
ПРЕДЛОГ 

 
ЗАКОН 

О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет закона 

Члан 1. 
Овим законом уређује се набављање, држање, ношење, 

колекционарство, поправљање, преправљање,  промет, посредништво и превоз 
оружја и муниције. 

Изузимање од примене закона 

Члан 2. 
Одредбе овог закона не примењују се на државне органе који набављају, 

држе, носе и превозе оружје и муницију у складу са посебним прописима.  

Значење израза 

Члан 3. 
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) оружје јесте 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;  

2) ватрено оружје јесте оно оружје које, под притиском барутних гасова, 
из цеви избацује пројектил, а, с тим у вези, врсте ватреног оружја јесу – 
митраљез, пушкомитраљез, аутоматска пушка, аутомат, пиштољ, револвер, 
пушка са олученим цевима (једнометна, репетирајућа, полуаутоматска), пушка 
са глатким цевима (једнометна и двометна, репетирајућа, полуаутоматска), 
комбинована пушка (са олученим и неолученим цевима), пушке, пиштољи и 
револвери са ивичним паљењем (малокалибарско оружје); 

3) кратко ватрено оружје јесте оно оружје чија дужина цеви не прелази 
30 cm, односно чија укупна дужина не прелази 60 cm; 

4) дуго ватрено оружје јесте оно оружје чија дужина цеви прелази 30 
cm, односно чија укупна дужина прелази 60 cm; 

5) аутоматско ватрено оружје јесте оно оружје које се после испаљеног 
метка аутоматски пуни и које може једним притиском обарача испалити 
најмање два и више метака један за другим, без поновног ручног пуњења 
оружја; 
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6) полуаутоматско ватрено оружје јесте оно оружје које се после сваког 
испаљеног метка аутоматски пуни и које једним притиском обарачa не може 
испалити више метака; 

7) репетирајуће ватрено оружје јесте оно оружје код којег се после 
испаљења следећи метак из магацина или оквира ручно уводи у положај за 
испаљење; 

8) једнометно и двометно ватрено оружје јесте оно оружје које нема 
магацин ни оквир за муницију; 

9) ваздушно оружје јесте оно оружје које под притиском сабијеног 
ваздуха или другог гаса избацује пројектил из цеви; 

10) оружје са тетивом или опругом (самострел, лук, праћка, подводна 
пушка) јесте направа која потиском тетиве или опруге избацује стреле или 
друге пројектиле; 

11) конвертибилно оружје јесте оно оружје које изгледом подсећа на 
ватрено оружје и које се с обзиром на конструкцију и материјал од кога је 
направљено може преправити тако да испаљује бојеву муницију, а, с тим у 
вези, конвертибилним оружјем, у смислу овог закона, сматрају се гасно, стартно 
и сигнално оружје, као и свако ручно преносиво оружје које има цев; 

12) уређаји за изазивање електрошокова (електрошокери или 
парализатори) јесу ручне направе које помоћу високог електричног напона 
привремено онеспособљавају људе и животиње; 

13) гасни спрејеви јесу направе намењене цивилном тржишту, које 
садрже и приликом употребе распршују надражујућа хемијска једињења (CS, 
CN, ОC) у концентрацијама дозвољеним по прихваћеним међународним 
стандардима; 

14) хладно оружје јесте боксер, бодеж, кама, сабља, бајонет и други 
предмети којима је основна намена напад;  

15) оружје за личну безбедност јесу, од ватреног оружја, пиштољи и 
револвери, као и гасни спрејеви и уређаји за изазивање електрошокова; 

16) ловачко оружје јесте дуго ватрено оружје и оружје са тетивом или 
опругом, којима је дозвољен лов; 

17) спортско оружје јесте ватрено, ваздушно, хладно и оружје са тетивом 
или опругом које се користи у стрељачком и другим спортовима и борилачким 
вештинама; 

18) онеспособљено оружје јесте ватрено оружје чији су сви основни 
делови трајно преправљени тако да се из њега не може испалити бојеви метак;  

19) основни делови за оружје јесу: 

(1) рам, навлака и цев пиштоља, 

(2) рам, добош и цев револвера, 

(3) сандук, затварач, цев и глава пушке; 

20) додатни основни делови вишекалибарског оружја који се у 
оригиналном паковању испоручују заједно са оружјем, сматрају се јединственом 
целином са оружјем; 

21) муниција су меци за ватрено оружје са олученим и глатким цевима и 
делови метка чауре, каписле и пројектил; 
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22) поправљање оружја јесте отклањање кварова на оружју и замена или 
уградња основних делова оружја;   

23) преправљање оружја јесте прилагођавање оружја другој муницији и 
други захвати на оружју којима се утиче на његово функционисање и трајно или 
привремено мењају оригиналне техничке карактеристике и конструкцијска 
решења произвођача; 

24) промет оружја јесте набављање оружја ради даље продаје, као и 
продаја оружја; 

25) старо оружје јесте оружје које има историјску вредност или које је 
произведено пре 1900. године; 

26) минско-експлозивна средства јесу све врсте бомби, мина, граната и 
других направа опремљених са експлозивном или адекватном неексплозивном 
материјом или детонатором код којих под спољашним или унутрашњим 
деловањем (тежина, удар, потез, електрична енергија, хемијска, нуклеарна 
реакција и сл.) долази до наглог ослобађања енергије и њиховог распрскавања; 

27) имитације оружја јесу предмети који су спољашњим изгледом слични 
или једнаки оружју, али их није могуће употребити или преправити у ватрено 
оружје; 

28) овлашћени сервисер јесте правно лице или предузетник коме је 
решењем надлежног органа одобрено бављење поправљањем и 
преправљањем оружја; 

29) овлашћени продавац јесте правно лице или предузетник коме је 
решењем надлежног органа одобрено бављење прометом оружја, основним 
деловима за оружје и муницијом; 

30) регистровано оружје јесте оружје за које је издата исправа од стране 
надлежног органа; 

31) легализација оружја и муниције јесте поступак регистрације или 
предаје нерегистрованог оружја, односно муниције које је лице држало без 
одобрења надлежног органа у коме није потребно доказивати порекло оружја и 
муниције, а власници који региструју или предају оружје и муницију за време 
трајања легализације не могу бити прекршајно нити кривично гоњени за 
нелегално набављање, држање и ношење оружа и муниције;   

32) оружни лист јесте исправа на основу које се држи, односно држи и 
носи оружје, у складу са овим законом, и која садржи податке о оружју, 
основним деловима за оружје и власнику оружја; 

33) дозвола за ношење оружја јесте исправа која садржи податке о 
физичком лицу и која му даје право да носи пиштољ односно револвер 
регистрован као оружје за личну безбедност из категорије Б; 

34) правна лица и предузетници у смислу овог закона јесу правна лица, 
предузетници, организације, установе, заводи и државни органи;   

35) представник правног лица јесте физичко лице које је са њим у 
уговорном односу и које испуњава услове прописане овим законом; 

36) гасно, стартно и сигнално оружје јесу пиштољ, револвер и пушка, који 
под притиском барутних гасова распршују нешкодљиве, надражујуће материје 
са краткотрајним дејством и испаљују пуњење намењено искључиво изазивању 
гласног пуцња или испаљивању светлеће сигналне ракете;  

37) посредник у промету оружјем и муницијом – брокер, у смислу овог 
закона, јесте правно лице или предузетник који се, на основу решења 
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Министарства, бави преговарањем, уговарањем и посредовањем у уговарању 
послова у вези са куповином или продајом оружја и муниције,  а који се не бави 
прометом оружја; 

38) власници оружја у смислу овог закона јесу физичка лица, правна 
лица и предузетници. 

У овом су закону одређене именице наведене у мушком роду, а користе 
се као неутралне за мушки и женски род. 

Категорије оружја 

Члан 4. 
Оружје се дели у четири категорије: 

1) категорија А – минско-експлозивна средства, аутоматско кратко и 
дуго ватрено оружје, оружје скривено у другим предметима и ватрено оружје са 
пригушивачем пуцња;  

2) категорија Б – свако ватрено оружје (кратко, дуго, полуаутоматско, 
репетирајуће, једнометно, двометно, са олученим и глатким цевима, осим оног 
из категорије А и Ц) и конвертибилно оружје;  

3) категорија Ц – онеспособљено ватрено оружје, старо оружје и његове 
модерне копије које не користе метак са централним или ивичним паљењем, 
ваздушно оружје чија кинетичка енергија је 10,5 Ј или већа или чија је брзина 
пројектила 200 m/s или већа и калибра већег од 4,5 mm и оружје с тетивом или 
опругом чија је сила затезања тетиве већа од 450 N, односно чија је натезна 
тежина већа од 101 libri. 

4) категорија Д – хладно оружје, гасни спрејеви, уређаји за изазивање 
електрошокова, ваздушно оружје чија кинетичка енергија је мања од 10,5 Ј  или 
је брзина пројектила мања од 200 m/s  и калибра 4,5 mm  или мањег, као и 
оружје са тетивом или опругом чија је сила затезања тетиве до 450 N, односно 
чија је натезна тежина до 101libre. 

Дозвољеност и забрана набављања, држања и ношења 
оружја 

Члан 5. 
Оружје из категорије А не могу набављати, држати и носити физичка 

лица, правна лица и предузетници, осим у случајевима предвиђеним овим и 
другим законом; 

Оружје из категорије Б може се набављати, држати и носити – на основу 
исправе надлежног органа. 

Оружје из категорије Ц може се слободно набављати у случајевима 
предвиђеним овим законом, а држати уз пријаву надлежном органу.  

Оружје из категорије Д може се набављати и држати без исправе и 
пријаве надлежном органу, у складу са овим законом. 
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Забрана промета, набављања и држања одређене додатне 
опреме и одређених врста муниције 

Члан 6. 
Забрањено је стављати у промет, набављати, држати и носити 

пригушивач пуцња, телескопски-оптички нишан са светлосним снопом или са 
уређајем за електронско појачавање светлости, инфрацрвеним или 
термовизијским уређајем.  

Забрањено је стављати у промет, набављати, држати и носити муницију 
са панцирним, запаљивим, експлозивним, шупљим зрном и зрном са 
примесама или оплатама од радиоактивних, отровних и штетних материја, као 
и зрна за такву муницију и муницију за пиштоље и револвере са зрном које има 
експлозивно дејство (дум-дум муниција) и зрна за ту муницију.  

Надлежни орган 

Члан 7. 
Надлежни орган, у смислу овог закона, јесте територијално надлежна 

организациона јединица министарства надлежног за унутрашње послове, 
према пребивалишту, односно према седишту подносиоца захтева (у даљем 
тексту: надлежни орган). 

Двостепеност у одлучивању и примена одредби закона који регулише 
управни поступак 

Члан 8. 
На првостепена решења која доноси надлежни орган на основу овог 

закона може се у року од 15 дана изјавити жалба министру надлежном за 
унутрашње послове (у даљем тексту: министар). 

Жалба не одлаже извршење решења. 

На питања која нису уређена овим законом примењују се одредбе закона 
којим се уређује општи управни поступак. 

Надзор 

Члан 9. 
Надзор над применом овог закона врши министарство надлежно за 

унутрашње послове (у даљем тексту: Министарство). 

Приликом вршења надзора службена лица Министарства овлашћена су 
да прегледају опште акте и пословне књиге, евиденције, просторије у којима се 
чува оружје, као и само оружје, траже обавештења, налажу мере у циљу 
примене прописа, воде управни поступак, подносе прекршајне и кривичне 
пријаве и предузимају све радње проистекле из ових поступака. 

Исправе 

Члан 10. 
Исправе у смислу овог закону јесу: 

1) Одобрење за набављање оружја за физичка лица; 

2) Одобрење за набављање оружја за правна лица и предузетнике; 
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3) Одобрење за набављање оружја ради даље продаје; 

4) Оружни лист (за држање оружја за личну безбедност, за држање 
конвертибилног оружја, за држање и ношење оружја, за правна лица и 
предузетнике); 

5) Потврда о пријави држања оружја из категорије Ц; 

6) Одобрење за распоређивање запослених лица;     

7) Дозвола за ношење оружја; 

8) Одобрење за набављање и изношење оружја и муниције из 
Републике Србије; 

9) Одобрење за изношење оружја и муниције из Републике Србије; 

10) Одобрење за набављање основних делова за оружје; 

11) Одобрење за уношење оружја и муниције у Републику Србију; 

12) Колекционарска дозвола. 

За издавање исправа из става 1. овог члана, како и за обрасце, друге 
списе и радње органа државне управе у поступцима по овом закону наплаћује 
се такса у смислу прописа којима је уређен буџетски систем.  

II. НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА 

Услови за физичка лица за набављање и држање оружја из 
категорије Б 

Члан 11. 
Оружје из категорије Б могу набављати и држати физичка лица која: 

1) су пунолетна; 

2) су држављани Републике Србије или стално настањени странци; 

3) су здравствено способна за држање и ношење оружја; 

4) нису осуђивана на правноснажну казну затвора за  кривична дела: 
против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против 
полне слободе, против брака и породице, против имовине, против здравља 
људи, против опште сигурности људи и имовине, против уставног уређења и 
безбедности Републике Србије, против државних органа, против јавног реда и 
мира, против човечности и других добара заштићених међународним правом; 

5) нису правноснажно кажњавана у последње четири године за 
прекршаје из области јавног реда и мира за које је прописана казна затвора и за 
прекршаје из овог закона; 

6) на основу безбедносно-оперативне провере у месту пребивалишта, 
боравишта, месту рада, својим понашањем не указују на то да ће 
представљати опасност за себе или друге и јавни ред и мир; 

7) су обучена за руковање ватреним оружјем; 

8) имају оправдан разлог и то: 

(1) за оружје за личну безбедност из категорије Б - уколико докажу да би 
им могла бити угрожена лична безбедност због природе посла или других 
околности,  
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(2) за ловачко оружје категорије Б – доставе доказ да испуњавају услове 
за поседовање ловне карте,  

(3) за спортско оружје – уверење о активном чланству у спортској 
стрељачкој организацији; 

9) имају услове за безбедан смештај и чување оружја. 

Здравствена способност 

Члан 12. 
Здравствена способност за држање и ношење оружја, предвиђена 

чланом 11. овог закона доказује се уверењем о здравственој способности. 

Уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја издаје 
здравствена установа која испуњава прописане услове и добије решење 
министарства надлежног за послове здравља којим се утврђује да испуњава 
услове за обављање лекарских прегледа за утврђивање здравствене 
способности физичких лица за држање и ношење оружја. 

Ближе услове које мора да испуњава здравствена установа за 
обављање лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности 
физичких лица за држање и ношење оружја прописује министар надлежан за 
послове здравља. 

Овлашћена здравствена установа за обављање лекарских прегледа за 
утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење 
оружја обавезна је да одмах, а најкасније у року од 8 дана обавести најближу 
организациону јединицу Министарства о чињеници да лекарски прегледано 
лице не испуњава услове за држање и ношење оружја. 

Физичко лице коме је по овом закону одобрено набављање оружја из 
категорије Б, односно издат оружни лист, мора надлежном органу сваких пет 
година односно по истеку важења лекарског уверења о здравственој 
способности за држање и ношење оружја, доставити ново уверење које није 
старије од месец дана. 

Физичко лице које није задовољно издатим уверењем о здравственој 
способности за држање и ношење оружја, може изјавити жалбу другостепеној 
лекарској комисији коју именује министар надлежан за послове здравља. 

Надлежни орган који је издао оружни лист физичком лицу, обавестиће о 
тој чињеници изабраног лекара (доктора медицине или доктора медицине 
специјалисту опште медицине, односно специјалисту медицине рада, у даљем 
тексту: изабрани лекар) тога лица, одмах по издавању. 

Изабрани лекар опште праксе, односно лекар који сазна да је код 
физичког лица које држи и носи оружје дошло до промене здравственог стања 
које утиче на здравствену способност за држање и ношење оружја мора одмах 
по сазнању да обавести најближу организациону јединицу Министарства. 

Ближе услове које, у погледу здравствене способности,  морају да 
испуњавају физичка лица која држе и носе оружје прописује министар надлежан 
за послове здравља. 
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Набављање оружја из категорије Б 

Члан 13. 
Захтев за набављање оружја подноси се на прописаном обрасцу уз који 

се даје на увид лична карта, односно други идентификациони документ, 
прилаже уверење о здравственој способности, доказе о оправданости разлога 
за набављање оружја и уверење о обучености за руковање ватреним оружјем, 
као и сагласност за проверу и обраду личних података приликом предузимања 
службених радњи предвиђених овим законом, а у складу са законом који 
уређује заштиту података о личности. 

Надлежни орган ће при одлучивању, поред доказа које приложи 
подносилац захтева, користити податке из евиденција које води по закону, као и 
податке до којих долази при вршењу својих послова у складу са овлашћењима.  

Постојање услова из члана 11. став 1. тачка 9) овог закона утврђује 
полицијски службеник непосредним опажањем у стамбеном простору по месту 
пребивалишта или боравишта подносиоца захтева. 

Обуке за руковање ватреним оружјем ослобођени су запослени и 
пензионисани припадници државних органа који по службеној дужности носе 
или су раније носили оружје, професионална и пензионисана војна лица, 
резервне војне старешине и спортски стрелци који наступају у дисциплинама са 
ватреним оружјем. 

Надлежни орган издаће одобрење за набављање оружја физичком лицу 
за кога се у поступку утврди да испуњава услове из члана 11. овог закона. 
Одобрење за набављање оружја важи шест месеци од дана издавања 
одобрења. 

Одобрење за набављање оружја, на основу кога подносилац захтева 
није у предвиђеном року извршио набавку оружја, вратиће надлежном органу. 

Надлежни орган одбиће захтев решењем и неће издати одобрење за 
набављање оружја уколико нису испуњени услови из члана 11. овог закона. 

Набављање и држање оружја из категорије Ц 

Члан 14. 
Физичка лица старија од 18 година, као и правна лица и предузетници, 

ако је то у складу са делатношћу којом се баве, могу без претходног одобрења 
за набављање оружја издатог од надлежног органа, набављати и држати оружје 
из категорије Ц.  

