директива о оружју ЕУ и Бриселске конвенције од 1. јула 1969. 

године (питање 55 из упитника). 

Хармонизација правила за обележавање ватреног оружја, као и свих 

кључних елемената оружја допринеће могућности праћења оружја од 

произвођача или увозника до крајњих корисника и пружиће податке о читавом 

циклусу кретања ватреног оружја. Вођење евиденција о свим подацима о 

оружју и његовим основним деловима представља основ за унапређену 

размену прикупљених релевантних података и као такво пружа могућност 

праћења оружја које је коришћено за криминалне активности. 

Стална међународна комисија за испитивање ручног ватреног оружја 

је на XXII пленарној седници одржаној 30.09. 1992. године, на основу 

мишљења Арбитражне комисије Мировне конференције УН да СФР 

Југославија више не постоји, констатовала да Конвенција о узајамном 

признавању жигова за ручно ватрено оружје нема правног ефекта према СР 

Југославији и да се жигови за оружје и муницију Завода за испитивање оружја и 

муниције из Крагујевца више међународно не признају. 

Предложеним законом обезбеђује се да жигови за оружје и муницију 

некада Завода за испитивање оружја и муниције а сада Агенције за 

испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције поновно 

буду међународно признати. У свим земљама ЕУ, као и у неким ваневропским 

земљама да би се цивилно оружје ставило у промет неопходно је да иста буду 

испитана и жигосана у складу са Конвенцијом о узајамном признавању жигова 

за ручно ватрено оружје (тзв. Бриселска конвенција од 1. јула 1969. године). 

Увођење озиачавања увезеног оружја (члан 3. и 22.) 

Законом о испитивању, жигосању и обележавању ватреног оружја, 

направа и муниције из 1995 године није предвиђено допунско обележавање 

оружја и муниције при увозу ознакама Републике Србије и годином увоза. 

Увођење исиитивања онеспособљеног (деактивираног) оружја (члан 23.) 
Предложеним законом решава се проблем испитивања 

онеспособљеног оружја којим се потврђује да се класичним методама обраде 

оружје не може оспособити да има функцију ватреног оружја. 

Увођење испитивања и обележавања ватреног оружја које трајно 

мења намену из војног и полицијског у цивилно (члан 5.) 

Обим, врста и начин преправке до сада није прописана како би се 

лако и јасно препознало и разликовало војно, полицијско и цивилно ватрено 

оружје. 

Предложеним законским решењем предвиђено је да се у складу 

чланом 8 Протокола против незаконите производње и промета ватреним 

оружјем, његовим деловима, склоповима и муницијом, којим се допуњава 

Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог 

криминала као и складу са Директивом ЕУ 853/2017 сво оружје које мења 

намену, трансформише из војног и полицијског у оружје за цивилне намене 

посебно обележи и испита по утврђеним процедурама. 
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Чланом 4. прописано је да ваздушно оружје и оружје са тетивом пре 

стављања у промет мора бити подвргнуто хомологацији у сврху утврђивања 

категорије оружја. Информације о извршенојкатегоризацији јавно се објављују. 

Такође, ваздушно оружје исте марке, модела и калибра, односно оружје са 

тетивом исте марке и модела, које је категоризовано, не подлеже поновном 

испитивању и категоризацији и може се стављати у промет, осим у случају када 

је произвођач променио неку од битних карактеристика оружја. Наведене 

одредбе унете су због повећаног промета и све већег значаја које ваздушно 

оружје и оружје са тетивом имају у свакодневној употреби. 

2. Који циљеви треба да се постигну доношењем закона? 

Основни циљеви који би требало да се постигну доношењем закона 

јесу усклађивање домаћег законодавства према Споразуму о стабилизацији и 

придруживању, усклађивање са Директивом о оружју Савета Европе 

91/477/ЕЕЦ, Директивом Парламента и Савета ЕУ 2008/51/ЕЦ и Директивом 

Парламента и Савета ЕУ 2017/853. 

Предложена решења у новом закону обезбеђују услове да Република 

Србија приступи Сталној међународној комисији за испитивање ручног 

ватреног оружја (Ц.И.П.) и да жигови за ватрено оружје и муницију буду 

међународно признати. 

Поред наведеног, доношење новог закона допринеће спречавању, 

искорењавању и борби против незаконите (илегалне) производње, трговине, 

крађе или размене ватреног оружја, главних делова ватреног оружја, муниције 

и елемената муниције. 

Новим законом обезбедиће де допунско обележавање увезеног 

ватреног оружја и муниције у складу са Протоколом УН члан 8. тачка б. 

Такође, обезбедиће се сигурност функционисања ручног ватреног 

оружја, направа и муниције, сигурност при употреби, манипулацији и 

складиштењу, као и стандардизација и унификација оружја, направа и 

муниције. 

