
  

ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  

ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ 

Члан 1. 

У Закону о оружју и муницији ("Службени гласник РС", бр. 9/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 85/2005 - др. законик, 101/2005 - др. закон и 27/2011 
– одлука УС) у члану 8. став 3. мења се и гласи: 

„У поступку за издавање одобрења, уз захтев за издавање одобрења за 
набављање оружја, подносилац захтева прилаже лекарско уверење о 
психофизичкој способности да поседује и рукује ватреним оружјем, које није 
старије од месец дана, а такво лекарско уверење и сваки власник оружја дужан 
је да приложи Министарству унутрашњих послова - организационој јединици у 
општини на чијем подручју има пребивалиште најкасније у року од годину дана 
од дана ступања на снагу овог закона, а затим и на сваких наредних пет 
година.“. 

Члан 2. 

Став 1. члана 24. Закона о оружју и муницији мења се и гласи: 

„Оружни лист, односно одобрење за држање оружја, оружје и муницију 
надлежни орган одузеће ако наступи који од разлога из члана 8. ст. 1. и 2. овог 
закона или уколико власник оружја не приложи лекарско уверење о 
психофизичкој способности да поседује и рукује ватреним оружјем, које није 
старије од месец дана, Министарству унутрашњих послова - организационој 
јединици у општини на чијем подручју има пребивалиште најкасније у року од 
годину дана од дана ступања на снагу овог закона или на сваких наредних пет 
година.“. 

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 

 



  

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 
оружју и муницији садржан је у члану 97. Устава Републике Србије, којом је 
прописано, између осталог, да Република Србија уређује и обезбеђује 
безбедност Републике Србије и њених грађана, производњу, промет и превоз 
оружја и других опасних материја и друге односе од интереса за Републику 
Србију. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Законом о оружју и муницији ("Службени гласник РС", бр. 9/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 85/2005 - др. законик, 101/2005 - др. закон и 27/2011 
– одлука УС) није обезбеђено да се увек провери да ли је подносилац захтева 
за  издавање одобрења за набављање оружја психофизички способан да 
поседује и рукује ватреним оружјем, као и да се то периодично проверава за 
сваког власника ватреног оружја.  

Да би се повећала безбедност грађана неопходно је усвојити Предлог 
закона о изменама и допунама Закона о оружју и муницији, како би се 
прописала обавеза да подносилац захтева за издавање одобрења за 
набављање оружја приложи лекарско уверење о психофизичкој способности да 
поседује и рукује ватреним оружјем и да се сваки власник ватреног оружја 
обавеже да периодично прилаже ново лекарско уверење о психофизичкој 
способности да поседује и рукује ватреним оружјем и проширила могућност да 
надлежни орган одузме оружни лист, односно одобрење за држање оружја, 
оружје и муницију.  

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. мења се и допуњује Закон о оружју и муницији тако тако што 
се прописује обавеза да подносилац захтева за издавање одобрења за 
набављање оружја, уз захтев, приложи лекарско уверење о психофизичкој 
способности да поседује и рукује ватреним оружјем, не старије од месец дана, и 
да се сваки власник ватреног оружја обавеже да периодично прилаже такво 
лекарско уверење. 

Чланом 2. предвиђено је када надлежни орган има право да одузме 
оружни лист, односно одобрење за држање оружја, оружје и муницију. 

Чланом 3. одређује се ступање закона на снагу.  

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна 
финансијска средства у буџету Републике Србије.  

V. РАЗЛОЗИ ЗАШТО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАКОНА НЕ ТРЕБА ДА 
САДРЖИ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

Немогуће је детаљно извршити анализу ефеката прописа, али је јасно 
да ће се применом овог закона повећати безбедност грађана. 

 