Лица из става 1. овог члана дужна су да у року од осам дана од дана 
набављања оружја исто пријаве надлежном органу на прописаном обрасцу. Уз 
захтев подноси се и доказ о пореклу оружја. 

Потврду о пријави оружја надлежни орган издаће на прописаном 
обрасцу. 

Набављање и држање оружја из категорије  Д 

Члан 15. 
Физичка лица старија од 16 година, правна лица као и привредни 

субјекти могу, без одобрења и пријаве надлежном органу, набављати и држати 
оружје из категорије Д. 
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Врсте оружних листова 

Члан 16. 
Физичким лицима, правним лицима и предузетницима се издаје оружни 

лист за оружје из категорије Б.  

Врсте оружног листа јесу:  

1) Оружни лист за држање оружја за личну безбедност; 

2) Оружни лист за држање конвертибилног оружја; 

3) Оружни лист за држање и ношење оружја; 

4) Оружни лист за правна лица и предузетнике. 

Оружни лист издаје се на прописаном обрасцу. 

Оружни лист за држање оружја за личну безбедност издаје се за 
пиштоље и револвере. 

Оружни лист за држање конвертибилног оружја издаје се за гасне, 
стартне и сигналне пиштоље, револвере и пушке. 

Оружни лист за држање и ношење оружја издаје се за ловачко и 
спортско оружје.  

Издавање оружног листа 

Члан 17. 
Физичко лице, које је на основу одобрења надлежног органа извршило 

набављање оружја подноси захтев надлежном органу ради издавања оружног 
листа у року од осам дана од дана извршене набавке оружја. Уз захтев подноси 
се и доказ о пореклу оружја. 

Физичко лице које је на основу одобрења надлежног органа извршило 
набављање оружја, а већ поседује оружни лист за исту врсту оружја подноси 
захтев надлежном органу ради регистрације набављеног оружја у року од осам 
дана од дана извршене набавке оружја.  Уз захтев подноси се и доказ о пореклу 
оружја. 

Оружни лист издаје се на прописаном обрасцу и у њега се уносе подаци 
о  оружју и власнику оружја. Образац оружног листа садржи микроконтролер 
(чип) за потребе аутоматског очитавања података у који се уносе видљиви 
алфанумерички подаци на исправи, као и остали подаци о власнику, подаци о 
оружју и подаци о основним деловима. Трошкове израде оружног листа сноси 
подносилац захтева. 

Поступак издавања, садржину оружног листа и изглед обрасца са 
заштитним елементима  прописује министар. 

Оружни лист издаће се са ограниченим роком важења до 5 година, 
физичком лицу које испуњава услове из члана 11. овог закона. 

Физичко лице ће најкасније 30 дана пре истека рока важења оружног 
листа надлежном органу поднети захтев за издавање новог оружног листа  
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Колекционарска дозвола 

Члан 18. 
Решењем надлежног органа може се одобрити издавање 

колекционарске дозволе за набављање оружја физичком лицу које испуњава 
услове из члана 11. овог закона,  поседује најмање пет комада регистрованог 
оружја из категорије Б и које располаже просторно-техничким условима за 
безбедан смештај и чување оружја. Трошкове израде колекционарске дозволе 
сноси подносилац захтева. 

Колекционарска дозвола важи трајно и на основу ње се може набавити 
више комада оружја из категорије Б. 

Физичко лице које на основу колекционарске дозволе набави оружје 
подноси захтев надлежном органу ради регистрације набављеног оружја или 
захтев за издавање оружног листа  у року од осам дана од дана извршене 
набавке оружја. 

Имаоци колекционарске дозволе могу набављати и држати муницију у 
свим калибрима, осим муниције из члана 6. овог закона. 

Колекционарска дозвола ће се одузети уколико њен ималац престане да 
испуњава услове из става 1. овог члана. 

Просторно-техничке услове за безбедно чување оружја за лица из овог 
члана прописује министар.  

Уговори о преносу власништва над оружјем 

Члан 19. 
Уговор којим се врши пренос власништва над регистрованим оружјем из 

категорије Б мора бити састављен у писаној форми и оверен. 

Власници регистрованог оружја из категорије Б могу без одобрења 
надлежног органа међусобно размењивати оружје исте врсте. 

Приликом размене, може се мењати намена оружја, уколико оружје и 
нови власник испуњавају услове предвиђене овим законом. 

Када уговором изврше пренос власништва, односно размену оружја лица 
су дужна да надлежном органу, у року од осам дана од дана преноса 
власништва поднесу захтев за регистрацију оружја. 

Власник оружја може у сваком тренутку надлежном органу предати 
оружје без накнаде у власништво Републике Србије. 

Оружје из категорије Б може се отуђити, осим у случају из става 2. овог 
члана, само лицу које поседује важеће одобрење за набављање оружја или 
колекционарску дозволу. 

Изглед и садржину обрасца о предаји оружја у власништво Републике 
Србије прописује министар. 

Набављање муниције 

Члан 20. 
Муниција за оружје из категорије Б и Ц, осим онеспособљеног, може се 

набављати на основу издате исправе о оружју. 
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Власници оружја могу набављати и држати муницију у калибрима за које 
имају регистровано оружје, осим физичких лица којима је издата 
колекционарска дозвола. 

Справљање муниције 

Члан 21. 
Чланови стрељачких и ловачких организација који имају регистровано 

оружје из категорије Б и који су обучени за руковање експлозивним материјама 
могу, на основу решења надлежног органа којим им је одобрено справљање 
муниције за сопствене потребе и потребе њихових стрељачких и ловачких 
организација, справљати муницију у складу са прописима који регулишу 
набавку, употребу, промет и смештај експлозивних материја. 

Лицима из става 1. овог члана, надлежни орган ће решењем забранити 
справљање муниције за сопствене потребе и потребе њихових стрељачких и 
ловачких организација, уколико се у поступку утврди да не испуњавају услове 
прописане овим, односно другим законом. 

Набављање основних делова оружја 

Члан 22. 
Власник регистрованог оружја из категорије Б може за њега набављати 

основне делове уз одобрење надлежног органа. Подаци о набављеним 
основним деловима уносе се у oружни лист.  

Одредбе овог закона које се односе на оружје сходно се примењују и на 
основне делове за оружје. 

Набављање оружја странаца 

Члан 23. 
Странци који у Републици Србији немају стално настањење могу 

набављати оружје из категорија Б и Ц са припадајућом муницијом на основу 
Одобрења за набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије – 
које издаје територијално надлежна организациона јединица министарства 
надлежног за унутрашње послове, према месту у коме се врши набавка.  

Странци из става 1. овог члана уз захтев за издавање одобрења 
прилажу и исправу о свом идентитету и легализовану исправу издату у страној 
земљи на основу које у тој земљи могу извршити набавку оружја и муниције. 

Странци из става 1. овог члана морају овако набављено оружје и 
муницију изнети из Републике Србије у року од три дана од извршене набавке. 

Приликом преласка државне границе овако набављено оружје и 
муницију дужни су да пријаве органу надлежном за граничну контролу. 

Регистрација оружја 

Члан 24.  
Регистрација оружја из категорије Б и Ц врши се уношењем података о 

оружју (марка, модел, калибар, фабрички број) у издату исправу о оружју и у 
евиденцију надлежног органа. 
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Не може се 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.    

Уколико оружје из става 2. овог члана није испитано, жигосано и 
обележено, надлежни орган упутиће власника да, пре регистрације, испита, 
жигоше и обележи оружје.  

Ношење оружја 

Члан 25. 
Физичком лицу које има регистровано оружје за личну безбедност из 

категорије Б може се издати дозвола за ношење оружја. 

Захтев се подноси надлежном органу. 

Физичко лице из става 1. овог члана приликом подношења захтева мора 
испуњавати услове из члана 11. овог закона, као и да докаже да му је лична 
безбедност битно угрожена или би могла бити угрожена у толикој мери да је за 
његову безбедност неопходно ношење оружја. 

Издавање дозволе за ношење оружја решењем одобрава директор 
полиције или полицијски службеник кога он за то овласти.  

Решењем ће се одбити захтев за издавање дозволе за ношење оружја 
уколико подносилац захтева не испуњава услове из става 3. овог члана.  

Дозволу за ношење оружја за личну безбедност на основу решења којим 
је ношење оружја одобрено издаје надлежни орган.  

Дозвола за ношење оружја важи уз оружни лист. 

Ималац дозволе за ношење оружја може, уз оружни лист носити у исто 
време само један комад оружја за које му је издат оружни лист.  

На јавном месту, ималац дозволе за ношење оружја за личну безбедност 
оружје не сме учинити видљивим другим лицима односно не сме носити оружје 
на начин који изазива узнемирење других лица.  

Дозвола за ношење оружја се издаје са ограниченим роком важења до 
пет година.  

Уколико се у спроведеном поступку утврди да лице коме је издата 
дозвола за ношење оружја за личну безбедност престане да испуњава услове 
из става 3. овог члана, директор полиције односно овлашћени полицијски 
службеник донеће решење којим се ношење оружја забрањује и издата дозвола 
одузима. 

На решења из овог члана може се изјавити жалба министру у року од 15 
дана од дана уручења решења. 

Забрана ношења оружја 

Члан 26. 
Забрањено је ношење оружја на јавном месту осим у случајевима 

утврђеним овим или другим законом.   

Ловачко оружје може се носити за време лова, у складу са прописима о 
ловству. 
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Спортско оружје може се носити у отвореним и затвореним просторима 
намењеним за стрељачке спортове и обуку за руковање оружјем. 

Пунолетна лица могу носити гасне спрејеве и уређаје за изазивање 
електрошокова. 

Онеспособљавање оружја 

Члан 27. 
Оружје из категорије Б и ваздушно оружје из категорије Ц може се 

онеспособити. 

Потврду о онеспособљавању оружја издају правна лица и предузетници 
овлашћени за испитивање, жигосање и обележавање ватреног оружја и за 
производњу оружја, као и овлашћени сервисери.  

Трошкове онеспособљавања оружја сноси власник оружја. 

Власник оружја дужан је да трајно онеспособљено оружје пријави 
надлежном органу у року од осам дана од дана онеспособљавања. 

Податак о онеспособљености уноси се у издату исправу и утискује на 
самом оружју. 

Забрањено је набављати држати и носити основне делове и муницију за 
онеспособљено оружје. 

Министар прописује  ближи поступак, услове и начин онеспособљавања 
оружја.  

Престанак испуњености услова за држање оружја 

Члан 28. 
Надлежни орган, по службеној дужности, води рачуна о томе да ли 

физичко лице које држи оружје из категорије Б испуњава услове прописане 
чланом 11. овог закона.   

Ако физичко лице које држи оружје из категорије Б престане да постоји 
неки од услова из члана 11. став 1. тач. 3), 4), 5), 6), 8) и 9) овог закона, 
надлежни орган ће донети решење о одузимању оружног листа, оружја и 
муниције.  

Физичко лице против кога је покренут управни поступак за одузимање 
оружја дужан је да на захтев полицијског службеника одмах, а најкасније у року 
од 48 сати преда оружни лист, оружје и муницију. 

О одузетим предметима надлежни орган издаје потврду. Одузети 
оружни лист, оружје и муницију чува надлежни орган до окончања поступка. 

Физичко лице коме је оружје одузето може исто отуђити или 
онеспособити у року од годину дана од дана правноснажности решења о 
одузимању оружја. 

Ако физичко лице које има регистровано оружје престане да испуњава 
услов из члана 11. став 1. тачка 2) овог закона, дужно је да без одлагања преда 
оружје надлежном органу и исто отуђи у року од годину дана или да у том року 
оружје изнесе из земље у складу са чланом 23. овог закона. 

Ако физичко лице не поступи сагласно ст. 5. и 6. овог члана оружје 
постаје власништво Републике Србије. 

Поступак у случају смрти власника оружја и наслеђивање оружја 
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Члан 29. 
У случају смрти лица које је имало регистровано оружје, лице у чијем се 

поседу ово оружје затекне дужно је да у року од 45 дана од смрти лица 
обавести најближу организациону јединицу Министарства, ради преузимања 
оружја. Такво оружје чуваће се у организационој јединици Министарства по 
месту последњег пребивалишта власника, до одређивања наследника.  

Лице које је оружје стекло по основу наслеђа може, без накнаде, предати 
оружје у власништво Републике Србије. Ако то не учини, дужно је да у року од 
шест месеци од дана стицања поднесе захтев за регистрацију оружја, или га 
онеспособи, или оружје отуђи. Ако је наследник оружја малолетно лице, овај 
рок почиње да тече даном стицања пунолетства. 

Ако власник не поднесе захтев за регистрацију оружја, исто не 
онеспособи или га не отуђи у року прописаном ставом 2. овог члана, оружје 
прелази у власништво Републике Србије. 

Поступак са нађеним оружјем 

Члан 30. 
Ко нађе оружје дужан је да одмах обавести најближу организациону 

јединицу Министарства. 

Нађено оружје које није регистровано, нити се потражује, прелази у 
власништво Републике Србије. 

Поступак са несталим оружјем 

Члан 31. 
У случају да примети нестанак регистрованог оружја власник је дужан 

да, у року од 48 сати, нестанак пријави надлежном органу. 

Нађено оружје чији је нестанак пријављен вратиће се власнику уколико 
испуњава услове прописане овим законом, осим ако је оружје доказно средство 
неког истражног или судског поступка, када се са њим поступа у складу са 
другим законом.  

Руковање оружјем и давање оружја на послугу 

Члан 32. 
Власник оружја дужан је да њиме пажљиво рукује и да га савесно чува 

на начин да не дође у посед неовлашћених лица и не угрози безбедност људи и 
објеката. 

Регистровано оружје не сме се давати на послугу, осим у случајевима 
предвиђеним овим законом. 

Ловачко оружје може се дати ловцу, у току лова, уколико и сам има 
оружни лист за ту врсту оружја.  

У отвореним и затвореним просторима намењеним за стрељачке 
спортове и обуку у руковању оружјем, оно се може давати на послугу 
корисницима.  

Стрељачка организација може своје регистровано оружје дати на 
послугу другој стрељачкој организацији, која има регистровану исту врсту 
оружја, на основу писаног уговора  
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Оружје се може дати овлашћеном сервисеру ради поправке, односно 
преправке оружја, односно овлашћеном продавцу ради комисионе продаје. 

Власник оружја који је привремено спречен да испуни услове из става 1. 
овог члана (због путовања, пресељења и др.) може га дати на чување правном 
лицу или предузетнику који испуњава просторно – техничке услове за безбедан 
смештај и чување оружја, прописане овим законом. 

У случајевима из ст. 3. и 4. овог члана, власник регистрованог оружја или 
његов представник ако је власник правно лице, мора бити присутан за време 
трајања послуге. 

У случајевима из ст. 6. и 7. овог члана правно лице или предузетник 
дужан је да изда потврду о примљеном оружју. 

Преношење оружја 

Члан 33. 
Власник оружја или његов представник ако је власник правно лице или 

предузетник може га уз важећу издату исправу о оружју преносити, за 
сопствене потребе, спаковано у одговарајућу амбалажу (кофер, кутија, 
футрола) која онемогућава његову тренутну употребу.  

Ватрено, ваздушно и конвертибилно оружје преноси се испражњено од 
муниције. 

Правно лице или предузетник из става 1. овог члана дужно је да, пре 
преношења оружја, свом представнику, на прописаном обрасцу изда посебно 
овлашћење за преношење оружја. 

Преношење преко државне границе   

Члан 34. 
Оружје и муниција који се могу набављати и регистровати у складу са 

овим законом, могу се, приликом увоза и извоза, преносити преко државне 
границе, у складу са прописима о извозу и увозу оружја и муниције, 
спољнотрговинском промету, транспорту опасног терета и уз пријаву органу 
надлежном за спровођење граничне контроле. 

Власници увезеног оружја из става 1. овог члана, осим овлашћених 
продаваца, дужни су да у року од осам дана од дана увоза оружја, поднесу 
захтев за регистрацију. 

За оружје и муницију које се привремено уноси или је у транзиту кроз 
Републику Србију, а за потребе лова и спорта, орган надлежан за спровођење 
граничне контроле издаје Одобрење за уношење оружја и муниције у Републику 
Србију. Лице које оружје и муницију уноси у Републику Србију, дужно је да пре 
издавања одобрења докаже своје право на држање, ношење и транзит оружја и 
муниције које се уноси, као и разлог уношења оружја и муниције у Републику 
Србију.  

Одобрење за изношење оружја и муниције из Републике Србије издаће 
надлежни орган, уколико лице поседује доказ о сагласности издат од страног 
надлежног органа односно има оправдани разлог за изношење оружја и 
муниције.   

Оружје и муниција из ст. 3. и 4. овог члана, може се уносити и износити 
преко државне границе у складу са чланом 33. овог закона и уз пријаву органу 
надлежном за спровођење граничне контроле.  
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Оружје и муниција могу се уносити и износити преко државне границе 
само на међународним граничним прелазима, осим ако међународним 
уговором није другачије предвиђено. 

Ако приликом прелажења државне границе држављанин Републике 
Србије или странац не пријави оружје и муницију орган надлежан за граничну 
контролу одузеће оружје и муницију и о томе издати потврду.  

Ако држављанин Републике Србије који живи у иностранству пријави на 
граничном прелазу оружје и муницију за које има исправу издату од страног 
надлежног органа, и има намеру да то оружје региструје у Републици Србији, 
орган надлежан за граничну контролу привремено ће одузети то оружје и 
муницију и о томе издати потврду. 

Власник привремено одузетог оружја и муниције из става 8. овог члана 
дужан је да у року од деведесет дана од дана привременог одузимања оружја и 
муниције, исто изнесе из Републике Србије или у том року прибави 
одговарајућу исправу издату од надлежног органа. 

Оружје припадника страних служби безбедности 

Члан 35. 
Припадници страних војних, полицијских и других служби безбедности 

који долазе у службену посету у Републику Србију, а по прописима своје 
државе носе кратко оружје које је саставни део њихове униформе, уз претходну 
најаву Министарства, могу ући у Републику Србију у униформи с оружјем, 
односно унети оружје са припадајућом муницијом и држати га и носити за време 
боравка у Републици Србији. 