Појачаће се контрола над производњом и прометом ручног варетног 

оружја и 

муниције. 

Ефикасно ће се извршавати обавезе преузете од стране Републике 

Србије према Протоколу против незаконите производње ватреног оружја, 

његових делова и муниције. 

Доношењем новог закона обезбедиће се да произвођачи оружја и 

муниције могу да пласирају своје производе на светско тржиште без додатних 

баријера и накнадних трошкова, а такође ће обезбедити и да ће државни 

органи лакше идентификовати и пратити увезено ручно ватрено оружје и 

муницију. 

3. Друге могућностн решавања проблема 
У току анализе разматрано је неколико релевантних могућности: 

1) status quo - не мењање важећих Закона о испитивању, жигосању и 

обележавању ватреног оружја и муниције 

2) доношење Закона о изменама и допунама Закона о испитивању, 

жигосању и обележавању ватреног оружја и муниције 

3) доношење потпуно новог Закона. 
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Прва опција није могућа из разлога што је на основу мишљења 

Арбитражне комисије Мировне конференције о Југославији, да СФРЈ 

више не постоји, Стална међународна комисија за испитивање ручног 

ватреног оружја прихватила став да Конвенција о узајамном признавању 

жигова за ручно ватрено оружје нема ефеката према СР Југославији и 

да се жигови Завода за испитивање оружја и муниције из Крагујевца не 

признају од 30. септембра 1992. године. 

Након тога СР Југославија аплицирала је за поновни пријем али је 

амбасада СР Југославије у Бриселу примила ноту Министарстава за 

иностране послове, спољњу и међународну трговину и међународну 

сарадњу Краљевине Белгије J22-MS-94- Cir.l 163-S.84.570/11990 од 

08.05.20002. године која је у својству депозитара Конвенције о узајамном 

признавању жигова за ручно ватрено оружје, обавестила да због 

примедби једног броја земаља на наш Закон и Правилник о испитивању 

ручног ватреног оружја и муниције, захтев СР Југославије за приступање 

Конвенцији не може да буде прихваћен. 

Друга опција која предвиђа доношење измена и допуна Закона такође 

није могућа из горе наведених разлога. 

Изабрана је трећа опција, односно доношење потпуно новог Закона из 

разлога усаглашавања са релевантним међународним прописима, 

Директивама ЕУ и стандардима у овој области. 

4. Зашто је доношење закона најбоље решење датог проблема? 

Чланом V тачка 5) Конвенције о узајамном признавању жигова за 

ручно ватрено оружје предвиђено је да земље имају закон и правилник који 

уређује област службеног испитивања ватреног оружја, направа и муниције. 

Све земље потписнице Конвенције су ову област регулисале законом и 

правилником. 

При изради предложеног закона коришћени су закони Републике 

Чешке и Краљевине Белгије предложени од директора Сталног бироа Ц.И.П.-а 

као узорни закони. 

5. На кога ће н како утицати решења предложена у закону? 

Циљ доношења Закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, 

направа и муниције је обезбеђивање сигурности функционисања ватреног 

оружја, направа и муниције пре пуштања у промет, као и омогућавања праћења 

оружја и пружања података о циклусу кретања ватреног оружја. Пре стављања 

у промет ватрено оружје, направе и муниција за цивилну употребу у земљама 

Европске уније, као и земљама чланицама Сталне међународне комисије за 

испитивање ручног ватреног оружја (у даљем тексту: Ц.И.П.) обавезно се 

испитују и контролишу од стране овлашћених организација за испитивање и 

контролу оружја и муниције. 

Овим законом би се постигло да Република Србија стекне услов за 

пријем у чланство Ц.И.П. односно међународно признавање жигова за ватрено 

оружје и муницију, чиме би домаћи произвођачи елиминисали потребу да 

ангажују заводе страних држава чији су жигови међународно признати. 

Имајући у виду да је идентификација оружја од пресудног значаја за успешно 

праћење оружја, доношењем овог закона обезбедили би се услови за 

обележавање оружја, основних делова и муниције коришћењем ознака у 

складу са међуанродним стандардимакоје обележено оружје чине 
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јединственим примерком чије се кретање може пратити. што је од значаја 

како за праћење оружја на националном тако и на међународном нивоу. 

Предложена решења ће утицати пре свега на произвођаче оружја и 

муниције тако што ће своје производе ускладити са међународним 

стандардима и тиме обезбедити већу конкурентност на светском тржишту. 

Власници, корисници оружја и муниције имаће гарантовану сигурност 

при гађању и већу сигурност при коришћењу и манипулацији оружјем и 

муницијом. 

