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ЗАКОН О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ 

(НАЦРТ) 

 

 

I    ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 

 

Правни основ за доношење Закона о оружју и муницији је чл.99. ст.1. т.7  Устава Републике 

Србије по којој Скупштина Републике Србије доноси законе. 

 

 

 

II   РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

  

Доношење Закона о оружју и муницији је потребно због: 

 

 

1) усклађивања Закона о оружју и муницији с међународним прописима и приближивања 

праву земаља ЕУ чији члан тежи да постане и наша земља; 

 

2) установљавања правноинституционалног оквира за нов и консистентан пропис који се 

односи на различите ставове о оружју и муницији ради тачног утврђивања шта је 

противправно у овој области, са жељом да се право дискреционе одлуке сведе на најмању 

могућу меру.  

 

 

 

III  ОСНОВНА НАЧЕЛА НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА ЗАКОН: 

 

 

Предлажемо да се закон заснива на: 

 

a. начелу законитости, 

б.   смањењу дискреционог одлучивања и 

в.  стручној оспособљености за свако радно место – као одлучујућем и    

меродаваном критеријуму. 

 

 

 

 

IV  САДРЖИНА ЗАКОНА 

 

Закон обухвата и уређује основне односе у овој области. 

 

V   НАПРЕДАК: 

 

 

1 Поједностављење добијања дозвола приликом набавке, транспорта, увоза и преноса 

оружја и муниције сходно новим прописима везано за категорије оружја према предложеној 

подели. 
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2 Усклађеност са европским прописима што олакшава поступке спортским стрелцима свих 

категорија приликом набавке, транспорта и преноса спортског оружја, као и правним лицима 

која се баве прометом, увозом и извозом оружја и муниције. 

 

3 Поједностављење пратећих законских и подзаконских аката везаних за ову област. 

 

 

4 Сигурност и стручна контрола приликoм добијања дозволе за набавку оружја (обавезни 

лекарски преглед и увођење обавезе сваког лекара да извести ресорно Министарство о 

уочавању постојања болести која ставља у питање способност лица које тражи дозволу или 

поседује оружје) 

 

5 Поједностављење рада органа МУП-а јасним раздвајањем прекршајних и кривичних 

дела која условљавају превентивно или привремено одузимање оружја. 

 

 

VI   КОШТАЊЕ: 

 

Не предвиђа се да посебно оптерећење буџета у вези са доношењем овог закона. 

 

VII  ПОДРШКА ПРЕДЛОГУ НАЦРТА ЗАКОНА: 

 

У изради нацрта нацрта учествовали су и дали му подршку: 

1 Стрељачки савез Србије 

2 Ловачки савез Србије 

3 Стрељачки савез за летеће мете Србије 

4 Удружење ФТО у Привредној комори Србије 

5 Савез за снајперско стрељаштво Србије 

6 Савез за практично стрељаштво Србије 

7 Произвођачи муниције: „Први партизан“ Ужице, ХК „Крушик“  Ваљево и „Белом“ 

СДПР Београд. 

 

НАЦРТ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА (крајем прошле године)  ПОСЛАТ ЈЕ НА МИШЉЕЊЕ: 

 

 

1. Министарство правде Републике Србије 

Господин Душан Петровић, Министар правде, Београд Немањина 22-26 

 

2 Министарство правде Републике Србије 

Госпођа Снежана Маловић, Помоћник министар правде, Београд Немањина 22-26 

 

3 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,Господин Драган Јочић, Министар, Београд, 

Кнеза Милоша 101 

 

4 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

Господин Милорад Вељовић, Директор, Београд, Кнеза Милоша 101 

 

5 ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ 

Госпођи Види Петровић Шкеро, Председник суда, Београд, Ресавска 42 

 

6 ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ 

Господин Јанко Лазаревић, Председник кривичног одељења, Београд, Ресавска 42 
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7 ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ 

Господин  Новица Пековић, Руководилац одељења кривично – судске праксе, Београд, Ресавска 

42 

 

8 Републичко јавно тужилаштво 

Господин Слободан Радовановић, ВД Републичког јавног тужиоца, Београд, Немањина 22-26 

 

9 Адвокатска комора Србије 

Господин Владимир Шешлија, Председник, Београд, Дечанска 13 

 

10. Адвокатска комора Београд 

Господин Војкан Недић, Председник Адвокатске коморе, Београд, Дечанска 13 

 

11. Правосудни центар  

господин Ненад Вујић, Директор, Београд, Карађорђева 48 

 

12. Републички секретаријат за законодавство 

Господин Зоран Балиновац, Републички секретар, Београд, Немањина 22-26 

 

Ниједна од наведених институција није имала примедбу. 
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З А К О Н  О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ 

нацрт 

 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 

Овим законом се уређују набавка, држање, ношење, сакупљање, поправљање и преправљање, 

промет и превоз оружја и муниције. 

 

Одредбе овога закона не примењују се на набавку, држање, ношење, сакупљање, производњу, 

поправљање и преправљање, промет оружја, стрелишта као и испитивање и обележавање жигом 

ватреног оружја за потребе Војске Србије, Министарства унутрашњих послова, као и других 

државних органа и правних лица Републике Србије одређених посебним прописима. 

 

Одредбе овог закона односе се и на странце којима је одобрен стални или привремени боравак 

дужи од годину дана, ако међународним уговорима није другачије утврђено. 