Представници стране службе безбедности који су у пратњи и 
непосредно штите представнике те државе или представнике међународних 
организација за време транзита или посете Републици Србији, могу уносити и 
носити кратко оружје и муницију само уз одобрење Министарства. Одобрење је 
ограничено временом боравка или транзита представника које прате и 
непосредно штите. 

Одобрење из става 2. овог члана издаје орган надлежан за граничну 
контролу без наплате таксе, на обрасцу који пропише министар. 

Оружје припадника дипломатско-конзуларних 
представништава и странаца на привременом боравку 

Члан 36. 
Припадницима страних дипломатско-конзуларних представништава у 

Републици Србији, може се по принципу реципроцитета одобрити набављање,  
држање и ношење оружја.  

Припадници страних дипломатско-конзуларних представништава у 
Републици Србији захтев подносе министарству надлежном за спољне послове 
које захтев доставља Министарству. Министарство надлежно за спољне 
послове утврђује постојање реципроцитета. 

Изузетно, странцима на боравку у Републици Србији може се одобрити 
уношење, изношење, набављање, држање и ношење оружја уз одобрење 
министра.   
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Прелазак оружја у власништво Републике Србије 

Члан 37. 
Оружјем које је, на основу овог закона прешло у власништво Републике 

Србије, располаже Влада Републике Србије. 

Оружје из става 1. овог члана може се отуђити, уништити или користити 
за потребе државних органа. 

Услови за бављењем обуком у руковању ватреним оружјем, 
поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и 

муниције 

Члан 38. 
Обуком у руковању ватреним оружјем, поправљањем и преправљањем 

оружја, прометом оружја, основних делова оружја и муниције, могу се бавити 
правна лица и предузетници који пре уписа наведене делатности код органа 
који је надлежан за вођење евиденције привредних субјеката добију решење 
надлежног органа којим је одобрено бављење том делатношћу. 

Обуком у руковању ватреним оружјем могу се бавити правна лица и 
предузетници који поседују доказ о праву власништва или праву на закуп 
пословног простора и стрелишта, који поседују доказ о потребној стручности и 
доказ о испуњености просторно-техничих услова за безбедан смештај и чување 
оружја. 

Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити правна лица и 
предузетници који поседују доказ о потребној стручности, о праву власништва 
или праву на закуп пословног простора, поседовању потребне техничке опреме 
и средстава, као и доказ о испуњености просторно-техничих услова за 
безбедан смештај и чување оружја. 

Прометом оружја, основних делова оружја и муниције могу се бавити 
правна лица и предузетници који поседују доказ о праву власништва или праву 
на закуп пословног простора, као и доказ о испуњености просторно-техничих 
услова за безбедан смештај и чување оружја. 

Власници, одговорна лица, као и лица запослена у правним лицима и 
код предузетника из става 1. овог члана  морају испуњавати услове из члана 
11. став 1. тач. 1)–7) овог закона.  

Правним лицима и предузетницима неће се решењем надлежног органа 
одобрити бављење делатношћу из става 1. овог члана односно решењем 
надлежног органа ће се забранити даље бављење делатношћу уколико се у 
поступку утврди да не испуњавају услове прописане овим законом или уколико 
би се угрозила јавна безбедност.  

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да од 
надлежног органа прибаве одобрење за распоређивање запослених лица пре 
распоређивања на те послове.  

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да оружје, 
основне делове оружја и муницију чувају у складу са овим законом. 

Поправљати и преправљати се може само регистровано оружје из 
категорије Б и Ц. 

О свакој извршеној преправци оружја овлашћени сервисери обавестиће 
надлежни орган у року од 15 дана од дана извршене преправке. 
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Мишљење о испуњености просторно-техничких услова за безбедан 
смештај и чување оружја и муниције, на захтев странке, издаје Министарство. 

Министарство врши надзор над радом правних лица и предузетника из 
става 1. овог члана. 

Министар ће ближе прописати програм, услове и начин спровођења 
обуке у руковању ватреним оружјем, поправљања и преправљања оружја, 
промета оружја, делова за оружје и муниције и просторно-техничке услове за 
безбедан смештај и чување оружја и муниције. 

Набављање и продаја оружја и муниције од стране 
овлашћених продаваца 

Члан 39. 
Овлашћени продавци сходно овом закону могу набављати и продавати 

оружје, основне делове за оружје и муницију из категорија Б, Ц и Д. 

Овлашћеним продавцима надлежни орган може издати одобрење за 
набављање оружја, основних делова за оружје и муниције из категорије Б и Ц 
ради даље продаје, које важи годину дана.  

Овлашћени продавци дужни су да податке о сваком комаду оружја из 
категорија Б и Ц, набављеном ради даље продаје, доставе надлежном органу у 
року од 30 дана од дана извршене набавке. 

Овлашћени продавци могу продавати оружје и основне делове за оружје 
из категорије Б само лицима којима је, у складу са овим законом, издато 
одобрење за набављање оружја односно одобрење за набављање основних 
делова за оружје и лицима која поседују колекционарску дозволу.  

Овлашћени продавци дужни су да надлежном органу, у року од 15 дана 
од дана извршене продаје, доставе податке о сваком продатом комаду оружја 
из категорије Б и Ц, као и податке о купцу из евиденција које воде сагласно 
овом закону.  

Набављање и држање оружја правних лица и предузетника 

Члан 40. 
Ако законом није другачије утврђено, правна лица и предузетници могу, 

уз одобрење надлежног органа, односно уз пријаву надлежном органу, 
набављати оружје и основне делове оружја уколико је то у складу са 
делатношћу којом се баве.  

Министарство може правним лицима у изузетно оправданим 
случајевима, у складу са делатношћу којом се баве, одобрити набављање 
аутоматског дугог оружја из категорије А. У тим случајевима, на аутоматско дуго 
оружје из категорије А ће се сходно примењивати одредбе овог закона које 
важе за оружје из категорије Б.  

Уз захтев за издавање одобрења за набављање оружја, који се подноси 
надлежном органу, правна лица и предузетници прилажу доказ о упису у 
одговарајући регистар, акт о систематизацији радних места, доказе који 
оправдавају набављање оружја, као и доказе о испуњености просторно-
техничких услова за безбедан смештај и чување оружја. 

Власници, одговорна лица и лица запослена у правним лицима и код 
предузетника из става 1. овог члана која по службеној дужности долазе у 



- 19 - 

контакт са аутоматским дугим оружјем из категорије А и оружјем из категорије 
Б, морају испуњавати услове из члана 11.  став 1. тач. 1)–7) овог закона.  

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да од 
надлежног органа прибаве одобрења пре распоређивања запослених на те 
послове. 

Надлежни орган односно Министарство ће при одлучивању, поред 
доказа које приложи подносилац захтева, користити податке из евиденција које 
води по закону, као и податке до којих долази при вршењу својих послова и у 
складу са овлашћењима. 

Надлежни орган односно Министарство издаће одобрење за набављање 
оружја правним лицима и предузетницима ако се у поступку утврди да 
испуњавају услове прописане овим и другим законом. Одобрење за набављање 
оружја важи шест месеци од дана издавања одобрења. 

Одобрење за набављање оружја, на основу кога подносилац захтева 
није у предвиђеном року извршио набављање оружја, вратиће надлежном 
органу. 

Надлежни орган односно Министарство одбиће захтев решењем и неће 
издати одобрење за набављање оружја ако нису испуњени услови прописани 
овим или другим законом који ближе регулишу делатност правног лица и 
предузетника. 

Правна лица и предузетници који су на основу одобрења надлежног 
органа извршили набављање оружја подносе захтев надлежном органу ради 
издавања оружног листа у року од осам дана од дана извршеног набављања 
оружја. 

Правна лица и предузетници који су на основу одобрења извршили 
набављање оружја, а већ поседују оружни лист за исту врсту оружја подносе 
захтев надлежном органу ради регистрације набављеног оружја у року од осам 
дана од дана извршеног набављања оружја.  

Оружни лист за правна лица и предузетнике издаје се са роком важења 
од 10 година. 

Правна лица и предузетници ће најкасније 30 дана пре истека рока 
важења оружног листа надлежном органу поднети захтев за издавање новог 
оружног листа. 

Правна лица и предузетници дужни су да оружје и муницију чувају у 
складу са одредбама овог закона и да о њему воде прописану евиденцију. 

Правна лица и предузетници дужни су да у року од 15 дана предају 
надлежном органу оружје и муницију који им више нису потребни, као и у 
случају престанка обављања делатности због које им је одобрено набављање 
оружје. 

Надлежни орган односно Министарство одузеће решењем од правних 
лица и предузетника исправе, оружје и муницију уколико се у поступку утврди 
да не испуњавају услове прописане овим законом или другим законом који 
ближе уређују делатност правног лица или предузетника. 

Са одузетим оружјем и муницијом поступиће се у складу са чланом 28. 
овог закона. 

Против решења Министарства жалба није допуштена, већ се може 
покренути управни спор. 
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Посредовање у промету оружја и муниције (брокеринг) 

Члан 41. 
Посредовањем у промету оружја и муниције (брокерингом) могу се 

бавити правна лица и предузетници који пре уписа наведене делатности код 
органа који је надлежан за вођење евиденције привредних субјеката добију 
решење Министарства којим је одобрено бављење том делатношћу.   

Уз захтев који се подноси надлежном органу прилаже се доказ о упису у 
одговарајући регистар и доказ о праву власништва или праву на закуп 
пословног простора.  

Одговорна лица, као и лица запослена у правном лицу или код 
предузетника из става 1. овог члана морају испуњавати услове из члана 11. 
став 1. тач. 1)–7) овог закона.  

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да од 
надлежног органа прибаве одобрење пре распоређивања запослених на те 
послове. 

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана морају водити 
прописану евиденцију. 

Решењем ће се одбити захтев или поништити решење којим је већ 
одобрено посредовање у промету оружја и муниције, уколико нису испуњени 
услови из овог или другог закона и ако би се тиме угрозила јавна безбедност. 

Против решења Министарства жалба није допуштена, већ се може 
покренути управни спор. 

Превоз оружја и муниције 

Члан 42. 
За превоз оружја, основних делова за оружје и муниције, осим за 

преношење оружја прописаном чланом 33. овог закона, потребно је решење 
надлежног органа односно Министарства. 

Пошиљалац је у обавези да обавести надлежни орган односно 
Министарство о превозу оружја и муниције најкасније 48 сати пре започетог 
превоза. 

Надлежни орган односно Министарство, може по потреби наредити 
пошиљаоцу предузимање и посебних мера обезбеђења при превозу оружја, 
основних делова за оружје и муниције. Трошкове посебних мера обезбеђења 
сноси пошиљалац. 

Решењем ће се одбити захтев или поништити решење којим је већ 
одобрен превоз оружја и муниције, уколико би се тиме угрозила јавна 
безбедност. 

Евиденције које воде правна лица и предузетници 

Члан 43. 
Правна лица и предузетници дужни су да воде евиденције о оружју 

(врста, марка, модел, калибар, фабрички број оружја) и муницији, као и 
евиденције о запосленим лицима (име, презиме, јединствени матични број 
грађана, број личне карте односно идентификационог документа, 
пребивалиште, адреса и  уверење о здравственој способности).  
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Правна лица и предузетници који у складу са својом делатношћу могу 
дати оружје другом лицу на послугу или примају оружје на чување, воде 
евиденције о оружју (врста, марка, модел, калибар, фабрички број оружја), као и 
о физичким лицима  (име и презиме, јединствени матични број грађана, број 
личне карте односно идентификационог документа, пребивалиште и адреса) и 
правним лицима и предузетницима (назив, седиште, делатност, матични број, 
име и презиме овлашћеног лица) којима пружају такву услугу. 

Правна лица и предузетници којима је од надлежног органа одобрено 
бављење обуком у руковању ватреним оружјем воде и евиденције о физичким 
лицима (име и презиме, јединствени матични број грађана, број личне карте 
односно идентификационог документа, пребивалиште и адреса) обученим за 
руковање ватреним оружјем и издатим уверењима.  

Правна лица и предузетници овлашћени за испитивање, жигосање и 
обележавање ватреног оружја и за производњу оружја, као и овлашћени 
сервисери воде евиденције онеспособљеног оружја (врста, марка, модел, 
калибар, фабрички број оружја).  

Овлашћени сервисери дужни су да воде и евиденције поправљеног и 
преправљеног оружја које садрже податке из исправа о оружју. 

Овлашћени продавци воде и евиденције набављеног и продатог оружја, 
основних делова за оружје и муниције које садрже: број одобрења, назив 
органа који је одобрење издао и датум издавања одобрења и податке о купцу 
за физичко лице (име и презиме, јединствени матични број грађана, број личне 
карте односно идентификационог документа, пребивалиште и адреса), за 
правно лице и предузетника (назив, седиште, делатност, матични број, име и 
презиме овлашћеног лица). 

Посредници-брокери воде евиденције о сваком појединачном 
извршеном посредовању у промету оружја и муниције. 

Правна лица и предузетници надлежном органу за сваку годину, у року 
од 30 дана од истека календарске године, предаје примерак евиденција које су 
предвиђене овим чланом у писаном или у електронском облику. 

 Евиденције из овог члана морају се водити уредно и ажурно и чувају се 
трајно. 

Све евиденције из овог члана морају се предати надлежном органу у 
року од 15 дана по престанку обављања делатности одобрене у складу са овим 
законом.  

Евиденција надлежног органа 

Члан 44. 
Надлежни орган води евиденције: о поднетим захтевима, издатим 

одобрењима за набављање оружја, о уверењима о здравственој способности; 
регистрованом оружју, одузетом и предатом оружју, онеспособљеном оружју, 
нађеном оружју, оружју чији је нестанак пријављен; о поднетим захтевима и 
издатим оружним листовима и  потврдама о пријави држања оружја; поднетим 
захтевима и издатим одобрењима за набављање основних делова за оружје; 
поднетим захтевима и издатим решењима за издавање колекционарске 
дозволе, поднетим захтевима и издатим дозволама за ношење оружја; 
поднетим захтевима и издатим одобрењима за уношење и изношење преко 
државне границе; о поднетим захтевима и издатим решењима за бављење 
прометом оружја и муниције, обуком у руковању ватреним оружјем, 
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поправљањем и преправљањем оружја; о поднетим захтевима и издатим 
одобрењима за правна лица и предузетнике за набављање оружја, основних 
делова за оружје и муниције; поднетим захтевима и издатим решењима за 
превоз оружја, основних делова за оружје и муниције; поднетим захтевима и 
издатим решењима за справљање муниције; о поднетим захтевима и издатим 
одобрењима за уношење, набављање, држање и ношење оружја припадницима 
страних дипломатско-конзуларних представништава и  странаца; о поднетим 
захтевима и издатим решењима за посредовање у промету оружја и муниције; о 
пасивизираном оружју. 

Министарство води евиденције: о поднетим захтевима и издатим 
одобрењима за ношење оружја представника стране службе безбедности; о 
поднетим захтевима и издатим одобрењима за набављање, држање и ношење 
оружја странцима на боравку у Републици Србији; о поднетим захтевима и 
издатим решењима и одобрењима за набављање аутоматског дугог оружја. 

Наведене евиденције садрже следеће податке: 

1) о физичким лицима: име и презиме, јединствени матични број 
грађана, датум и место рођења, држављанство, број личне карте 
односно идентификационог документа, адресу пребивалишта 
односно боравишта, фотографију лица, занимање, одјаву 
пребивалишта ради исељења, боравишта или привременог боравка 
у иностранству и повратка из иностранства, као и својство у односу 
на оружје; 

2) о правним лицима: назив, седиште, делатност, матични број, подаци 
о оружју, просторијама, средствима, стрелишту, као и лични подаци 
власника, одговорног лица и запослених који долазе у додир са 
оружјем из става 2. тачка 1) овог члана;  

3) о оружју: врста, марка, модел, калибар, фабрички број.  

Све наведене евиденције чувају се трајно и у електронском облику. 

Надлежни орган може податке из наведене евиденције давати државним 
и другим органима и организацијама, као и другим правним и физичким лицима, 
у складу са законом који уређује заштиту података о личности, и то:  

1) ако су законом овлашћени да траже и примају те податке; 

2) ако су им ти подаци неопходни за извршавање послова из њихове 
надлежности; 

3) ако обезбеђују заштиту личних података. 

III. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА 

Рокови 

Члан 45. 
Министар ближе уређује: 

1) поступак издавања, изглед и садржај образаца предвиђених овим 
законом; 

2) поступак издавања, изглед и садржај исправа предвиђених овим 
законом; 

3) начин вођења и обрасци евиденција предвиђених овим законом; 
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4) просторно-техничке услове за безбедно смештање и чување оружја и 
муниције за физичка лица, физичка лица којима је издата колекционарска 
дозвола, правна лица и предузетнике;    

5) услове за бављење обуком у руковању ватреним оружјем, као и 
програм обуке; 

6) услове и начине онеспособљавања оружја. 

Министар надлежан за послове здравља ближе уређује: 

1) услове које мора да испуњава здравствена установа за обављање 
лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за 
држање и ношење оружја; 

2) услове које у погледу здравствене способности треба да испуњава 
физичко лице за држање и ношење оружја. 

Прописи из ст. 1. и 2. овог члана донеће се у року од годину дана од 
дана ступања на снагу овог закона. 