Трговци ће несметано да добију транспортну дозволу за оружје и 

муницију на територији ЕУ када наше оружје и муниција буде поседовала 

међународно признате жигове. 

Агенција за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и 

муниције ће моћи да врши испитивање муниције произвођачима Први 

Партизан из Ужица, с обзиром да он извози преко 95%, произведеног оружја, 

такође произвођачима сачмарске муниције СБС Белом и Крушик ФЈТМ који 

нису могли у протеклом периоду да остваре извоз својих производа због 

високих цена испитивања које им је понудио Завод за испитивање из 

Будимпеште. 

Агенција за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и 

муниције из Крагујевца стиче шансу да наступи према произвођачима у Босни 

и Херцеговини, Македонији, Хрватској, Бугарској-државама које немају 

заводе, и тиме обезбеди додатне изворе финансирања. 

6. Какве трошкове ће примена закона нзазвати грађаннма и привреди, а 

нарочито малим и средњим предузећима 

Применом закона неће доћи до повећања трошкова грађанима тј. 

власницима и корисницима оружја и муниције. 

Смањили би се директни и индиректни трошкови произвођачима 

оружја и 

муниције. 

Цена испитивања оружја које се извози и када контролори завода из 

страних држава долазе код произвођача је око 20 € а када се испитивање се 

обавља после извоза у страним заводима цена испитивња достиже и до 50 €. 

Табела са упоредним прегледом цена испитивања оружја и муниције 

Врсте испитивања Цене испитивања 

страних завода 

Цена испитивања 

Агенције из Крагујевца 

Испитивање оружја по 

комаду 

20-50 € 3-5 € 

Испитивање сачмарске 

муниције по серији 

1500-2500 € 150-200 € 

 

Сходно горе наведеном, усвајањем предложеног законског решења, 

признавањем жигова Републике Србије и испитивањем оружја и муниције од 

стране домаће Агенције, трошкови би се вишеструко смањили. Трошак 

испитивања по оружној јединици би био мањи у просеку 20 евра. Из овога 

произилази да би у случају извоза 100.000 оружних јединица уштеда била 2 

милиона евра. Такође би и трошкови испитивања муниције били и до десет 

пута мањи. 
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Поред директних трошкова, у случају признатих жигова Републике 

Србије и испитивања од стране домаћег Завода произвођачи оружја и муниције 

би знатно повећали ефикасност и флексибилност у испоруци робе. Тако на 

пример, у случају да је уговорена испорука релативно малог броја оружја нпр. 

200 комада, страни завод неће да шал>е своје контролоре за ту количину. Иста 

ситуација је и у случају испоруке мање количине муниције на инострано 

тржиште, када трошкови испитивања страног завода превазилазе зараду коју 

би произвођач имао, па се произвођачу не исплати да прода нпр. 300000 

метака (Случај који су имали произвођачи сачмарске муниције Крушик ФЈ1М-

Ваљево и Белом-Београд при извозу робе у Републику Хрватску). 

Контролори домаће Агенције стално су присутни код произвођача, 

тако да нема застоја у испоруци робе због испитивања и жигосања оружја 

односно обележавања муниције. 

7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 
Позитивни ефекти усвајања Закона резултирали би повећањем 

обима услуга које би Агенција могла да пунуди домаћим произвођачима оружја 

и муниције као и произвођачима у окружењу, чиме би Агенција увећао своје 

приходе за 40% стекао услове за повећање квалификационе структуре као и 

броја запослених за 20%. 

Предложена решења директно утичу и на буџет Републике Србије је 

јер је овим Законом предвиђено и да се део добити Агенције уплаћује у буџет 

Републике Србије. 

8. Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишну конкурецију? 

Признавањем жигова Републике Србије нови привредни субјекти 

заинтересовани за пласман робе на светско тржиште имали би мање трошкове 

него у случају да Република Србија нема међународно признате жигове на 

оружју и муницији и самим тим наши произвођачи би били конкурентнији. 

За домаће произвођаче оружја и муниције је карактеристично да су 

изразито извозно орјентисани. На тржиште Републике Србије пласира се свега 

око 5% производње. То значи да се 95% производње оружја и муниције 

пласира на светско тржиште. Конкуренција на светском тржишту је изузетно 

велика, међутим квалитет и цене наших производа су на таквом нивоу да су 

они тражени и на америчком тржишту као најзахтевнијем и највећем тржишту 

цивилног оружја и муниције. 

У Републици Србији се годишње произведе око 100 000 оружаних 

јединица и преко 200 милиона комада муниције од тога преко 95% 

намењено је извозу. 