Легализација 

Члан 46. 
Министар може када то захтевају разлози очувања безбедности грађана 

и јавног реда и мира, периодично, расписати легализацију оружја и муниције. 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Прекршаји за које се физичко лице кажњава новчаном казном 

Члан 47. 
Новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 динара казниће се за 

прекршај:  

1) физичко лице које не достави уверење о здравственој способности 
за држање и ношење оружја у року прописаном чланом 12. став 5. 
овог закона; 

2) изабрани лекар опште праксе, односно лекар који одмах по сазнању 
не обавести најближу организациону јединицу Министарства да је 
код физичког лица које држи и носи оружје дошло до промене 
здравственог стања које утиче на здравствену способност за држање 
и ношење оружја у складу са чланом 12. став 8. овог закона; 

3) родитељ или старатељ малолетног лица које је набавило, односно 
држало оружје из категорије Ц супротно члану 14. став 1. овог закона, 
а ако је то последица његовог пропуштања дужног надзора над 
малолетним лицем и ако је у могућности да такав надзор врши;  

4) физичко лице које у року од осам дана од дана набављања оружја из 
категорије Ц исто не пријави надлежном органу на прописаном 
обрасцу у складу са чланом 14. став 2. овог закона; 

5) родитељ или старалац малолетног лица млађег од 16 година које је 
набавило односно држало оружје из категорије Д супротно члану 15. 
овог закона, а ако је то последица његовог пропуштања дужног 
надзора над малолетним лицем и ако је у могућности је да такав 
надзор врши; 
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6) физичко лице које у року од осам дана од дана извршене набавке 
оружја не поднесе захтев надлежном органу ради издавања оружног 
листа у складу са чланом 17. став 1. овог закона; 

7) физичко лице које у року од осам дана од дана извршене набавке 
оружја, а које већ поседује оружни лист за исту врсту оружја, не 
поднесе захтев надлежном органу ради регистрације оружја у складу 
са чланом 17. став 2. овог закона; 

8) физичко лице које не поднесе најкасније 30 дана пре истека рока 
важења оружног листа надлежном органу захтев за издавање новог 
оружног листа у складу са чланом 17. став 6. овог закона; 

9) физичко лице које је на основу колекционарске дозволе набавило 
оружје, а не поднесе захтев надлежном органу ради регистрације 
набављеног оружја или захтев за издавање оружног листа у року од 
осам дана од дана извршене набавке оружја у складу са чланом 18. 
став 3. овог закона; 

10) физичко лице које није у року од осам дана од дана преноса 
власништва односно размене поднело захтев за регистрацију оружја 
у складу са чланом 19. став 4. овог закона; 

11) странац који оружје и муницију набављену сагласно члану 23. став 1. 
овог закона, не изнесе из Републике Србије у року од три дана од 
извршене набавке у складу са чланом 23. став 3. овог закона; 

12) странац који оружје и муницију набављену сагласно члану 23. став 1. 
овог закона, приликом преласка државне границе не пријави органу 
надлежном за граничну контролу у складу са чланом 23. став 4. овог 
закона; 

13) физичко лице које спортско оружје носи ван отворених и затворених 
простора намењеним за стрељачке спортове и обуку за руковање 
оружјем супротно члану 26. став 3. овог закона; 

14) родитељ или старатељ малолетног лица које је носило гасни спреј 
или уређај за изазивање електрошокова супротно члану 26. став 4. 
овог закона, а ако је то последица његовог пропуштања дужног 
надзора над малолетним лицем и ако је у могућности да такав 
надзор врши; 

15) физичко лице које не пријави трајно онеспособљено оружје 
надлежном органу у року од осам дана од дана онеспособљавања у 
складу са чланом 27. став 4. овог закона; 

16) физичко лице у чијем се поседу нашло оружје након смрти лица које 
је имало регистровано оружје, а које у року од 45 дана од смрти лица 
не обавести најближу организациону јединицу Министарства, ради 
преузимања оружја у складу са чланом 29. став 1. овог закона; 

17) физичко лице које је поседовало оружне листове, издате по закону 
који је важио до дана ступања на снагу овог закона, а у року од три 
године од дана почетка примене овог закона не поднесе захтев за 
издавање исправе у складу са овим законом у складу са чланом 50. 
став 1. овог закона; 

18) физичко лице које је имало одобрење за држање трофејног оружја, а 
у року од годину дана од дана почетка примене овог закона не 
пререгиструје, не прода, не онеспособи или не преда оружје без 
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накнаде у власништво Републике Србије у складу са чланом 50. став 
2. овог закона. 

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи заштитна мера 
одузимања оружја и муниције. 

Прекршаји за које се физичко лице кажњава новчаном казном 
или казном затвора 

Члан 48. 
Новчаном казном у износу од 20.000 до 150.000 динара или казном 

затвора до 60 дана казниће се за прекршај: 

1) физичко лице које отуђи оружје супротно члану 19. став 6. овог 
закона;  

2) физичко лице које носи више од једног оружја супротно члану 25. 
став 8. овог закона;  

3) ималац дозволе за ношење оружја за личну безбедност који на 
јавном месту учини оружје видљивим другим лицима односно носи 
оружје на начин који изазива узнемирење других лица супротно 
члану 25. став 9 овог закона; 

4) физичко лице које на јавном месту носи онеспособљено ватрено 
оружје, старо оружје и његове модерне копије које не користе метак 
са централним или ивичним паљењем и хладно оружје супротно 
члану 26. став 1. овог закона; 

5) физичко лице које не преда оружје у складу са чланом 28. став 3. 
овог закона; 

6) физичко лице које не пријави нестанак регистрованог оружја у складу 
са чланом 31. став 1. овог закона; 

7) физичко лице које не рукује пажљиво оружјем и не чува га савесно на 
начин да не дође у посед неовлашћених лица и угрози безбедност 
људи и објеката у складу са чланом 32. став 1. овог закона; 

8) физичко лице које своје ловачко оружје у току лова да ловцу који 
нема оружни лист за ту врсту оружја супротно члану 32. став 3. овог 
закона; 

9) физичко лице које ваздушно и конвертибилно оружје не преноси 
испражњено од муниције у складу са чланом 33. став 2. овог закона; 

10) физичко лице које није у року од осам дана од дана увоза оружја, 
поднело захтев за регистрацију оружја у складу са чланом  34. став 2. 
овог закона; 

11) физичко лице које преноси оружје и муницију преко државне границе 
без пријаве органу надлежном за спровођење граничне контроле 
супротно члану 34. став 5. овог закона.  

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи заштитна мера 
одузимања оружја и муниције. 
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Прекршаји за које се кажњава правно лице и предузетници 

Члан 49. 
Новчаном казном у износу од 100.000. до 2.000.000 динара казниће се за 

прекршај правно лице: 

1) које прода физичком лицу млађем од 18 година оружје из категорије 
Ц супротно члану 14. став 1. овог закона; 

2) које прода физичком лицу млађем од 16 година оружје из категорије 
Д, супротно члану 15. овог закона; 

3) које није у року од осам дана од дана преноса власништва, односно 
размене поднело захтев за регистрацију оружја супротно члану 19. 
став 4. овог закона; 

4) које прода муницију за оружје из категорије Б и Ц супротно члану 20. 
став 1 овог закона; 

5) које прода муницију супротно члану 20. став 2. овог закона;   

6) које не пријави трајно онеспособљено оружје надлежном органу у 
року од осам дана од дана онеспособљавања супротно члану 27. 
став 4. овог закона;  

7) које не пријави нестанак регистрованог оружја у складу са чланом 31. 
став 1. овог закона; 

8) стрељачка организација која своје регистровано оружје да на послугу 
другој стрељачкој организацији без писаног уговора супротно члану 
32. став 5. овог закона; 

9) чији представник није био присутан за време трајања послуге 
супротно члану 32. став 8. овог закона; 

10) овлашћени сервисер и овлашћени продавац који не изда потврду о 
примљеном оружју супротно члану 32. став 9. овог члана; 

11) које ваздушно и конвертибилно оружје преноси супротно члану 33. 
став 2. овог закона; 

12) које свом представнику не изда овлашћење за преношења оружја на 
прописаном обрасцу у складу са чланом 33. став 3. овог закона; 

13) које није у року од осам дана од дана увоза оружја, поднело захтев за 
регистрацију у складу са чланом 34. став 2. овог закона;  

14) које не прибави од надлежног органа одобрење за распоређивања 
запослених лица пре распоређивања у складу са чланом 38. став 7.  
и чланом 40. став 5. овог закона; 

15) које оружје, основне делове оружја и муницију не чувају у складу са 
чланом 38. став 8. и чланом 40. став 14, а у вези са чланом 32. став 
1. овог закона; 

16) овлашћени сервисери који о извршеној преправци оружја не 
обавесте надлежни орган у року од 15 дана од дана извршене 
преправке супротно члану 38. став 10. овог закона; 

17) овлашћени продавци који не доставе податке о оружју из категорија Б 
и Ц, набављеном ради даље продаје, надлежном органу у року од 30 
дана од дана извршене набавке у складу са чланом 39. став 3. овог 
закона; 
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18) овлашћени продавци који податке о продатом оружју и податке о 
купцу оружја, не доставе у року од 15 дана од дана извршене продаје 
надлежном органу у складу са чланом 39. став 5. овог закона; 

19) које у прописаном року не поднесу захтев надлежном органу ради 
издавања оружног листа у складу са чланом 40. став 10. овог закона; 

20) које у прописаном року не поднесу захтев надлежном органу ради 
регистрације оружја у складу са чланом 40. став 11. овог закона;   

21) које надлежном органу не поднесу захтев за издавање новог оружног 
листа најкасније 30 дана пре истека рока важења оружног листа у 
складу са чланом 40. став 13. овог закона; 

22) које у року од 15 дана не преда надлежном органу оружје и муницију 
који им више нису потребни, као и у случају престанка обављања 
делатности због које им је одобрено набављање оружје, супротно 
члану 40. став 15. овог закона; 

23) које надлежном органу за сваку годину, у року од 30 дана од истека 
календарске године, не предају примерак евиденција, које су 
предвиђене чланом 43. овог закона, у писаном или у електронском 
облику сагласно члану 43. став 8. овог закона; 

24) које не воде евиденције из члана 43. и на начин прописан чланом 43. 
став 9. овог закона; 

25) које све евиденције из члана 43. oвог закона не предају надлежном 
органу у року од 15 дана по престанку обављања делатности у 
складу са чланом 43. став 10. овог закона;  

26) које је поседовало одобрења за држање оружја, издато по закону који 
је важио до дана ступања на снагу овог закона, а које у року од три 
године од дана почетка примене овог закона не поднесу захтев за 
издавање исправе, у складу са чланом 50. став 1. овог закона. 

За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 10.000 
до 500.000 динара казниће се предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 20.000 
до 150.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу. 

Уз казну може се изрећи заштитна мера одузимања оружја и муниције. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Замена исправа 

Члан 50. 
Физичка лица која су поседовала оружне листове, као и правна лица и 

предузетници који су поседовали одобрења за држање оружја, издата по закону 
који је важио до дана ступања на снагу овог закона, дужна су да у року од три 
године од дана почетка примене овог закона поднесу захтев за издавање 
исправе, у складу са овим законом. 

Физичка лица која имају одобрење за држање трофејног оружја дужна су 
да у року од годину дана од дана примене овог закона пререгиструју, продају, 
онеспособе или предају оружје без накнаде у корист  Републике Србије. 
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Физичка лица која имају издат оружни лист са правом коришћења 
ловачког оружја са неолученом цевима, дужна су у року од 6 месеци од дана 
примене овог закона да предају наведену исправу надлежном органу. 

Законска легализација 

Члан 51. 
Власници оружја из категорија Б и Ц, који немају исправу издату од 

надлежног органа могу, у року од три месеца од дана почетка примене овог 
закона, поднети захтев за издавање одговарајуће исправе.  

Власници оружја из категорије А, Б и Ц исто могу предати у року од три 
месеца од дана примене овог закона. 

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана власници оружја нису дужни да 
доказују порекло оружја и неће одговарати за неовлашћено набављање, 
држање и ношење оружја. 

Окончање започетих поступака и престанак важења ранијег 
закона  

Члан 52. 
Управни и прекршајни поступци започети пре почетка примене овог 

закона окончаће се сагласно Закону о оружју и муницији („Службени гласник 
РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. 
закон, 27/11 – УС  и 104/13 – др. закон). 

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о оружју и 
муницији („Службени гласник РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 
85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 27/11 – УС  и 104/13 – др. закон), и чл. 31–
34. Закона о заштити државне границе („Службени гласник РС”, број 97/08). 

Ступање на снагу и почетак примене 

Члан 53. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује истеком 
годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 
 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. 
тачка 4. Устава Републике Србије, којом је утврђено да Република Србија 
уређује и обезбеђује, између осталог, безбедност Републике Србије и њених 
грађана. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Материја држања и ношења оружја у Републици Србији уређена је 
Законом о оружју и муницији из 1992. године. Овај закон није усклађен са 
прописима и начелима прихваћеним у земљама Европске уније. Осим тога, 
друштвене прилике су се значајно промениле у протеклих 20 година, тако да он 
више не одражава стварне потребе у контроли цивилног поседовања оружја. 

Проблем оружја у Републици Србији појавио се током деведесетих 
година као последица тадашњег ратног окружења које је оружје учинило лако 
доступним, а атмосфера опште несигурности утицала је да га велики број 
грађана набави ради личне заштите. Истовремено са порастом броја оружја у 
легалном поседу, расла је и количина илегално поседованог оружја, која се 
процењује између 200.000 и 900.000 комада. Ове чињенице представљају 
сметњу за стварање безбедног окружења, поспешују криминал и негативно 
утичу на општи друштвени развој. 

У последњих пет година забележено је више трагичних инцидената у 
којима је коришћено оружје, од којих посебно треба истаћи вишеструко убиство 
у месту Јабуковац када је 9 особа изгубило живот, а још троје рањено. 
Извршилац овог злочина је легално поседовао оружје упркос чињеници да је 
душевни болесник, што по важећем закону није изричито наведено као разлог 
за одузимање оружја. 

Република Србија приступила је Програму акције УН за спречавање, 
сузбијање и искорењивање недозвољене трговине оружјем као и Протоколу УН 
о ватреном оружју, што је створило одређене међународне обавезе у погледу 
спровођења мера контроле ватреног оружја и периодичног извештавања о 
постигнутим резултатима. Важећи закон не даје задовољавајући оквир за 
потпуно испуњавање ових обавеза. 

Стратешко опредељење за европске интеграције, нужно подразумева и 
усклађивање свих релевантних прописа са правом ЕУ у које спада и правна 
регулатива држања и ношења оружја. Стратегијом контроле стрељачког и лаког 
оружја у Републици Србији за период 2010-2015. година, у циљу 8. изричито је 
предвиђено усклађивање домаћих са прописима ЕУ. Кључни документи на 
нивоу ЕУ који регулишу ова питања су Шенгенски уговор (глава 7) и директиве 
Савета Европе 477/91 и 51/08. Овим директивама прописани су услови за 
набављање, поседовање, промет и преношење оружја од стране недржавних 
субјеката. Оне постављају минимум услова, а националним законодавствима 
оставља могућност да пропишу строжије норме, што је у Предлогу закона о 
оружју и муницији и учињено. Све одредбе у складу су са наведеним 
директивама. 
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Доношењем овог закона требало би да буду остварена два циља. Први 
је да омогући ефикасну контролу поседовања и промета оружја, чиме ће се 
спречити његове злоупотребе и побољшати безбедност грађана Републике 
Србије. Други је да легалним и савесним власницима оружја омогући да га 
несметано поседују и користе у законом дозвољене сврхе лова, спорта, 
колекционарства и самоодбране.   

Први циљ постиже се пооштравањем услова за поседовање оружја. 
Осим оних који су постојали у ранијем закону (неосуђиваност за одређена 
кривична дела, прекршајна некажњаваност за одређене прекршаје, пунолетство 
и пословна способност, обука у руковању оружјем) уведена су и два нова: 
здравствена способност (која је раније постојала као могућност и то само 
приликом набављања оружја, не и ако га неко већ поседује) и оправдан разлог 
(што раније није постојало). Ови услови прописани су и чланом 83. Шенгенског 
уговора, а у складу су са Директивом 477/91. Осим наведеног, полицији је 
остављена могућност да, по дискреционој оцени, забрани поседовање оружја 
када основано процени да би га власник могао злоупотребити (члан 11. став 1. 
тачка 6. Предлога закона). Такође, битна новина коју овај закон предвиђа је и 
издавање оружног листа, као биометријског документа.  

Овај предлог предвиђа и строжије кажњавање за злуопотребе и 
несавестан однос према оружју. За свако пропуштање радњи које су 
предвиђене одредбама овог закона, као и за неиспуњавање услова прописаних 
овим законом предвиђене су прекршајне казне, као и заштитна мера 
одузимања предмета, односно оружја и муниције. Појединим одредбама 
предвиђена је и забрана обављања делатности правним лицима и 
предузетницима којима је од стране надлежног органа одобрено бављење 
прометом оружја и муниције, поправаљање и преправљање оружја и обука у 
руковању ватреним оружјем у случајевима када престану да испуњавају услове 
прописане овим законом. Предлогом је сужена могућност давања оружја на 
послугу у односу на раније решење тиме што се тражи да власник оружја буде 
присутан током трајања послуге. Укупно гледано овим предлогом повећана је 
одговорност власника за оружје које поседују.      

Други циљ постиже се кроз давање повлашћеног статуса регистрованим 
спортским стрелцима и колекционарима. Ово се огледа у ослобађању од обуке 
(члан 13. став 4) и давању могућности справљања муниције члановима 
стрељачких и ловачких организација (члан 21) и олакшавања набавке оружја и 
муниције колекционарима (члан 18). Укинуто је, за све власнике оружја, 
ограничење количине муниције која се може набавити.     

Категоризација и врсте оружја усклађени су са Директивом 477/91, што 
раније није био случај.   

Уводи се нова класа оружја „онеспособљено” коју познаје и директива. 
Овим се практично омогућава грађанима да држе као сувенир одређене комаде 
оружја који за њих имају афекциону вредност, без обавезе испуњења услова из 
члана 11.  

Предлог закона о оружју и муницији је израђен након одржаних јавних 
расправа, и размотрених коментара и сугестија које су достављене од стране 
Европске комисије и државних органа.  

Коментари и сугестије које су усвојене и које су унете у Предлог закона 
односе се на члан 3. којим су прецизирани поједини изрази и дефиниције које 
се употребљене у овом закону, члану 4. у коме су прецизиране категорије 
оружја, у члану 6. који утврђује забрану промета, набављања и држања 
одређене додатне опреме и одређених врста муниције, у члану 10. су у складу 
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са новом законодавном праксом прецизиране исправе за оружје, у члану 11. где 
су детаљно предвиђени услови за физичка лица за набављање и држање 
оружја из категорије Б. Новина коју предвиђа Предлог закона о оружју и 
муницији је здравствена способност за држање и ношење оружја као и ближе 
описан поступак провере здравствене способности (члан 12).  

Овим предлогом омогућава се странцима који у Републици Србији 
немају стално настањење да набављају оружје из категорије Б и Ц на основу 
одобрења за набављање и изношење оружја (члан 23). Такође је овим 
предлогом закона прецизиран и начин набављања оружја припадника ДКП и 
странаца на привременом боравку. 

Чланом 43. и 44. Предлога закона прописане су евиденције које воде 
правна лица и предузетници, као и надлежни орган у складу са новом 
законодавном праксом. Успостављање прописаних евиденција и њихово трајно 
чување омогућиће лакше праћење кретања оружја и утврђивање његовог 
порекла. Поред тога, на овај начин биће испуњени захтеви из Протокола УН о 
ватреном оружју и Директиве ЕУ који се односе на праћење и евидентирање 
оружја, као и чување евиденција за потребе међународних потрага за оружјем. 

Забрињавајуће велика количина оружја које се у Републици Србији 
налази у илегалном поседу захтева планске мере државе и обимније пројекте 
од репресивних активности полиције. У упоредној и домаћој пракси, акције 
легализације и предаје показале су се као најефикаснија мера смањења 
количине овог оружја. Из наведеног разлога, легализација оружја уређена је 
Предлогом закона, који министру унутрашњих послова даје овлашћење да 
периодично, када то захтевају разлози очувања безбедности грађана и јавног 
реда и мира распише легализацију. 

III. ОБЈАШЊЕЊА ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 

У уводним одредбама (чл. 1-10) дате су одреднице потребне за праћење 
осталих решења у Предлогу закона. Сви појмови везани за оружје утврђују се 
сагласно међународним стандардима садржани у наведеним директивама 
(члан 3). Нарочито је значајна подела на четири категорије оружја (члан 4) са 
становишта њиховог поседовања и ношења од стране грађана и правних лица 
(чл. 5-7). 

Министарство унутрашњих послова је, као и до сада, одређено да врши 
надзор над применом оваквог закона (члан 9). 

Набављање и ношење оружја и муниције, на детаљан начин разрађује 
набављање, држање, ношење, чување и остале радње везане за оружје и 
муницију, од стране физичких и правних лица. Највише је одредаба које се 
односе на оружје из категорије Б, будући да је оружје из те категорије 
најраспрострањеније и најзначајније са становишта безбедности. 

Новина у овом закону је колекционарска дозвола (члан 18), која се може 
издати физичком лицу које поседује најмање пет комада регистрованог оружја 
из категорије Б и које располаже просторно-техничким условима за безбедно 
чување оружја. Та дозвола служи као основ за набављање више оружја из 
категорије Б. 

Муниција се може набављати неограничено, на основу оружног листа, у 
калибрима за оружје које је регистровано, а ако имају колекционарску дозволу – 
могу набављати муницију у свим калибрима (члан 18). Стрељачке и ловачке 
организације, као и њихови чланови који су власници регистрованог оружја из 
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категорије Б и обучени за руковање експлозивним материјама имају погодност 
да, на основу решења надлежног органа којим је одобрено справљање 
муниције, сами справљају муницију за сопствене потребе и потребе њихових 
стрељачких и ловачких организација (члан 21). 

Основни делови за оружје могу се набављати само уз одобрење 
надлежног органа и подаци о набављеним деловима уносе се у оружни лист 
(члан 22). 

Ношење оружја је такође предвиђено (члан 25), уколико физичко лице 
докаже да му је лична безбедност битно угрожена, али га може носити само на 
начин којим не узнемирава друга лица. 

Овлашћење надлежног органа да по службеној дужности води рачуна о 
томе да ли власници регистрованог оружја испуњавају услове за његово 
држање је прецизније разрађено (члан 28). На основу тог овлашћења, оружје се 
може и одузети. 

Детаљно и обједињено (у једном закону) је уређено набављање и 
држање  и ношење оружја странаца, као и његово преношење преко државне 
границе (чл. 23. и 34). 

Овим законом детаљно се уређује руковање оружјем, његово 
преношење, као и поступање у случајевима када оружје нестане или се 
пронађе (чл. 30-33). 

Значајне су, такође, и одредбе о набављању и држању и ношењу оружја 
од стране правних лица и предузетника (чл. 38, 39. и 40). Они могу набављати и 
држати оружје које је у складу са њиховом делатношћу и да о њему воде 
евиденцију, а лица која су код њих запослена и долазе у контакт са оружјем 
морају испуњавати услове прописане за физичка лица.  

Овлашћени продавци ће убудуће морати да имају одобрење за 
набављање оружја ради даље продаје, које може гласити на више комада 
оружја и које важи годину дана и дужни су да податке о сваком комаду оружја из 
категорија Б и Ц, набављеном ради даље продаје, доставе надлежном органу у 
року од 30 дана од дана извршене набавке (члан 39). 

За превоз оружја, делова за оружје и муниције такође је потребно 
решење надлежног органа, које се може поништити кад се угрози јавна 
безбедност (члан 42). 

Обавеза вођења евиденција оружја и муниције, као и евиденција 
радника који по службеној дужности долазе у додир са оружјем прописана је 
чланом 43. Предлога закона.   

Битна новина коју би донео овај закон је давање могућности министру 
унутрашњих послова да објави легализацију оружја (члан 46). Разлози за то 
базирају се на резултатима досадашњих легализација, а у складу су са 
овлашћењима и надлежностима Министарства унутрашњих послова у овој 
области. 

С обзиром на друштвени значај ове материје, предвиђају се и 
прекршајне одредбе којима се санкционише поступање противно одредбама 
овог закона (чл. 47-49). 

Имајући у виду разлике у врстама и третирању оружја у односу на 
постојећи закон, предлаже се замена исправа за оружје (члан 50). 
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У циљу поштовања међународних стандарда и препорука, предвиђен је 
рок од три месеца од дана ступања на снагу овог закона за легализацију оружја 
из категорије Б и Ц (члан 51). 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона предвиђена су средства у оквиру буџетских 

средстава која се редовно одобравају за потребе Министарства унутрашњих 
послова и у оквиру лимита утврђеног фискалном стратегијом. 
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ЗАКОНА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 
    Обрађивач:  Министарство унутрашњих послова  
 
2. Назив прописа 

  Предлог закона о оружју и муницији 
  Draft Law on weapons and ammunicion 

3. Усклађеност прописа са 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), односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 
                Споразум и Прелазни споразум не садрже одредбу која се односи на 
нормативну садржину овог предлога. 

 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну саржину прописа     
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ  
          Предлог закона о оружју и муницији предвиђен је Националним 
програмом за усвајање правних тековина ЕУ (2013-2016) (веза 2014-236). 
                                                         
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
 
                 а.) одредбе примарних извора права ЕУ 
 Не постоји примарни извор права ЕУ који је релевантан за садржину 
овог прописа. 
                 б.) одредбе секундарних извора права ЕУ 
                Директива 477/91 Савета од 18. јуна 1991. године о контроли набавке 
и поседовања оружја и Директива 51/2008 Европског парламента о измени 
Директиве Савета 477/91 о контроли набавке и поседовања оружја 
                Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the acquisition 
and possession of weapons (Official Journal L 256 , 13/09/1991 P. 0051 - 0058) 
amended by  Directive 2008/51/CE  
                 в.)остали извори права ЕУ 
                Не постоји ниједан додатни извор права ЕУ који је релевантан за 
садржину овог прописа. 
 
5.Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У 
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа.  
 
6.Да ли су горе наведени извори права ЕУ преведени на српски језик? 

                 Наведени извор права ЕУ није преведен на српски језик. 
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7.Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
                       Предлог закона је преведен на енглески језик. 
 
8.Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 

                 Није постојало учешће консултаната у изради овог закона, али је 
прибављено мишљење Европске комисије и упућене примедбе су унете у 
предметни текст. 



ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

1.Назив прописа EУ  

EУ директива 477/91 измењена и допуњена директивом 51/08 

(Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the acquisition and 
possession of weapons amended by Directive 51/08) 

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

31991L0477 

 

3. Овлашћени предлагач прописа-Влада 

    Обрађивач- Mинистарство унутрашњих послова 

4. датум израде табеле 

12.12.2014. 

5. Назив (важећег, предлога, предлога) прописа чије одредбе су предмет 
анализе усклађености са прописом ЕУ 

    Предлог закона о оружју и муницији 

6. Бројчане ознаке (шифре) планираних прописа из базе 
Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ 

2014-236 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама  прописа ЕУ  

а) а1) б) б1) в) г) д) ђ) 

Одредба 
прописа 

ЕУ (члан, 
став, 

подстав, 
тачка, 
анекс) 

 

Садржина  одредбе 

 

Одредб
е 

прописа 

(члан, 
став, 
тачка) 

 

Садржина  одредбе 

Усклађеност 
одредбе 

прописа са 
одредбом 

прописа ЕУ 
(потпуно 

усклађено, 
делимично 
усклађено, 

неусклађено, 

Разлози за 
делимичну 

усклађеност, 
неусклађеност 

или 
непреносивост 

Предвиђени 
датум за 

постизање 
потпуне 

усклађеност
и 

Напомена о 
усклађености 

прописа са 
прописима ЕУ 
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непреносиво) 

 1.1.1. 

 

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 

Члан 3. 

став 1. 

Тачка 1 

 

оружје је 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; не 
сматрају се оружјем 
уређаји за хумано 
лишавање живота 
животиња, алати и 
имитације оружја које не 
користе муницију са 
барутним пуњењем;  
 

Потпуно 
усклађено 

 

  

У предлогу закона 
наведен је само 

пројектил из 
разлога што су 
метак и сачма 

такође подврсте 
пројектила. 

Конвертибилно 
оружје регулисано 

је другом одредбом 
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Члан 3. 

Став 1. 
Тачка 2. 

ватрено оружје је оно које, 
под притиском барутних 
гасова, из цеви избацује 
пројектил; врсте ватреног 
оружја су: митраљез, 
пушкомитраљез, аутоматска 
пушка, аутомат, пиштољ, 
револвер, пушка са 
олученим цевима 
(једнометна, репетирајућа, 
полуаутоматска), пушка са 
глатким цевима (једнометна 
 
 и двометна, репетирајућа, 
полуаутоматска), 
комбинована пушка (са 
олученим и неолученим 
цевима), пушке, пиштољи и 
револвери са ивичним 
паљењем (малокалибарско 
оружје); 

 

1.1.2. For the purposes of this 
Directive, an object shall 
be considered as capable 
of being converted to 
expel a shot, bullet or 
projectile by the action of 
a combustible propellant 
if: 

- it has the appearance of 
a firearm, and 

- as a result of its 

Члан 3.  

Став 1. 
Тачка 
11. 

конвертибилно оружје је 
оружје које изгледом 
подсећа на ватрено 
оружје и које се с 
обзиром на конструкцију 
и материјал од кога је 
направљено може 
преправити тако да 
испаљује бојеву 
муницију. 
Конвертибилно оружје 
су гасно, стартно и 

Потпуно 
усклађено 
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construction or the 
material from which it is 
made, it can be so 
converted."; 

 

сигнално оружје, као и 
свако ручно преносиво 
оружје које има цев; 
 

1.1.2.1а. , "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. 

Члан 3. 
Став 1. 
Тачка 
19. 

основни делови за оружје 
су: 

-  рам, 
навлака и цев пиштоља, 

-  рам, добош 
и цев револвера, 

-  сандук, 
затварач, цев и глава 
пушака; 

 

Потпуно 
усклађено 

  

Уређаји за 
умањење звука 

пуцња се не 
помињу као делови 
оружја зато што је 

њихово 
поседовање и 

промет забрањено 

1.1.2.1b. 

 

 

, "essential component" 
shall mean 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. 

Члан 3. 
Став 1. 
Тачка 
20. 

додатни основни делови 
вишекалибарског оружја 
који се у оригиналном 
паковању испоручују 
заједно са оружјем, 
сматрају се 
јединственом целином 
са оружјем 

Потпуно 
усклађено 

  

Покривено и 
претходном тачком 

1.1.2.1c. , "ammunition" shall mean 
the complete round or the 
components thereof, 
including cartridge cases, 

Члан 3. 
Став 1. 
Тачка 

муниција су меци за 
ватрено оружје са 
олученим и глатким 
цевима и делови метка 

Потпуно 
усклађено 

  Барут је регулисан 
прописима о 

опасним 
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primers, propellant 
powder, bullets or 
projectiles, that are used 
in a firearm, provided that 
those components are 
themselves subject to 
authorisation in the 
relevant Member State. 

 

21. чауре, каписле и 
пројектил; 

материјама 

1.1.2.1d. "tracing" shall mean the 
systematic tracking of 
firearms and, where 
possible, their parts and 
ammunition from 
manufacturer to 
purchaser for the purpose 
of assisting the 
competent authorities of 
Member States in 
detecting, investigating 
and analysing illicit 
manufacturing and illicit 
trafficking. 

 

Чл. 43. 
и 44. 

Правна лица и 
предузетници дужни су 
да воде евиденције о 
оружју (врста, марка, 
модел, калибар, 
фабрички број оружја) и 
муницији, као и 
евиденције о 
запосленим лицима 
(име, презиме, 
јединствени матични 
број грађана, број личне 
карте односно 
идентификационог 
документа, 
пребивалиште, адреса и  
уверење о здравственој 
способности).  
 Правна лица и 
предузетници који у 
складу са својом 
делатношћу могу дати 

Потпуно 
усклађено 

Чл. 12 - 16. Законом 
о испитивању, 
жигосању и  
обележавању 
ватреног оружја и 
муниције 
дефинисани  услови 
и начин испитивања, 
обележавања и 

 жигосања оружја, 
муниције, елемената 
муниције и направа 
пре стављања у 
промет. На основу 
наведеног закона 
донет је правилник 
којим се ближе 
уређује испитивање и 
контрола, начин 
жигосања и 
обележавања 
ватреног оружја и 
муниције и одређују 
се знакови за 
жигосање и 
обележавање. 
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оружје другом лицу на 
послугу или примају 
оружје на чување, воде 
евиденције о оружју 
(врста, марка, модел, 
калибар, фабрички број 
оружја), као и о 
физичким лицима  (име 
и презиме, јединствени 
матични број грађана, 
број личне карте 
односно 
идентификационог 
документа, 
пребивалиште и адреса) 
и правним лицима и 
предузетницима (назив, 
седиште, делатност, 
матични број, име и 
презиме овлашћеног 
лица) којима пружају 
такву услугу. 
Правна лица и 
предузетници којима је 
од надлежног органа 
одобрено бављење 
обуком у руковању 
ватреним оружјем воде 
и евиденције о 
физичким лицима (име 
и презиме, јединствени 
матични број грађана, 

Министарство 
унутрашњих послова 
припремило је 
Предлог новог закона 
о испитивању, 
жигосању и 
обележавању ручног 
ватреног оружја, 
направа и муниције, 
који је усклађен са 
директивама 477/91 и 
51/2008. 
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број личне карте 
односно 
идентификационог 
документа, 
пребивалиште и адреса) 
обученим за руковање 
ватреним оружјем и 
издатим уверењима.  
Правна лица и 
предузетници 
овлашћени за 
испитивање, жигосање 
и обележавање 
ватреног оружја и за 
производњу оружја, као 
и овлашћени сервисери 
воде евиденције 
онеспособљеног оружја. 
 Овлашћени 
сервисери дужни су да 
воде и евиденције 
поправљеног и 
преправљеног оружја 
које садрже податке из 
исправа 
 о оружју. 
 Овлашћени 
продавци воде и 
евиденције набављеног 
и продатог оружја, 
основних делова за 
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оружје и муниције које 
садрже: број одобрења, 
назив органа који је 
одобрење издао и 
датум издавања 
одобрења и податке о 
купцу за физичко лице 
(име и презиме, 
јединствени матични 
број грађана, број личне 
карте односно 
идентификационог 
документа, 
пребивалиште и 
адреса), за правно лице 
и предузетника (назив, 
седиште, делатност, 
матични број, име и 
презиме овлашћеног 
лица). 
Посредници-брокери 
воде евиденције о 
сваком појединачном 
извршеном 
посредовању у промету 
оружја и муниције. 
 Правна лица и 
предузетници 
надлежном органу за 
сваку годину, у року од 
30 дана од истека 
календарске године, 
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предаје примерак 
евиденција које су 
предвиђене овим 
чланом у писаном или у 
електронском облику. 
 Евиденције из овог 
члана морају се водити 
уредно и ажурно и 
чувају се трајно. 
Све евиденције из овог 
члана морају се предати 
надлежном органу у 
року од 15 дана по 
престанку обављања 
делатности због које је 
правним лицима и 
предузетницима 
одобрено набављање 
оружја. 
 