Имајући у виду да би се трошкови испитивања, у случају да те 

послове обавља Агенција - смањили, конкурентност домаћих произвођача 

оружја и муниције би се повећала. Већина земаља ЕУ, које имају производњу 

оружја и муниције за цивилно тржиште имају своје заводе за испитивање 

оружја и муниције. На пример Немачка има седам завода. Од земаља у 

окружењу само Мађарска има свој завод. Овде је значајно напоменути да је 

Директивом о оружју ЕУ прописано да земље чланице морају на својој 

територији да обезбеде обавезно испитивање оружја и муниције у складу са 

Конвенцијом о признавању жигова на оружју и муницији (Бриселска конвенција 

од 1. јула 1969. године). 
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9. Да ли су заиитересоваие стране имале прилику да изнесу своје ставове 
о закону? 

Одбор за правни систем и државне органе је на 56. седници, одржаној 

12. јула 2018. године одобрио спровођење јавне расправе о Нацрту закона о 

испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције и усвојио 

Програм јавне расправе сагласно којем је Министарство унутрашњих послова 

спровело јавну расправу. 

Јавна расправа спроведена је у периоду од 12. јула до 31 јула 2018. 

године, а текст Нацрта закона био је постављен на интернет страници 

Министарства унутрашњих послова Примедбе на текст Нацрта закона и 

предлози за његову измену или допуну достављени су путем поште или 

електронским путем. 

Примедбе достављене електронским путем односиле су се углавном на 

усаглашавање текста Нацрта закона са Правилником, Одлукама и 

Препорукама Сталне међународне комисије за испитивање ручног ватреног 

оружја (Ц.И.П.). 

Текст Нацрта закона представљен је и на јавној расправи која је 

одржана у Београду дана 12.07.2018. године. 

Кроз спроведену јавну расправу у израду Нацрта закона укључили су се 

и други заинтересовани субјекти, представници Завода за испитивање оружја и 

муниције из Крагујевца и Националне асоцијације за оружје Србије (НАОС). Са 

предстваницима НАОС-а одржан је након јавне расправе још један састанак на 

коме су детаљно разматране све њихове сугестије. 

10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се постигло оно 

што закон предвиђа 

Након усвајања предложеног закона, Министарство унутрашњих 

послова ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу закона донети 

подзаконске акте у циљу адекватног спровођења Закона и то кроз: 

1) начин вршења провера испитивања, обележавања, појединачног 

испитивања, хомологације, контроле типа муниције, испитивање 

онеспособљеног оружја и оружја коме је трајно промењена намена у цивилно; 

2) изглед ознака и жигова; 

3) изглед евиденција које води Агенција. 

Ради обезбеђења примене одредаба Закона, Министарство унутрашњих 

послова ће у складу са надлежностима, вршити надзор над применом закона и 

надзор постројења, објеката, уређаја, специфичне и друге опрема у објектима 

који се користе за испитивање, контролу, сервисирање и преправку оружја, 

основних делова оружја, направа, муниције и елемената муниције, који су 

предмет овог закона, као и материјал, делови и склопови за њихову израду. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА  

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
1. Oвлашћени предлагач прописа: Влада 

   Обрађивач: Министарство унутрашњих послова  
 
2. Назив прописа 
Предлог закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и 
муниције  
Draft Law on testing, stamping and marking of weapons, devices and 
ammunition 
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум): 
 
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа, 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума, 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума, 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума, 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније. 
 
- Нацрт закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и 
муниције је НПАА бази под бројем 2018-42. 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима, 

- Нацрт закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и 
муниције 

 усклађен  је са одредбама прописа ЕУ и то са: Директивoм 477/9/ЕЕЗ Савета о 
контроли набавке и поседовању оружја, (Council Directive 91/477/EEC of 18 June 
1991 on control of the acquisition and possession of weapons), Директивом 51/2008 
Европског парламента и Савета о измени Директиве 477/91/ЕЕЗ Савета о 
контроли набавке и поседовању оружја (Directive EU 51/2008 of the European 
parliament аnd of the Council amending Council Directive 91/477 EEC on control of 
the acquisition and possession of weapons) и Директивом ЕУ 2017/853 Европског 
парламента и Савета о измени 91/744/ ЕЕЗ Директиве Савета о контроли 
набавке и поседовања оружја (Directive EU 2017/853 of the European parliament 
аnd of the Council amending Council Directive 91/477 EEC on control of the 
acquisition and possession of weapons). 