Надлежни орган води 
евиденције: о поднетим 
захтевима, издатим 
одобрењима за 
набављање оружја, о 
уверењима о 
здравственој 
способности; 
регистрованом оружју, 
одузетом и предатом 
оружју, 
онеспособљеном 
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оружју, нађеном оружју, 
оружју чији је нестанак 
пријављен; о поднетим 
захтевима и издатим 
оружним листовима и  
потврдама о пријави 
држања оружја; 
поднетим захтевима и 
издатим одобрењима за 
набављање основних 
делова за оружје; 
поднетим захтевима и 
издатим решењима за 
издавање 
колекционарске 
дозволе, поднетим 
захтевима и издатим 
дозволама за ношење 
оружја; поднетим 
захтевима и издатим 
одобрењима за 
преношење преко 
државне границе; о 
поднетим захтевима и 
издатим решењима за 
бављење прометом 
оружја и муниције, 
обуком у руковању 
ватреним оружјем, 
поправљањем и 
преправљањем оружја; 
о поднетим захтевима и 
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издатим одобрењима за 
правна лица и 
предузетнике за 
набављање оружја, 
основних делова за 
оружје и муниције; 
поднетим захтевима и 
издатим решењима за 
превоз оружја, основних 
делова за оружје и 
муниције; поднетим 
захтевима и издатим 
решењима за 
справљање муниције; о 
поднетим захтевима и 
издатим одобрењима за 
уношење, набављање, 
држање и ношење 
оружја припадницима 
страних дипломатско-
конзуларних 
представништава и  
странаца; о поднетим 
захтевима и издатим 
решењима за 
посредовање у промету 
оружја и муниције; о 
пасивизираном оружју. 
 Министарство 
надлежно за унутрашње 
послове води 
евиденције: о поднетим 
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захтевима и издатим 
одобрењима за ношење 
оружја представника 
стране службе 
безбедности; о 
поднетим захтевима и 
издатим одобрењима за 
набављање, држање и 
ношење оружја 
странцима на боравку у 
Р. Србији; о поднетим 
захтевима и издатим 
решењима и 
одобрењима за 
набављање аутоматског 
дугог оружја. 
 Наведене 
евиденције садрже 
следеће податке: 
- о физичким лицима: 
име и презиме, 
јединствени матични 
број грађана, датум и 
место рођења, 
држављанство, број 
личне карте односно 
идентификационог 
документа, адресу 
пребивалишта односно 
боравишта, 
фотографију лица, 
занимање, одјаву 
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пребивалишта ради 
исељења, боравишта 
или привременог 
боравка у иностранству 
и повратка из 
иностранства, као и 
својство у односу на 
оружје; 
-о правним лицима: 
назив, седиште, 
делатност, матични 
број, подаци о оружју, 
просторијама, 
 средствима, стрелишту, 
као и лични подаци 
власника, одговорног 
лица и запослених који 
долазе у додир са 
оружјем из става 2. 
тачка 1. овог члана,  
-о оружју: врста, марка, 
модел, калибар, 
фабрички број.  
 Све наведене 
евиденције чувају се 
трајно и у електронском 
облику. 
 Надлежни орган 
може податке из 
наведене евиденције 
давати државним и 
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другим органима и 
организацијама, као и 
другим правним и 
физичким лицима, у 
складу са законом који 
уређује заштиту 
података о личности и 
то:  

1. ако су 
законом овлашћени 
да траже и примају 
те податке 

2. ако су им 
ти подаци неопходни 
за извршавање 
послова из њихове 
надлежности 

3. ако 
обезбеђују заштиту 
личних података. 

 

1.1.2.1е. "broker" shall mean any 
natural or legal person, 
other than a dealer, 
whose trade or business 
consists wholly or partly 
in the buying, selling or 
arranging the transfer of 
weapons."; 

Члан 3. 
Став 1. 
Тачка 
37. 

посредник у промету 
оружјем и муницијом - 
брокер, у смислу овог 
закона, је правно лице и 
предузетник који се, на 
основу решења 
министарства 
надлежног за 
унутрашње послове, 

Потпуно 
усклађено 
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 бави преговарањем, 
уговарањем и 
посредовањем у 
уговарању послова у 
вези са куповином или 
продајом оружја и 
муниције,  а који се не 
бави прометом оружја; 
 

1.2.1. 

For the purposes of this 
Directive, "dealer" shall 

mean any natural or legal 
person whose trade or 

business consists wholly 
or partly in the 

manufacture, trade, 
exchange, hiring out, 

repair or conversion of 
firearms, parts and 

ammunition."; 

Члан 3. 
Став 1. 
Тачка 

29. 

 

овлашћени продавац је 
правно лице и 
предузетник коме је 
решењем надлежног 
органа одобрено 
бављење прометом 
оружја, основним 
деловима за оружје и 
муницијом  

Потпуно 
усклађен 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Члан 3. 
Став 1. 
Тачка 

28. 

овлашћени сервисер је 
правно лице или 
предузетник коме је 
решењем надлежног 
органа одобрено 
бављење поправљањем 
и преправљањем 
оружја; 
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1.2.1.2а. For the purposes of this 
Directive, "illicit 
manufacturing" shall 
mean the manufacturing 
or assembly of firearms, 
their parts and 
ammunition: 

(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 

(iii) without marking the 
assembled firearms at the 
time of manufacture in 
accordance with Article 
4(1). 

 

 

 
Потпуно 

усклађено 

Предлогом закона о 
оружју и муницији 
није регулисана ова 
област , с обзиром на 
то да Кривични 
законик Републике 
Србије, садржи 
одредбе којима се 
санкционише, 
недозвољена 
производња, 
држање, 

 ношење и промет 
оружја и 
експлозивних 
материја, 
израђивање и 
набављање оружја и 
средстава за 
извршење кривичног 
дела, недозвољена 
производња, промет 
и држање оружја чија 
је употреба 
забрањена, кршење 
санкција од стране 
међународних 
организација. Члан 
347. и 348. КЗ РС 

 

 

 

1.2.1.2.b For the purposes of this 
Directive, "illicit 
trafficking" shall mean the 
acquisition, sale, delivery, 

 
 

Потпуно 
усклађено 

ом закона о оружју и 
муницији није 
регулисана ова 
област, с обзиром на 
то да је Кривичним 
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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)."; 

 

закоником Републике 
Србије, чланом 348. 
прописано као 
кривичнио дело 
недозвољено 
држање оружја и 
експлозивних 
материја. Наведеним 
чланом закона 
регулисано је да ко 
неовлашено 
израђује, продаје, 
набавља, врши 
размену или држи 
ватрено оружје, 
његове делове, 
муницију или 
експлозивне 
материје, казниће се 
затвором од три 
месеца до три године 
и новчаном казном. 
Ако је предмет дела 
ватрено оружје, 
муниција, 
експлозивне 
материје или 
средство на бази те 
материје, 
распрскавајуће или 
гасно оружје чија 
израда, продаја, 
набавка, размена, 
или држање није 
дозвољено 
грађанима, учинилац 
ће се казнити 
затвором од шест 
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месеци до пет година 
и новчаном казном. 
Ако је предмет дела 
већа количина 
оружја, муниције или 
средстава или је у 
питању оружје или 
друга средства 
велике разорне моћи 
или се дело врши 
противно правилима 
међународног права, 
учинилац ће се 
казнити затвором од 
две до десет година. 
Ко неовлашћено носи 
предмете дела овог 
члана, казниће се 
затвором од две до 
дванаест година. 
Ватрено оружје, 
његови делови, 
муниција и  

експлозивне 
материје, одузеће се. 
Такође је чланом 
377. истог законика 
предвиђено да ко 
противно закону, 
другим прописима 
или правилима 
међународног права 
производи, купује, 
продаје, увози, 
извози или на други 
начин набавља или 
даје другом, држи 
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или превози оружје 
чија је производња 
или употреба 
забрањена или 
средстава за његову 
производњу казниће 
се затвором од једне 
до осам година.  

  У Републици Србији 
Министарство 
спољне и унутрашње 
трговине и 
телекомуникације је 
надлежно за примену 
Закона о извозу и 
увозу робе којим се 
уређују начин и 
услови под којим се 
врши извоз, увоз и 
транзит робе, као и 
пружање брокерских 
услуга и техничке 
помоћи у вези са 
робом.  

 

1.3. For the purposes of this 
Directive, a person shall 
be deemed to be a 
resident of the country 
indicated by the address 
appearing on a document 
establishing his place of 
residence, such as a 
passport or an identity 

 

 
Потпуно 

усклађено 

Није предмет 
Предлога закона 

о оружју 
имуницији, већ је 

регулисано 
чланом 3. Закона 
о пребивалишту 
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card, which, on a check 
on possession or on 
acquisition, is submitted 
to the authorities of a 
Member State or to a 
dealer.  

 

и боравишту  
грађана 

1.4. 

 

. A "European firearms 
pass" shall be issued on 
request by the authorities 
of a Member State to a 
person lawfully entering 
into possession of and 
using a firearm. It shall be 
valid for a maximum 
period of five years, 
which may be extended, 
and shall contain the 
information set out in 
Annex II. It shall be non-
transferable and shall 
record the firearm or 
firearms possessed and 
used by the holder of the 
pass. It must always be in 
the possession of the 
person using the firearm 
and any change in the 
possession or 
characteristics of the 
firearm, as well as the 
loss or theft thereof, shall 
be indicated on the 

 

 Непреносиво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија ће 
непосредно пре 
придруживања 
Европској унији  

правно регулисати 
појам " Европски 
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pass."; пасош за оружје ".   

 

2.1. 

 

This Directive is without 
prejudice to the 
application of national 
provisions concerning the 
carrying of weapons, 
hunting or target 
shooting.  

 

 

  
 

 

 

 

2.2. This Directive shall not 
apply to the acquisition or 
possession of weapons 
and ammunition, in 
accordance with national 
law, by the armed forces, 
the police, the public 
authorities or by 
collectors and bodies 
concerned with the 
cultural and historical 
aspects of weapons and 
recognized as such by 
the Member State in 
whose territory they are 
established. Nor shall it 
apply to commercial 
transfers of weapons and 
ammunition of war.  

 

Члан 2. 
Став 1. 

Одредбе овог закона не 
примењују се на 
државне органе који 
набављају, држе, носе и 
превозе оружје и 
муницију у складу са 
посебним прописима.  
 

Потпуно 
усклађено 

Одредбе 
предлога се не 
примењују на 

државне органе, 
али се одредбе 
примењују на 

остале субјекте. 
Поседовање и 

промет 
наоружања и 

војне опреме је 
предмет  Закона 
о производњи и 

промету 
наоружања и 

војне опреме, а  
набавка и 

поседовање 
оружја од стране 
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државних органа 
регулисано 
Законом о 
полицији и 

Законом о војсци.  

3. Member States may 
adopt in their legislation 
provisions which are 
more stringent than those 
provided for in this 
Directive, subject to the 
rights conferred on 
residents of the Member 
States by Article 12 (2). 
CHAPTER 2 
Harmonization of 
legislation concerning 
firearms  

 

 

 
Потпуно 

усклађено  

 

Предлог закона 
прописује решења 
која су строжија од 
оних наведених у 

директиви 

4.1. 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. 

 

Члан 24. 
Став 2. 

 

 

 

 

 

Не може се 
регистровати оружје из 
категорије Б, као и 
ваздушно оружје из 
категорије Ц које није 
испитано, жигосано и 
обележено у складу са 
прописима који 
регулишу испитивање, 
жигосање и 
обележавање оружја.    
 

Потпуно 
усклађено  
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Члан 24. 
Став 3. 

 

Уколико оружје из става 
2. овог члана није 
испитано, жигосано и 
обележено, надлежни 
орган упутиће власника 
да, пре регистрације, 
испита, жигоше и 
обележи оружје.  
 

4.2. For the purpose of 
identifying and tracing 
each assembled firearm, 
Member States shall, at 
the time of manufacture 
of each firearm, ... 

 

 
Потпуно 

усклађено 

Предлогом закона о 
оружју и муницији 

није регулисана ова 
област. Ватрено 
оружје, муниција, 

елементи муниције, 
направе, као и 
преправљено 

ватрено оружје и 
направе, подлежу, 
пре стављања у 

промет, испитивању, 
жигосању и 

обележавању у 
складу са Законом о 

испитивању, 
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жигосању и 
обележавању 

ватреног оружја и 
муниције. Забрањен 
је промет ватреног 
оружја, муниције, 

елемената муниције, 
направа,као и 

преправљањеног 
ватреног оружја 

направа које нису 
испитане, жигосане и 

обележене на 
прописан начин. 

Испитивање, 
жигосање, и 

обележавање 
ватреног оружја, 

муниције, елемената 
муниције и направа 

врши се ради 
проверавања, 

односно 
потврђивања њихове 

исправности и 
квалитета према 

стандардима, 
техничким 

нормативима и 
нормама квалитета. 

Муниција и елементи 
муниције, за које се 

испитивањем утврди 
да испуњавају 

прописане услове, 
обележавају се. 
Обележавање 

муниције и елеменат 
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муниције врши се на 
тај начин што се у 

свако основно 
паковање муниције 

исте серије за коју је 
испитивањем узорака 

утврђено да 
испуњава прописане 

услове, ставља 
писана потврда о 

извршеном 
испитивању, и на 
свако паковање 

ставља се прописана 
налепница(бандерол

а). Потврда о 
извршеном 

испитивању садржи и 
одређени знак за 
испитану врсту  

муниције или 
елементе муниције, 

члан 1. и 4.   

4.3. Member States shall 
make the pursuit of the 
activity of dealer within 
their territory conditional 
upon authorisation on the 
basis of at least a check 
of the private and 
professional integrity and 
of the abilities of the 
dealer. In the case of a 
legal person, the check 
shall be on the person 

Члан 38.Обуком у руковању 
ватреним оружјем, 
поправљањем и 
преправљањем оружја, 
прометом оружја, 
основних делова оружја 
и муниције, могу се 
бавити правна лица и 
предузетници који пре 
уписа наведене 
делатности код органа 

Потпуно 
усклађен 

 

  



- 61 - 
 

who directs the 
undertaking. 

 

који је надлежан за 
вођење евиденције 
привредних субјеката 
добију решење 
надлежног органа којим 
је одобрено бављење 
том делатношћу. 
Обуком у руковању 
ватреним оружјем могу 
се бавити правна лица и 
предузетници који 
поседују доказ о праву 
власништва или праву 
на закуп пословног 
простора и стрелишта, 
који поседују доказ о 
потребној стручности и 
доказ о испуњености 
просторно-техничих 
услова за 
 безбедан смештај и 
чување оружја. 
Поправљањем и 
преправљањем оружја 
могу се бавити правна 
лица и предузетници 
који поседују доказ о 
потребној стручности, о 
праву власништва или 
праву на закуп 
пословног простора, 
поседовању потребне 
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техничке опреме и 
средстава, као и доказ о 
испуњености просторно-
техничих услова за 
безбедан смештај и 
чување оружја. 
Прометом оружја, 
основних делова оружја 
и муниције могу се 
бавити правна лица и 
предузетници који 
поседују доказ о праву 
власништва или праву 
на закуп пословног 
простора, као и доказ о 
испуњености просторно-
техничих услова за 
безбедан смештај и 
чување оружја. 
Власници, одговорна 
лица, као и  
 
 
лица запослена у 
правним лицима и код 
предузетника из става 
1. овог члана  морају 
испуњавати услове из 
члана 11. став 1. тачка 
1-7. овог закона. 
Правним лицима и 
предузетницима неће се 
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решењем надлежног 
органа одобрити 
бављење делатношћу 
из става 1. овог члана 
односно решењем 
надлежног органа ће се 
забранити даље 
бављење делатношћу 
уколико се у поступку 
утврди да не испуњавају 
услове прописане овим 
законом или уколико би 
се угрозила јавна 
безбедност.  Правна 
лица и предузетници из 
става 1. овог члана 
дужни су да од 
надлежног органа 
прибаве одобрење за 
распоређивање 
запослених лица пре 
распоређивања на те 
послове.  
Правна лица и 
предузетници из става 
1. 
 
 овог члана дужни су да 
оружје, основне делове 
оружја и муницију чувају 
у складу са овим 
законом. 
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Поправљати и 
преправљати се може 
само регистровано 
оружје из категорије Б и 
Ц. 
О свакој извршеној 
преправци оружја 
овлашћени сервисери 
обавестиће надлежни 
орган у року од 15 дана 
од дана извршене 
преправке. 
Мишљење о 
испуњености просторно 
техничких услова за 
безбедан смештај и 
чување оружја и 
муниције, на захтев 
странке,  издаје 
министарство надлежно 
за унутрашње послове. 
Министарство врши 
надзор над радом 
правних лица и 
предузетника из става 
1. овог члана. 
Министар надлежан за 
унутрашње послове ће 
ближе прописати 
програм, услове и начин 
спровођења обуке у 
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руковању ватреним 
оружјем, поправљања и 
преправљања оружја, 
промета оружја, делова 
за оружје и муниције и 
просторно-техничке 
услове за безбедан 
смештај и чување 
оружја и муниције. 
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4.4. 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 the supplier 
and the person acquiring 
or possessing the firearm. 

Throughout their period of 
activity, dealers shall be 
required to maintain a 
register in which all 
firearms subject to this 
Directive and which are 
received or disposed of 
by them shall be 
recorded, together with 
such particulars as 

Члан 43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правна лица и 
предузетници дужни су 
да воде евиденције о 
оружју (врста, марка, 
модел, калибар, 
фабрички број оружја) и 
муницији, као и 
евиденције о 
запосленим лицима 
(име, презиме, 
јединствени матични 
број грађана, број личне 
карте односно 
идентификационог 
документа, 
пребивалиште, адреса и  
уверење о здравственој 
способности).  
 Правна лица и 
предузетници који у 
складу са својом 
делатношћу могу дати 
оружје другом лицу на 
послугу или примају 
оружје на чување, воде 
евиденције о оружју 
(врста, марка, модел, 
калибар, фабрички број 
оружја), као и о 
физичким лицима  (име 
и презиме, јединствени 
матични број грађана, 

Потпуно 
усклађен 
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enable the firearm to be 
identified and traced, in 
particular the type, make, 
model, calibre and serial 
number thereof and the 
names and addresses of 
the persons supplying 
and acquiring it. Upon the 
cessation of his activities, 
the dealer shall deliver 
the register to the 
national authority 
responsible for the filing 
system provided for in 
subparagraph 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

број личне карте 
односно 
идентификационог 
документа, 
пребивалиште и адреса) 
и правним лицима и 
предузетницима (назив, 
седиште, делатност, 
матични број, име и 
презиме овлашћеног 
лица) којима пружају 
такву услугу. 
Правна лица и 
предузетници којима је 
од надлежног органа 
одобрено бављење 
обуком у руковању 
ватреним оружјем воде 
и евиденције о 
физичким лицима (име 
и презиме, јединствени 
матични број грађана, 
број личне карте 
односно 
идентификационог 
документа, 
пребивалиште и адреса) 
обученим за руковање 
ватреним оружјем и 
издатим уверењима.  
Правна лица и 
предузетници 
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овлашћени за 
испитивање, жигосање 
и обележавање 
ватреног оружја и за 
производњу оружја, као 
и овлашћени сервисери 
воде евиденције 
онеспособљеног оружја. 
 Овлашћени 
сервисери дужни су да 
воде и евиденције 
поправљеног и 
преправљеног оружја 
које садрже податке из 
исправа о оружју. 
 Овлашћени 
продавци воде и 
евиденције набављеног 
и продатог оружја, 
основних делова за 
оружје и муниције које 
садрже: број одобрења, 
назив органа који је 
одобрење издао и 
датум издавања 
одобрења и податке о 
купцу за физичко лице 
(име и презиме, 
јединствени матични 
број грађана, број личне 
карте односно 
идентификационог 
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документа, 
пребивалиште и 
адреса), за правно лице 
и предузетника (назив, 
седиште, делатност, 
матични број, име и 
презиме овлашћеног 
лица). 
Посредници-брокери 
воде евиденције о 
 сваком појединачном 
извршеном 
посредовању у промету 
оружја и муниције. 
 Правна лица и 
предузетници 
надлежном органу за 
сваку годину, у року од 
30 дана од истека 
календарске године, 
предаје примерак 
евиденција које су 
предвиђене овим 
чланом у писаном или у 
електронском облику. 
 Евиденције из овог 
члана морају се водити 
уредно и ажурно и 
чувају се трајно. 
Све евиденције из овог 
члана морају се предати 
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надлежном органу у 
року од 15 дана по 
престанку обављања 
делатности због које је 
правним лицима и 
предузетницима 
одобрено набављање 
оружја.  
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Члан 44.

 

Надлежни орган води 
евиденције: о поднетим 
захтевима, издатим 
одобрењима за 
набављање оружја, о 
уверењима о 
здравственој 
способности; 
регистрованом оружју, 
одузетом и предатом 
оружју, 
онеспособљеном 
оружју, нађеном оружју, 
оружју чији је нестанак 
пријављен; о поднетим 
захтевима и издатим 
оружним листовима и  
потврдама о пријави 
држања оружја; 
поднетим захтевима и 
издатим одобрењима за 
набављање основних 
делова за оружје; 
поднетим захтевима и 
издатим решењима за 
издавање 
колекционарске 
дозволе, поднетим 
захтевима и издатим 
дозволама за ношење 
оружја; поднетим 
захтевима и издатим 
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одобрењима за 
преношење преко 
државне границе; о 
поднетим захтевима и 
издатим решењима за 
бављење прометом 
оружја и муниције, 
обуком у руковању 
ватреним оружјем, 
поправљањем и 
преправљањем оружја; 
о поднетим захтевима и 
издатим одобрењима за 
правна лица и 
предузетнике за 
набављање оружја, 
основних делова за 
оружје и муниције; 
поднетим захтевима и 
издатим решењима за 
превоз оружја, основних 
делова за оружје и 
муниције; поднетим 
захтевима и издатим 
решењима за 
справљање муниције; о 
поднетим захтевима и 
издатим одобрењима за 
уношење, набављање, 
држање и ношење 
оружја припадницима 
страних дипломатско-
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конзуларних 
представништава и  
странаца; о поднетим 
захтевима и издатим 
решењима за 
посредовање у промету 
оружја и муниције; о 
пасивизираном оружју. 
 Министарство 
надлежно за унутрашње 
послове води 
евиденције: о поднетим 
захтевима и издатим 
одобрењима за ношење 
оружја представника 
стране службе 
безбедности; о 
поднетим захтевима и 
издатим одобрењима за 
набављање, држање и 
ношење оружја 
странцима на боравку у 
Р. Србији; о поднетим 
захтевима и издатим 
решењима и 
одобрењима за 
набављање аутоматског 
дугог оружја. 
 Наведене 
евиденције садрже 
следеће податке: 
- о физичким лицима: 
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име и презиме, 
јединствени матични 
број грађана, датум и 
место рођења, 
држављанство, број 
личне карте односно 
идентификационог 
документа, адресу 
пребивалишта односно 
боравишта, 
фотографију лица, 
занимање, одјаву 
 пребивалишта ради 
исељења, боравишта 
или привременог 
боравка у иностранству 
и повратка из 
иностранства, као и 
својство у односу на 
оружје; 
-о правним лицима: 
назив, седиште, 
делатност, матични 
број, подаци о оружју, 
просторијама, 
средствима, стрелишту, 
као и лични подаци 
власника, одговорног 
лица и запослених који 
долазе у додир са 
оружјем из става 2. 
тачка 1. овог члана,  
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-о оружју: врста, марка, 
модел, калибар, 
фабрички број.  
 Све наведене 
евиденције чувају се 
трајно и у електронском 
облику. 
 Надлежни орган 
може податке из 
наведене евиденције 
давати државним и 
другим органима и 
организацијама, као и 
другим правним и 
физичким лицима, у 
складу са законом који 
уређује заштиту 
података о личности и 
то:  

4. ако су 
законом овлашћени 
да траже и примају 
те податке 

5. ако су им 
ти подаци неопходни 
за извршавање 
послова из њихове 
надлежности 

6. ако 
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обезбеђују заштиту 
личних података. 
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4.5. Member States shall 
ensure that all firearms 
may be linked to their 
owner at any moment. 
However, as regards 
firearms classified in 
category D, Member 
States shall, as from 28 
July 2010, put into place 

Члан 4. 
Став. 1. 
Тачка 4. 

категорија Д – хладно 
оружје, гасни спрејеви, 
уређаји за изазивање 
електрошокова, 
ваздушно оружје чија 
кинетичка енергија је 
мања од 10,5 Ј  или је 
брзина пројектила мања 
од 200 m/s  и  

Потпуно 

усклађено 

  оружје у категорији 
Д може се 
слободно 
поседовати, 
ниједно ватрено 
оружје није 
сврстано у 
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appropriate tracing  

measures, including, as 
from 31 December 2014, 
measures enabling 
linking at any moment to 
the owner of firearms 
placed on the market 
after 28 July 2010."; 

 

 
калибра 4,5 mm  или 
мањег, као и оружје са 
тетивом или опругом 
чија је сила затезања 
тетиве до 450 N, 
односно чија је натезна 
тежина до 101libre. 

категорију Д 

 4а Without prejudice to 
Article 3, Member States 
shall allow the acquisition 
and possession of 
firearms only by persons 
who have been granted a 
licence or, with respect to 
categories C or D, who 
are specifically permitted 
to acquire and possess 
such firearms in 
accordance with national 
law. 

 

Члан 5. 

 

Оружје из категорије А не 
могу набављати, држати 
и носити физичка лица, 
правна лица и 
предузетници, осим у 
случајевима 
предвиђеним овим и 
другим законима; 
 Оружје из 
категорије Б може се 
набављати, држати и 
носити на основу 
исправе надлежног 
органа. 
 Оружје из 
категорије Ц, може се 
слободно набављати у 
случајевима 
предвиђеним овим 
законом, а држати уз 
пријаву надлежном 
органу.  

Потпуно 
усклађен 
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 Оружје из 
категорије Д може се 
набављати и држати 
без исправе и пријаве 
надлежном органу, у 
складу са овим законом. 
 

Члан 40. 
Став 2. 

Министарство надлежно 
за унутрашње послове 
може правним лицима у 
изузетно оправданим 
случајевима, у складу 
са делатношћу којом се 
баве, одобрити 
набављање аутоматског 
дугог оружја из 
категорије А. У тим 
случајевима, на 
аутоматско дуго оружје 
из категорије А ће се 
сходно примењивати 
одредбе овог закона 
које важе за оружје из 
категорије Б.  
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Члан 4.b Member States shall 
consider establishing a 
system for the regulation 
of the activities of 
brokers. Such a system 
might include one or 
more measures such as: 

(a) requiring the 
registration of brokers 
operating within their 
territory; 

(b) requiring the licensing 
or authorisation of the 
activity of brokering."; 

 

Члан 38. 
Став 1.  

Обуком у руковању 
ватреним оружјем, 
поправљањем и 
преправљањем оружја, 
прометом оружја, 
основних делова оружја 
и муниције, могу се 
бавити правна лица и 
предузетници који пре 
уписа наведене 
делатности код органа 
који је надлежан за 
вођење евиденције 
привредних субјеката 
добију решење 
надлежног органа којим 
је одобрено бављење 
том делатношћу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потпуно 
усклађен 

  

 

5.1. Without prejudice to 
Article 3, Member States 
shall permit the 
acquisition and 
possession of firearms 
only by persons who 
have good cause and 
who: 

(a) are at least 18 years 
of age, except in relation 
to the acquisition, other 
than through purchase, 
and possession of 

Члан 11.Оружје из категорије Б 
могу набављати и 
држати физичка лица 
која: 
  1. су 
пунолетна; 
  2. су 
држављани Републике 
Србије или стално 
настањени странци; 
  3. су 
здравствено способна 

Потпуно 
усклађен 

  

Регулисано 
строжије него у 

директиви 
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firearms for hunting and 
target shooting, provided 
that in that case persons 
of less than 18 years of 
age have parental 
permission, or are under  

parental guidance or the 
guidance of an adult with 
a valid firearms or hunting 
licence, or are within a 
licenced or otherwise 
approved training centre; 

(b) are not likely to be a 
danger to themselves, to 
public order or to public 
safety. Having been 
convicted of a violent 
intentional crime shall be 
considered as indicative 
of such danger. 

 

за држање и ношење 
оружја; 
 4. нису 
осуђивана на 
правноснажну казну 
затвора за  кривична 
дела: против живота и 
тела, против слобода и 
права човека и 
грађанина, против 
полне слободе, против 
брака и породице, 
против имовине, против 
здравља људи, против 
опште сигурности људи 
и имовине, против 
уставног уређења и 
безбедности Републике 
Србије, против 
државних органа, 
против јавног реда и 
мира, против 
човечности и других 
добара заштићених 
међународним правом; 
 5. нису 
правноснажно 
кажњавана у последње 
4 године за прекршаје 
из области јавног реда и 
мира за које је 
прописана казна 
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затвора и за прекршаје 
из овог закона; 
 6. на основу 
безбедносно-
оперативне провере у 
месту пребивалишта, 
боравишта, месту рада, 
својим понашањем не 
указују на то да ће 
представљати опасност 
за себе или друге и 
јавни ред и мир; 
  7. су обучена 
за руковање ватреним 
оружјем; 
  8. имају 
оправдан разлог и то : 
а) за оружје за личну 
безбедност из 
категорије Б - уколико 
докажу да би им могла 
бити угрожена лична 
безбедност због 
природе посла или 
других околности; 
             б) за ловачко 
оружје категорије Б – 
поседовање ловне 
карте; 
             ц) за спортско 
оружје – уверење о 
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активном чланству у 
спортској стрељачкој 
организацији; 
       9. имају услове за 
безбедан смештај и 
чување оружја. 
 

 5.2. Member States may 
withdraw authorisation for 
possession of a firearm if 
any of the conditions on 
the basis of which it was 
granted are no longer 
satisfied. 

 

Члан 28. 
Став 1. 
и 2. 

Надлежни орган, по 
службеној дужности, 
води рачуна о томе да 
ли физичко лице које 
држи оружје из 
категорије Б испуњава 
услове прописане 
чланом 11. овог закона. 
  
У случају да код 
физичког лица које држи 
оружје из категорије Б 
престане да постоји 
неки од услова из члана 
11. став 1. тач. 3, 4, 5, 6, 
8 и 9. овог закона, 
надлежни орган ће 
донети решење о 
одузимању оружног 
листа, оружја и 
муниције.  
 

Потпуно 
усклађен 

  

 

5. Without prejudice to 
Article 3, Member States 
shall permit the 

Члан 11. Оружје из категорије Б 
могу набављати и 
држати физичка лица 

Потпуно 
усклађен 

  Стално настањени 
странcи имају исти 



- 84 - 
 

acquisition and 
possession of firearms 
only by persons who 
have good cause 

and who: 

(a) are at least 18 years 
of age... 

која: 
  1. су 
пунолетна; 
  2. су 
држављани Републике 
Србије или стално 
настањени странци; 
  3. су 
здравствено способна 
за држање и ношење 
оружја; 
 4. нису 
осуђивана на 
правноснажну казну 
затвора за  кривична 
дела: против живота и 
тела, против слобода и 
права човека и 
грађанина, против 
полне слободе, против 
брака и породице, 
против имовине, против 
здравља људи, против 
опште сигурности људи 
и имовине, против 
уставног уређења и 
безбедности Републике 
Србије, против 
државних органа, 
против јавног реда и 
мира, против 

третман као 
домаћи држављани
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човечности и других 
добара заштићених 
међународним правом; 
 5. нису 
правноснажно 
кажњавана у последње 
4 године за прекршаје 
из области јавног реда и 
мира за које је 
прописана казна 
затвора и за прекршаје 
из овог закона; 
 6. на основу 
безбедносно-
оперативне провере у 
месту пребивалишта, 
боравишта, месту рада, 
својим понашањем не 
указују на то да ће 
представљати опасност 
за себе или друге и 
јавни ред и мир; 
  7. су обучена 
за руковање ватреним 
оружјем; 
  8. имају 
оправдан разлог и то : 
а) за оружје за личну 
безбедност из 
категорије Б - уколико 
докажу да би им могла 
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бити угрожена лична 
безбедност због 
природе посла или 
других околности; 
             б) за ловачко 
оружје категорије Б – 
поседовање ловне 
карте; 
             ц) за спортско 
оружје – уверење о 
активном чланству у 
спортској стрељачкој 
организацији; 
       9. имају услове за 
безбедан смештај и 
чување оружја. 
 

6.1. Member States shall take 
all appropriate steps to 
prohibit the acquisition 
and the possession of the 
firearms and ammunition 
classified in category A. 
In special cases, the 
competent authorities 
may grant authorizations 
for such firearms and 
ammunition where this is 
not contrary to public 
security or public order.  

 

Члан 40. 
Став 2. 

Министарство надлежно 
за унутрашње послове 
може правним лицима у 
изузетно оправданим 
случајевима, у складу 
са делатношћу којом се 
баве, одобрити 
набављање аутоматског 
дугог оружја из 
категорије А. У тим 
случајевима, на 
аутоматско дуго оружје 
из категорије А ће се 
сходно примењивати 
одредбе овог закона 

Потпуно 
усклађен 
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које важе за оружје из 
категорије Б.  
 

6.2. Member States shall 
ensure that, except with 
respect to dealers, the 
acquisition of firearms 
and their parts and 
ammunition by means of 
distance communication, 
as defined in Article 2 of 
Directive 97/7/EC of the 
European Parliament and 
of the Council of 20 May 
1997 on the protection of 
consumers in respect of 
distance contracts [], 
shall, where authorised, 
be strictly controlled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непреносиво  

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија ће 
непосредно пре 
придруживања 
Европској Унији  
правно регулисати 
појам " набавке 
ватреног оружја 
средствима 
комуникације на 
даљину ".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. No one may acquire a 
firearm classified in 
category B within the 
territory of a Member 
State unless that Member 

Члан 23. Странци који у 
Републици Србији 
немају стално 
настањење, могу 

Потпуно 
усклађен  
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State has so authorized 
him.  

No such authorization 
may be given to a 
resident of another 
Member State without the 
latter's prior agreement.  

 

набављати оружје из 
категорија Б и Ц са 
припадајућом 
муницијом на основу 
одобрења за 
набављање и изношење 
оружја и муниције које 
издаје полицијска 
управа у којој се врши 
набавка.  
Странци из става 1. овог 
члана уз захтев за 
издавање одобрења 
прилажу и исправу о 
свом идентитету и 
легализовану исправу 
издату у страној земљи 
на основу које у тој 
земљи могу извршити 
набавку оружја и 
муниције. 
Странци из става 1. овог 
члана морају овако 
набављено оружје и 
муницију изнети из 
Републике Србије у року 
од три дана од 
извршене набавке. 
 Приликом преласка 
државне границе овако 
набављено оружје и 
муницију дужни су да 
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пријаве органу 
надлежном за граничну 
контролу. 
 
 

7.2. No one may be in 
possession of a firearm 
classified in category B 
within the territory of a 
Member State unless that 
Member State has so 
authorized him. If he is a 
resident of another 
Member State, that other 
Member State shall be 
informed accordingly. 

Члан 5. 
Став 2. 

Оружје из категорије Б 
може се набављати, 
држати и носити на 
основу исправе 
надлежног органа. 
 

Потпуно 
усклађен  

 

 

7.3. An authorization to 
acquire and an 
authorization to possess 
a firearm classified in 
category B may take the 
form of a single 
administrative decision.  

 

Члан 3. 
Став 1. 
Тачка 
32. 

оружни лист је исправа 
на основу којег се држи, 
односно држи и носи, 
оружје у складу са овим 
законом; оружни лист 
садржи податке о 
оружју, основним 
деловима за оружје и 
власнику оружја; 
 

Потпуно 
усклађено 

 

 

 

7.4. Member States may 
consider granting persons 
who satisfy the conditions 
for the granting of an 
authorisation for a firearm 
a multiannual licence for 

Члан 18.Решењем надлежног 
органа може се 
одобрити издавање 
колекционарске дозволе 
за набављање оружја 
физичком лицу које 

Потпуно 
усклађен 

 

 

 



- 90 - 
 

the acquisition and 
possession of all firearms 
subject to authorisation, 
without prejudice to: 

(a) the obligation to notify 
the competent authorities 
of transfers; 

(b) the periodic 
verification that those 
persons continue to 
satisfy the conditions; and 

(c) the maximum limits for 
possession laid down in 
national law. 