 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима, 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније. 
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-IV квартал 2018. године 
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 
Не 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
Не 
 

8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и 
њихово мишљење о усклађености 
Пропис је израђен од стране предлагача, без учешћа консултаната у његовој 
изради.
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1. Назив прописа Eвропске уније :  

Директива 477/9/ЕЕЗ Савета о контроли набавке и поседовању оружја  

(Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the acquisition and possession of weapons) 

Директива 51/2008 Европског парламента и Савета о измени Директиве 477/91/ЕЕЗ Савета о контроли набавке и поседовању оружја  

(Directive EU 51/2008 of the European parliament аnd of the Council amending Council Directive 91/477 EEC on control of the acquisition and possession of weapons) 

Директива ЕУ 2017/853 Европског парламента и Савета о измени 91/744/ ЕЕЗ Директиве Савета о контроли набавке и поседовања оружја  

(Directive EU 2017/853 of the European parliament аnd of the Council amending Council Directive 91/477 EEC on control of the acquisition and possession of weapons)   

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

31991L0477 

 

 
 

L137/22 

3. Овлашћени предлагач прописа: Влада 4. Датум израде табеле:  

Обрађивач: Mинистарство унутрашњих послова 24.08.2018. 

5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније: 

Предлог закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције  

Draft Law on testing, stamping and marking of weapons, devices and ammunition 

6. Бројчане ознаке (шифре) планираних 

прописа из базе НПAA:  
2018-42 

 

  

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ: 

 

                                                
1
 Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП 

а) а1) б) б1) в) г) д) 

Одредба 
прописа ЕУ 

Садржина одредбе 
Одредбе 
прописа 

Р. Србије 
Садржина одредбе 

Усклађено
ст1  

Разлози за делимичну 
усклађеност, неусклађеност 

или непреносивост 

Напомена о 
усклађености 

ANNEX I 

Directive 477/91 

   
 

For the purposes of this Directive, ‘weapon’ means: 

— any firearm as defined in section II of this Annex, 

 

— weapons other than firearms as defined in national 

legislation. 
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1.1.1 

Directive 51/2008 

 

1.1 

Directive 

853/2017 

 

 

For the purposes of this Directive, "firearm" shall mean any 

portable barrelled weapon that expels, is designed to expel or 

may be converted to expel a shot, bullet or projectile by the 

action of a combustible propellant 

 firearm” means any portable barrelled weapon that expels, is 

designed to expel or may be converted to expel a shot, bullet or 

projectile by the action of a combustible propellant, unless it is 

excluded from that definition for one of the reasons listed in 

Part III of Annex I. Firearms are classified in Part II of Annex I. 

 

члан 2. 

став 1. 

Под оружјем, у смислу овог закона, 

подразумева се ватрено оружје, конвертибилно 

оружје, ваздушно оружје и оружје са тетивом (у 

даљем тексту: оружје), које је дефинисано 

законом који уређује набављање, држање и 

ношење оружја и муниције.  

 

Усклађено  

У Нацрту закона 

дефиниција 

оружја упућује 

на дефиницију 

оружја из Закона 

о оружју и 

муницији, којим 

је предвиђено да 

је оружје ручно 

преносива 

направа 

израђена или 

прилагођена да 

под притиском 

ваздуха, 

барутних и 

других гасова 

или другог 

потисног 

средства може 

избацити зрно, 

куглу, сачму или 

неки други 

пројектил, 

односно 

распршити гас 

или течност и 

друга направа 

која је намењена 

за самоодбрану 

или напад, лов 

или спорт, с тим 

што се, у смислу 

овог закона, 

оружјем не 

сматрају уређаји 

за хумано 

лишавање 

живота 

животиња, алати 

и имитације 

оружја које не 

користе 

муницију са 

барутним 

пуњењем; 

Конвертибилно 

оружје 

дефинисано је 
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Законом о 

оружју и 

муницији. 

ANNEX I B. 

 

Directive 477/91 

 

B

. 

. Any essential component of such firearms: 

The breach-closing mechanism, the chamber and the barrel of 

a firearm which, being separate objects, are included in the 

category of the firearms on which they are or are intended to 

be mounted. 
 

     

1.1.2.1а i 1b 

Directive 

51/2008 

 

 

 

član 1. 1. 2.  

Directive 

853/2017 

, "part" shall mean any element or replacement element 

specifically designed for a firearm and essential to its operation, 

including a barrel, frame or receiver, slide or cylinder, bolt or 

breech block, and any device designed or adapted to diminish 

the sound caused by firing a firearm. 

“essential component” means the barrel, the frame, the receiver, 

including both upper and lower receivers, where applicable, the 

slide, the cylinder, the bolt or the breech block, which, being 

separate objects, are included in the category of the firearms on 

which they are or are intended to be mounted; 

 

“essential component” means the barrel, the frame, the 

receiver, including both upper and lower receivers, where 
applicable, the slide, the cylinder, the bolt or the breech 
block, which, being separate objects, are included in the 

category of the firearms on which they are or are intended 
to be mounted; 

члан 2. 

став 2.  

Под основним деловима оружја, у смислу 

овог закона, подразумевају се основни делови 

оружја који су дефинисани законом који уређује 

набављање, држање и ношење оружја и 

муниције.  

 

Усклађено  

У Нацрту закона 

дефиниција 

основних делова 

оружја упућује 

на дефиницију 

основних делова 

оружја из Закона 

о оружју и 

муницији која 

предвиђа да су 

основни делови 

за оружје: 

- рам, навлака и 

цев пиштоља, 

- рам, добош и 

цев револвера, 

- сандук, 

затварач, цев и 

глава пушака, 

која је усклађена 

са Директивама. 

ANNEX I 4. 

Directive 477/91 

 

 

(g ) “ammunition with penetrating projectiles” means 

ammunition for military use where the projectile is 

jacketed and has a penetrating hard core; 

 

 (   h) “ammunition with explosive projectiles” means 

ammunition for military use where the projectile contains a 

charge which explodes on impact; 

 

( i ) “ammunition with incendiary projectiles”  means 

ammunition for military use where the projectile contains a 

chemical mixture which bursts into flame on contact with the 

air or on impact. 
 

     

1.1.2.1c. 

Directive 51/2008 

For the purposes of this Directive, “ammunition” shall mean the 

complete round or the components thereof, including cartridge 

cases, primers, propellant powder, bullets or projectiles, that are 

used in a firearm, provided that those components are 
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 themselves subject to authorisation in the relevant Member 

State. 

 

  1.1.3. Directive 

853/2017 

“ammunition” shall mean the complete round or the 

components thereof, including cartridge cases, primers, 

propellant powder, bullets or projectiles, that are used in a 

firearm, provided that those components are themselves subject 

to authorisation in the Member State concerned 

члан 2.  
став 4. 

Под муницијом, у смислу овог закона, 

подразумевају се меци и патроне који се користе 

за оружје, који чине целину и који се састоје од 

експлозивних или пиротехничких материја , 

иницијалне каписле и чауре, намењене за 

испаљење, погон или за покретање пројектила, 

гасовитих, течних или чврстих честица или само 

да произведу светлосни или звучни ефекат. 

Усклађено  

Дефиниција 

муниције је 

шира, јер су 

предмет овог 

закона и  

елементи 

муниције, тип 

муниције и 

серија муниције. 

CHAPTER 3 

11.2 Directive 

477/91 

 

 

 

 

— the particulars enabling the firearm to be identified and also an 

indication that the firearm has undergone a check in 

accordance with the Convention of 1 July 1969 on the 

Reciprocal Recognition of Proofmarks on Small Arms, 

 

 

     

 4.1  

Directive 51/2008 

 

  

 

 

 

6. Directive 

853/2017 

Member States shall ensure either that any firearm or part 

placed on the market has been marked and registered in 

compliance with this Directive, or that it has been deactivated. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In order to increase the traceability of all firearms and essential 

components and to facilitate their free movement, all firearms or 

their essential components should be marked with a clear, 

permanent and unique marking and registered in the data-filing 

systems of the Member States. 

 

члан 3. 

Ватрено оружје, основни делови оружја и муниција 

која се производи и/или ставља у промет мора бити 

обележена, испитана и жигосана.  

            Конвертибилно оружје, направе, ваздушно 

оружје и оружје са тетивама пре стављања у промет 

мора бити обележено и испитано.  

Испитивању и жигосању подлеже и 

ватрено оружје код кога је поправком или 

преправком замењен или уграђен његов основни 

део; изведен други захват на оружју којим се утиче 

на његово функционисање и на безбедност при 

гађању или трајно или привремено промењене 

оригиналне техничке карактеристике и 

конструкцијска решења произвођача. 

Онеспособљено оружје мора бити 

испитано, обележено и жигосано у складу са 

одредбама овог закона, закона који уређује 

набављање, држање и ношење оружја и 

муниције, као и прописом који ближе уређује 

онеспособљавање оружја. 

Агенција Министарству за сваку годину, у року од 

30 дана од истека календарске године, предаје 

примерак евиденција које су прописане овим 

законом у писаном или електронском облику. 

Усклађено  

Строжије  

дефинисано 

законом него у 

Директиви  јер 

је предвиђа да се 

мора обележити, 

испитати и 

жигосати и 

оружје које је 

поправљено и 

преправљено. 

Законом је 

предвиђена 

обавеза 

Агенције да 

води евиденције 

које се односе на 

оружје које се 

испитује, 

облежава и 

жигоше, а које 

се могу водити у 
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 писаном облику 

или 

електронски. 