 

испуњава услове из 
члана 11. овог закона,  
поседује најмање пет 
комада регистрованог 
оружја из категорије Б и 
које располаже 
просторно-техничким 
условима за безбедно 
чување оружја. 
Трошкове израде 
колекционарске дозволе 
сноси подносилац 
захтева. 
Колекционарска 
дозвола важи трајно и 
на основу ње се може 
набавити више комада 
оружја из категорије Б. 
Физичко лице које на 
основу колекционарске 
дозволе набави оружје 
подноси захтев 
надлежном органу ради 
регистрације 
набављеног оружја или 
захтев за издавање 
оружног листа  у року од 
8 дана од дана 
извршене набавке 
оружја. 
Имаоци колекционарске 
дозволе могу 
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набављати и држати 
 муницију у свим 
калибрима, осим 
муниције из члана 6. 
овог закона. 
Колекционарска 
дозвола ће се одузети 
уколико њен ималац 
престане да испуњава 
услове из става 1. овог 
члана. 
 Просторно-техничке 
услове за безбедно 
чување оружја за лица 
из овог члана прописује 
министар надлежан за 
унутрашње послове.  
 
 

7.5. Member States shall 
adopt rules to ensure that 
persons holding 
authorisations for 
firearms of category B in 
force under national law 
as at 28 July 2008 do not 
need to apply for a 
licence or permit 
regarding firearms they 
hold in categories C or D 
due to the entry into force 
of Directive 2008/51/EC 

 

 Непреносиво Односи се на 
државе чланице 
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of the European 
Parliament and of the 
Council of 21 May 2008 
[]. However, any 
subsequent transfer of 
firearms of categories C 
or D shall be subject to 
the transferee obtaining 
or having a licence or 
being specifically 
permitted to possess 
those firearms in 
accordance with national 
law. 

 

8.1. No one may be in 
possession of a firearm 
classified in category C 
unless he has declared it 
to the authorities of the 
Member State in which 
that firearm is held. 

Члан 5. 
Став 3. 

Оружје из категорије Ц, 
може се слободно 
набављати у 
случајевима 
предвиђеним овим 
законом, а држати уз 
пријаву надлежном 
органу.  
 

Потпуно 
усклађен 

   

8.2. Every seller, dealer or 
private person shall 
inform the authorities of 
the Member State in 
which it takes place of 
every transfer or handing 
over of a firearm 
classified in category C, 
giving the particulars by 

Члан 43. 
Став 6. 
7. и 8. 

 Овлашћени 
продавци воде и 
евиденције набављеног 
и продатог оружја, 
основних делова за 
оружје и муниције које 
садрже: број одобрења, 
назив органа који је 

Потпуно 
усклађен 
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which the firearm and the 
person acquiring it may 
be identified.  

одобрење издао и 
датум издавања 
одобрења и податке о 
купцу за физичко лице 
(име и презиме, 
јединствени матични 
број грађана, број личне 
карте односно 
 идентификационог 
документа, 
пребивалиште и 
адреса), за правно лице 
и предузетника (назив, 
седиште, делатност, 
матични број, име и 
презиме овлашћеног 
лица). 
Посредници-брокери 
воде евиденције о 
сваком појединачном 
извршеном 
посредовању у промету 
оружја и муниције. 
 Правна лица и 
предузетници 
надлежном органу за 
сваку годину, у року од 
30 дана од истека 
календарске године, 
предаје примерак 
евиденција које су 
предвиђене овим 
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чланом у писаном или у 
електронском облику. 
 

8.3. If a Member State 
prohibits or makes 
subject to authorization 
the acquisition and 
possession within its 
territory of a firearm 
classified in category B, C 
or D, it shall so inform the 
other Member States, 
which shall expressly 
include a statement to 
that effect on any 
European firearms pass 
they issue for such a 
firearm, pursuant to 
Article 12 (2).  

 

 

 Непреносиво 
Односи се на 

државе чланице 

 

 

9. The handing over of a 
firearm classified in 
category A, B or C to 

a person who is not 
resident in the Member 
State in question shall be 
permitted, subject to 
compliance with the 
obligations laid down in 
Articles 6, 7 and 8: 

5.— where the person 

 

 Непреносиво Односи се на 
државе чланице 

 

 



- 95 - 
 

acquiring it has been 
authorized in accordance 
with Article 11 himself to 
effect a transfer to his 
country of residence, 

— where the person 
acquiring it submits a 
written declaration 
testifying to and justifying 
his intention to be in 
possession of the firearm 
in the Member State of  

acquisition, provided that 
he fulfils the legal 
conditions for possession 
in that Member State. 

2. Member States may 
authorize the temporary 
handing over of firearms 
in accordance with 
procedures which they 
shall lay down. 

10. The arrangements for the 
acquisition and 
possession of 
ammunition shall be the 
same as those for the 
possession of the 
firearms for which the 
ammunition is intended 

Члан 20.Муниција за оружје из 
категорије Б и Ц, осим 
онеспособљеног, може 
се набављати на основу 
издате исправе о 
оружју. 
Власници оружја могу 
набављати и држати 
муницију у калибрима за 

Потпуно 
усклађен 
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које имају регистровано 
оружје, осим физичих 
лица којима је издата 
колекционарска 
дозвола. 
 

11. Firearms may, without 
prejudice to Article 12, be 
transferred from one 
Member State to another 
only in accordance with 
the procedure laid down 
in the following 
paragraphs. These 
provisions shall also 
apply to transfers of 
firearms following a mail 
order sale... 

 

 

Непреносиво 

 

Одредбе се 
односе само на 

државе чланице. 

 

 

12. If the procedure provided 
for in Article 11 is not 
employed, the 
possession of a firearm 
during a journey through 
two or more Member 
States shall not be 
permitted unless the 
person concerned has 
obtained the authorization 
of each of those Member 
States... 

 

 

 

 

13. Each Member State shall 
communicate all useful 
information at its disposal 
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concerning definitive 
transfers of firearms to 
the Member State to the 
territory of which such a 
transfer has been 
effected... 

13а. The Commission shall be 
assisted by a committee. 

    

14. Member States shall 
adopt all relevant 
provisions prohibiting 
entry into their territory... 

 
 

 
 

15. Member States shall 
intensify controls on the 
possession of weapons at 
external Community 
frontiers. They shall in 
particular ensure that 
travellers from third 
countries who intend to 
proceed to another 
Member State comply 
with Article 12... 

 

 

 

 

16. Member States shall lay 
down the rules on 
penalties applicable to 
infringements of the 
national provisions 
adopted pursuant to this 
Directive and shall take 
all measures necessary 
to ensure that they are 
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implemented. The 
penalties provided for 
must be effective, 
proportionate and 
dissuasive. 

17. The Commission shall, by 
28 July 2015, submit a 
report to the European 
Parliament and the 
Council on the situation 
resulting from the 
application of this 
Directive, accompanied, if 
appropriate, by 
proposals. 

 

 

 

 

18. Member States shall 
bring into force the laws, 
regulations and 
administrative provisions 
necessary to comply with 
this Directive in good time 
so that the measures 
provided for by this 
Directive may be put into 
effect not later than 1 
January 1993. They shall 
forthwith inform the 
Commission and the 
other Member States of 
the measures taken... 

 

 

 

 

19. This Directive is 
addressed to the Member 
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States. 

 

 

 

 

 

а1.II.A 

 

Category A - Prohibited 
firearms  

1. Explosive military 
missiles anд launchers.  

2. Automatic firearms.  

3. Firearms disguised as 
other objects.  

4. Ammunition with 
penetrating, explosive or 
incenдiary projectiles, 
anд the projectiles for 
such ammunition.  

5. Pistol anд revolver 
ammunition with 
expanding projectiles and 
the projectiles for such 
ammunition, except in the 
case of weapons for 
hunting or for target 
shooting, for persons 
entitled to use them.  

 

Члан 4. 
Став 1. 
Тачка 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 6. 

категорија А – минско-
експлозивна средства, 
аутоматско кратко и 
дуго ватрено оружје, 
оружје скривено у 
другим предметима и 
ватрено оружје са 
пригушивачем пуцња;  
 
 
Забрањено је стављати 
у промет, набављати, 
држати и носити 
пригушивач пуцња, 
телескопски-оптички 
нишан са светлосним 
снопом или са уређајем 
за електронско 
појачавање светлости, 
инфрацрвеним или 
термовизијским 
уређајем.  
Забрањено је стављати 
у промет, набављати, 
држати и носити 
муницију са панцирним, 
запаљивим, 
експлозивним, шупљим 
зрном и зрном са 
примесама или 
оплатама од 

Потпуно 
усклађен 
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радиоактивних, 
отровних и штетних 
материја, као и зрна за 
такву муницију и 
муницију за пиштоље и 
револвере са зрном које 
има експлозивно 
дејство (дум-дум 
муниција) и зрна за ту 
муницију.  
 

Category B - Firearms 
subject to authorization  

1. Semi-automatic or 
repeating short firearms.  

2. Single-shot short 
firearms with centre-fire 
percussion.  

3. Single-shot short 
firearms with rimfire 
percussion whose overall 
length is less than 28 cm. 

4. Semi-automatic long 
firearms whose magazine 
anд chamber can 
together holд more than 
three rounдs.  

5. Semi-automatic long 
firearms whose magazine 
and chamber cannot 

Члан 4. 
Став 1. 
Тачка 2 

категорија Б – свако 
ватрено оружје (кратко, 
дуго, полуаутоматско, 
репетирајуће, 
једнометно, двометно, 
са олученим и глатким 
цевима, осим оног из 
категорије А и Ц) и 
конвертибилно оружје;  
 

Потпуно 
усклађен 

  

Класификаcија је 
поједностављена у 

односу на 
директиву, али су 
њоме обухваћене 

све наведене 
категорије оружја. 

Регулисано 
строжије него у 

директиви 
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together hold more than 
three rounds, where the 
loading дevice is 
removable or where it is 
not certain that the 
weapon cannot be 
converted, with orдinary 
tools, into a weapon 
whose magazine and 
chamber can together 
hold more than three 
rounds.  

6. Repeating and semi-
automatic long firearms 
with smooth-bore barrels 
not exceeding 60 cm in 
length.  

7. Semi-automatic 
firearms for civilian use 
which resemble weapons 
with automatic 
mechanisms.  

 

Category C - Firearms 
subject to declaration  

1. Repeating long 
firearms other than those 
listeд in category B, point 
6.  

2. Long firearms with 

Члан 4. 
Став 1. 
Тачка 3. 

категорија Ц – 
онеспособљено ватрено 
оружје, старо оружје и 
његове модерне копије 
које не користе метак са 
централним или 
ивичним паљењем, 
ваздушно оружје чија 

Потпуно 
усклађен 

  

Регулисано 
строжије него у 

директиви 
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single-shot rifleд barrels.  

3. Semi-automatic long 
firearms other than those 
in category B, points 4 to 
7.  

4. Single-shot short 
firearms with rimfire 
percussion whose overall 
length is not less than 28 
cm.  

 

кинетичка енергија је 
10,5 Ј или већа или је 
брзина пројектила 200 
m/s или већа и калибра 
већег од 4,5 mm и 
оружје с тетивом или 
опругом чија је сила 
затезања тетиве већа 
од 450 N, односно чија 
је натезна тежина већа 
од 101 libri. 
 

Category D - Other 
firearms  

Single-shot long firearms 
with smooth-bore barrels 

Члан 4. 
Став 1. 
Тачка 4. 

категорија Д – хладно 
оружје, гасни спрејеви, 
уређаји за изазивање 
електрошокова, 
ваздушно оружје чија 
кинетичка енергија је 
мања од 10,5 Ј  или је 
брзина пројектила мања 
од 200 m/s  и калибра 
4,5 mm  или мањег, као 
и оружје са тетивом или 
опругом чија је сила 
затезања тетиве до 450 
N, односно чија је 
натезна тежина до 
101libre. 
 

Потпуно 
усклађен 

  

Регулисано 
строжије него у 

директиви 

For the purposes of this 
Annex objects which 

Члан 4. 
Став 1. 

категорија Ц – 
онеспособљено ватрено Потпуно 

  Регулисано 
строжије него у 
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corresponд to the 
дefinition of a 'firearm' 
shall not be incluдeд in 
that дefinition if they:  

"(a) have been renдereд 
permanently unfit for use 
by дeactivation, ensuring 
that all essential parts of 
the firearm have been 
renдereд permanently 
inoperable anд incapable 
of removal, replacement 
or a moдification that 
woulд permit the firearm 
to be reactivateд in any 
way"; 

"Member States shall 
make arrangements for 
the дeactivation 
measures referreд to in 
point (a) to be verifieд by 
a competent authority in 
orдer to ensure that the 
moдifications maдe to a 
firearm renдer it 
irreversibly inoperable. 
Member States shall, in 
the context of this 
verification, proviдe for 
the issuance of a 
certificate or recorд 
attesting to the 
дeactivation of the firearm 
or the apposition of a 

Тачка 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 
Став 1. 
Тачка 1 

 

 

 

 

оружје, старо оружје и 
његове модерне копије 
које не користе метак са 
централним или 
ивичним паљењем, 
ваздушно оружје чија 
кинетичка енергија је 
10,5 Ј или већа или је 
брзина пројектила 200 
m/s или већа и калибра 
већег од 4,5 mm и 
оружје с тетивом или 
опругом чија је сила 
затезања тетиве већа 
од 450 N, односно чија 
је натезна тежина већа 
од 101 libri. 
 
 
не сматрају се оружјем 
уређаји за хумано 
лишавање живота 
животиња, алати и 
имитације оружја које не 
користе муницију са 
барутним пуњењем; 
 
 
онеспособљено оружје 
је ватрено оружје чији су 
сви основни делови 
трајно преправљени 

усклађен директиви 
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clearly visible mark to that 
effect on the firearm. The 
Commission shall, acting 
in accorдance with the 
proceдure referreд to in 
Article 13a(2) of the 
Directive, issue common 
guiдelines on 
дeactivation stanдarдs 
anд techniques to ensure 
that дeactivateд firearms 
are rendered irreversibly 
inoperable.". 

 (b) are дesigneд for 
alarm, signalling, life-
saving, animal slaughter 
or harpoon fishing or for 
inдustrial or technical 
purposes proviдeд that 
they can be useд for the 
stateд purpose only;  

(c) are regarдeд as 
antique weapons or 
reproдuctions of such 
where these have not 
been incluдeд in the 
previous categories anд 
are subject to national 
laws.  

 

 

Члан 3. 
Став 1. 
Тачка 
18. 

 

 

 

 

Члан 27. 
Став 2, 
5. и 7. 

тако да се из њега не 
може испалити бојеви 
метак.  
 
 
Потврду о 
онеспособљавању 
оружја издају правна 
лица и предузетници 
овлашћени за 
испитивање, жигосање 
 и обележавање 
ватреног оружја и за 
производњу оружја, као 
и овлашћени сервисери. 
Податак о 
онеспособљености 
уноси се у издату 
исправу и утискује на 
самом оружју Министар 
надлежан за унутрашње 
послове ће ближе 
прописати поступак, 
услове и начин 
онеспособљавања 
оружја.  
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(a) 'short firearm' means 
a firearm with a barrel not 
exceeдing 30 centimetres 
or whose overall length 
дoes not exceeд 60 
centimetres;  

(b) 'long firearm' means 
any firearm other than a 
short firearm;  

(c) 'automatic firearm' 
means a firearm which 
reloaдs automatically 
each time a rounд is fireд 
anд can fire more than 
one rounд with one pull 
on the trigger;  

(д) 'semi-automatic 
firearm' means a firearm 
which reloads 
automatically each time a 
round is fired and can fire 
only one round with one 
pull on the trigger;  

(e) 'repeating firearm' 
means a firearm which 
after a rounд has been 
fired is designed to be 
reloaded from a 
magazine or cylinдer by 
means of a manually-
operated action;  

Члан 3. 
Став 1. 

Тачка3. 
До 8. 

кратко ватрено оружје је 
оно чија дужина цеви не 
прелази 30 cm, односно 
чија укупна дужина не 
прелази 60 cm; 
 дуго ватрено оружје је 
оно чија дужина цеви 
прелази 30 cm, односно 
чија укупна дужина 
прелази 60 cm; 
аутоматско ватрено 
оружје је оно које се 
после испаљеног метка 
аутоматски пуни и које 
може једним притиском 
обарача испалити 
најмање два и више 
метака један за другим, 
без поновног ручног 
пуњења оружја; 
 полуаутоматско 
ватрено оружје је оно 
које се после сваког 
испаљеног метка 
аутоматски пуни и које 
једним притиском 
обарачa не може 
испалити више метака; 
 репетирајуће ватрено 
оружје је оно код којег 
се после испаљења 

Потпуно 
усклађено 
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(f) 'single-shot firearm' 
means a firearm with no 
magazine which is loaded 
before each shot by the 
manual insertion of a 
round into the chamber or 
a loading recess at the 
breech of the barrel;  

 

следећи метак из 
магацина или оквира 
ручно уводи у положај 
за испаљење; 
 једнометно и двометно 
ватрено оружје је оно 
које нема магацин ни 
оквир за муницију; 
 

а1.II.B. 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. 

Члан 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

Власник регистрованог 
оружја из категорије Б 
може за њега 
набављати основне 
делове уз одобрење 
надлежног органа. 
Подаци о набављеним 
основним деловима 
уносе се у oружни лист.  
Одредбе овог закона 
које се односе на оружје 
сходно ће се 
примењивати и на 
основне делове за 
оружје. 
 
основни делови за 
оружје су: 

-  рам, навлака 
и цев пиштоља, 

-  рам, добош и 

Потпуно 
усклађен 
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Став 1. 
Тач. 19. 
И 20. 

 

 

цев револвера, 
-  сандук, 

затварач, цев и глава 
пушака; 
 додатни основни 
делови 
вишекалибарског оружја 
који се у оригиналном 
паковању испоручују 
заједно са оружјем, 
сматрају се 
јединственом целином 
са оружјем; 
 

a2. ANNEX II 
EUROPEAN FIREARMS 
PASS 

  

Непреносиво 

  Република Србија ће 
непосредно пре 
придруживања 

Европској унији  правно 
регулисати појам " 
Европски пасош за 

оружје ".   

 

 

 

 