CHAPTER 3 

 

11.2 

Directive 477/91 

 

— the particulars enabling the firearm to be identified and also an 

indication that the firearm has undergone a check in 

accordance with the Convention of 1 July 1969 on the 

Reciprocal Recognition of Proofmarks on Small Arms, 
 

     

 4.2. 

 

 

4.2.а 

Directive 51/2008 

 

 

1.11.c 

(Directive 

853/2017) 

 

For the purpose of identifying and tracing each assembled 

firearm, Member States shall, at the time of manufacture of each 

firearm, either: 

 

 

 require a unique marking, including the name of the 

manufacturer, the country or place of manufacture, the 

serial number and the year of manufacture (if not part of 

the serial number). This shall be without prejudice to the 

affixing of the manufacturer’s trademark. For these 

purposes, the Member States may choose to apply the 

provisions of the Convention of 1 July 1969 on Reciprocal 

Recognition of Proofmarks on Small Arms; or 

without marking firearms at the time of manufacture in 

accordance with Article 4; 

члан 26. 
став 1. и 
2.  

Обележавање оружја је поступак којим 

се трајно утискује ознака која омогућава 

идентификацију произвођача, земље порекла, 

годину производње, калибар, модел и серијски 

(фабрички) број оружја.  

На свакој направи, у моменту 

производње, од стране произвођача морају бити 

нанесене видљиве, трајне и јединствене ознаке како 

би се идентификовала земља порекла, произвођач, 

модел, година производње, серијски број. 

 

Усклађено  

 

Строжије него у 

Директиви, зато 

што предвиђа 

калибар и модел 

оружја у 

поступку 

обележавања 

оружја. 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER 3 

11.2 

Directive  477/91 

 

  

 

 

 

— the address to which the firearm is to be consigned or 

transported, 

 

— the number of firearms to be consigned or transported, 

 

 

     

 

13. Directive 

Firearms and ammunition should be stored in a secure manner 

when not immediately supervised. If stored otherwise than in a 

safe, firearms and ammunition should be stored separately from 
члан 32. 

 
Увозник, произвођач односно овлашћени 

превозник дужан је да поднесе захтев за одобрење 

Делимично 
усклађено 

Законом о жигосању 
регулисан је превоз  у 
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853/2017 

 

 

each other. When the firearm and ammunition are to be handed 

over to a carrier for transport, that carrier should be responsible 

for proper supervision and storage. Criteria for proper storage 

and for safe transportation should be defined by national law, 

taking into account the number and category of the firearms and 

ammunition concerned. 

превоза Министарству, ради испитивања, жигосања и 

обележавања у складу са законом који уређује 

набављање, држање и ношење оружја и 

муниције 

складу са  Законом о 
оружју и муницији. 

4.2 

Directive 51/2008 

 

Member States shall ensure that each elementary package of 

complete ammunition is marked so as to provide the name of 

the manufacturer, the identification batch (lot) number, the 

calibre and the type of ammunition. For these purposes Member 

States may choose to apply the provisions of the Convention of 

1 July 1969 on Reciprocal Recognition of Proofmarks on Small 

Arms. 

 

члан 2. 
став 19. и 
члан 27. 

Обележавање муниције у смислу овог 

закона је поступак којим се на сваки метак утискује 

ознака за идентификацију произвођача и калибар. 

Обележавање муниције је поступак који се 

врши од стране произвођача, тако што се на сваки 

метак наносе видљиве и трајне ознаке како би се 

идентификовали произвођач и калибар. Код 

муниције са високим перформансама наноси се и 

знак упозорења. На јединицу паковања муниције 

наноси се земља порекла, серијски број и жиг 

коначног пријема или жиг хомологације. 

 

Усклађено  

 

 

 

 

 

Строжије 

дефинисано 

него у 

Директиви, зато 

што предвиђа да 

се код муниције  

са високим 

перформансама 

наноси  и знак 

упозорења. 

 

 

 

 

 

 

(3) 4.2 

Directive 

853/2017 

 

 

Member States shall ensure that each elementary package of 

complete ammunition is marked in such a way as to indicate the 

name of the manufacturer, the identification batch (lot) number, 

the calibre and the type of ammunition. 

For the purposes of paragraph 1 and this paragraph, Member 

States may choose to apply the provisions of the Convention for 

the Reciprocal Recognition of Proof Marks on Small Arms of 1 

July 1969. 

 

     

1.2.2a 

Directive 51/2008 

‘2a.   For the purposes of this Directive, “illicit manufacturing” 

shall mean the manufacturing or assembly of firearms, their 

parts and ammunition:      
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 (i) from any essential component of such firearms illicitly 

trafficked; 

 

(ii ) without an authorisation issued in accordance with Article 4 

by a competent authority of the Member State where the 

manufacture or assembly takes place; or 

 

( ii    i)without marking the assembled firearms at the time of 

manufacture in accordance with Article 4(1). 
 

11.ц 

Directive 

853/2017 

 

 

 

illicit manufacturing” means the manufacturing or assembly of 

firearms, their essential components and a without marking 

firearms at the time of manufacture in accordance with Article 

4;mmunition: 

 

 

 

 

 

 

члан 28. 

став 1. 

Произвођач је обавезан да: 

1) у складишту држи само обележено 

оружје, основне делове оружја, 

направе и муницију који 

представљају финалне производе, а 

да пре стављања у промет, изврши 

хомологацију, испитивање и 

жигосање оружја, направа, муниције 

и онеспособљеног оружја у складу са 

одредбама овог закона и других 

прописа који регулишу жигосање 

онеспособљеног оружја; 

 

Усклађено  

Закон предвиђа 

обавезу 

произвођача да 

стави у промет 

само обележено 

и жигосано 

оружје, а 

поступање 

супротно овом 

члану сматра се 

прекршајем.   

1.2.2b.    

Directive 51/2008 

 

For the purposes of this Directive, “illicit trafficking” shall 

mean the acquisition, sale, delivery, movement or transfer of 

firearms, their parts or ammunition from or across the territory 

of one Member State to that of another Member State if any one 

of the Member States concerned does not authorise it in 

accordance with the terms of this Directive or if the assembled 

firearms are not marked in accordance with Article 4(1).’ 

     

12. 

Directive 

853/2017  

 “illicit trafficking” means the acquisition, sale, delivery, 

movement or transfer of firearms, their essential components 

or ammunition from or through the territory of one Member 

State to that of another Member State if any one of the 

Member States concerned does not authorise it in accordance 

with this Directive or if the firearms, essential components or 

ammunition are not marked in accordance with Article 4; 
 

  
 

члан 30. 

Овлашћени продавац је дужан да држи 

и стави у промет само оружје, основне делове 

оружја, направе и муницију који су испитани, 

категоризовани, жигосани и обележени у складу са 

одредбама овог закона и другим прописом којим је 

регулисано жигосање онеспособљеног оружја . 

 

Усклађено  

Закон предвиђа 

обавезе трговца 

да испита, 

обележи и 

жигоше оружје 

пре стављања у 

промет 

4.4 

Directive 51/2008 

Member States shall, by 31 December 2014, ensure the 

establishment and maintenance of a computerised data-filing 

system, either a centralised system or a decentralised system 

which guarantees to authorised authorities access to the data-

filing systems in which each firearm subject to this Directive 

shall be recorded. This filing system shall record and maintain 

for not less than 20 years each firearm’s type, make, model, 

calibre and serial number, as well as the names and addresses of 

    

Наведене 

евиденције које 

се односе на 

оружје у 

легалном поседу 

предвиђене су 

Законом о 

оружју и 

муницији. 
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the supplier and the person acquiring or possessing the firearm. 

 

7. Directive 

853/2017 

The records held in the data-filing systems should contain all 

information allowing a firearm to be linked to its owner and 

should record the name of the manufacturer or brand, the 

country or place of manufacture, the type, make, model, calibre 

and serial number of the firearm or any unique marking applied 

to the frame or receiver of the firearm. Essential components 

other than the frame or receiver should be recorded in the data-

filing systems under the record relating to the firearm to which 

they are to be fitted. 

члан 34.  

Агенција је дужна да води евиденцију о 

поднетим захтевима и испитаном, жигосаном, 

хомологованом, обележеном  и категоризованом 

оружју и направама, као и онеспособљеном оружју 

(врста, произвођач, земља порекла, марка, модел, 

калибар, серијски (фабрички) број, број оружног 

листа), о контролисаној муницији и елементима 

муниције (врста, произвођач, земља порекла, 

марка, тип зрна или сачме, калибар, серијски 

број), евиденцију о подносиоцима захтева (име, 

презиме/назив, јединствени матични број 

грађана/матични број, број личне карте односно 

идентификационог документа, 

пребивалиште/седиште), о датуму пријема оружја, 

направа и муниције у Агенцији и о датуму 

преузимања оружја, направа и муниције. 

  Агенција је дужна да води евиденцију о 

поднетим захтевима, издатим и одузетим 

овлашћењима за хомологацију и за наношење жига 

на контролисану серију муниције. 

 

Усклађено  

Законом о 

ожигосању 

предвиђене су 

евиденције 

Агенције која 

врши 

испитивање и 

жигосање 

оружја, док су 

Законом о 

оружју и 

муницији 

предвиђене  

евиденције које 

се воде о 

регистрованом 

оружју. 
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