 

Одредбе овога закона не примењују се на оружје које се превози преко територије Републике 

Србије за потребе других држава. 

 

Члан 2. 

 

Оружје је направа израђена или прилагођена да под притиском ваздуха, барутних и других 

гасова или другог потисног средства избаци пројектил, гас или течност, као и друге направе 

чија је основна намена напад, самоодбрана, лов или спорт. 

 

Под оружјем се сматрају и битни делови оружја. 

 

Битни делови оружја су цев с лежиштем метка, цевни уложак или адаптер, навлака са 

затварачем, усадник код пиштoља, добош код револвера, затварач, сандук код карабина и глава 

ловачке пушке. 

 

Члан 3. 

 

Појмови употребљени у овом закону имају следеће значење:  

 

1) аутоматско оружје је оружје код којег је једнократним притиском на обарач могуће 

испалити више метака;  

2) полуаутоматско оружје је оружје које је после испаљивања сваког метка поново спремно 

за испаљивање и код којег је једнократним притискањем обарача могуће из цеви 

испаљивати само по један метак; 

3) експлозивно оружје су све врсте бомби, мина, граната и других направа опремљених 

експлозивном материјом и/или детонатором код којих одређеним спољним или 

унутарњим деловањем (тежина, удар, повлачење, трење, хемијска реакција, електрична 

енергија и сл.) долази до ослобађања енергије и њиховог распрскавања; 

4) муницијa за ватрено оружје je метак који обједињује чахуру, капислу, барут и пројектил. 

Под муницијом, се не сматрају муниција без пројектила, муниција за индустријске 

направе, муниција за направе за убијање стоке, те муниција за стартне и сигналне 

направе, као и појединачни делови метка: чаура, каписла, барут и пројектил; 
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5) хладно оружје  чине боксер, бодеж, кама, сабља, бајонет, копље, мач, мачета, нунчаке, 

звезде, ножеви на склапање с аутоматским отварањем сечива притиском на опругу, као и 

предмети чија је једина намена напад и наношење телесних повреда уз употребу физичке 

снаге нападача (топуз, наџак) ; 

6) ватрено оружје су све врсте направа из којих се деловањем барутних гасова избацује 

зрно, кугла, сачма, стрелица или други пројектил; 

7) оружје с репетирајућим механизмом је оружје код кога је након испаљивања сваког 

метка потребно ручно преко механизма убацити метак у цев; 

8) оружје за самоодбрану је јединачно, полуаутоматско или репетирајуће ватрено оружје Б 

и Ц категорије калибра 5,6 mm и већег, које служи за заштиту живота власника оружја и 

за обезбеђење имовине и лица; 

9) спортско оружје је оружје за које власник, поседује одговарајућу исправу и користи га за 

стрељачки спорт, без обзира на врсту модел и калибар;  

10)  ловачко оружје је оружје за које власник поседује одговарајућу исправу и користи га за 

лов, у складу са Законом о ловству, без обзира на врсту, модел и калибар; 

11)  ваздушно оружје су све врсте пушака, пиштоља, револвера и других направа које снагом 

сабијеног ваздуха или другог гаса избацују кроз цев зрно, куглицу, сачму или други 

пројектил; 

12) гасно оружје  су све врсте оружја и друге направе које избацују или испуштају гас и 

друге супстанце у којима је недозвољена концентрација: (hloracetofenon) CN, 

(ortohlorbenzenmalon-dinitril) CS, (oleoresin capsicum) OC и осталих хемијских једињења;  

13) дозвољене нешкодљиве материје су хемијска једињења (hloracetofenon) CN, 

(ortohlorbenzenmalon-dinitril) CS и (oleoresin capsicum) OC у дозвољеним 

концентрацијама. Дозвољена концентрација ових материја дефинисана је стандардом 

CIP (Commission Internationale permanente Pour l' Epreuve des Armes á Feu portatives) и 

осталим стандардима за израду муниције; 

14) oружје за сигнализацију су све направе које под притиском барутног пуњења избацују         

средства која производе светлосни и/или звучни ефекат; 

15) oружје с тетивом су лукови, самострели и друге направе које снагом напете тетиве 

 потискују стрелу или други пројектил; 

16)  самострел је оружје код којег се тетива затеже механичким путем, без коришћења 

физичке снаге стрелца;  

17)  репродукције оружја су копије и оргинални модели ватреног оружја, које се пуне с уста 

цеви црним барутом, или његовим заменама, и пале фитиљем, кременом или капислом;  

18) oружје и муниција за потребе војске је оружје и муниција које се набавља према 

посебним прописима и чији промет физичким лицима није дозвољен; 

19) колекционарско оружје је оригинално оружје за које је потребно одобрење, без обзира на 

врсту, модел, и калибар оружја; 

20) старо оружје је оружје које има историјску или уметничку вредност, сврстано у А, Б, Ц и 

Д категорију; 

21) трофејно оружје је ватрено или хладно оружје које има посебан значај (има посебну 

вредност) за власника оружја;. 

22) трговац оружјем је физичко или правно лице које има одобрење Министарства 

унутрашњих послова за производњу и промет оружја и муниције, односно поправљање и 

преправљање оружја; 

23) тромет оружја и муниције  је набављање оружја и муниције ради продаје, смештаја и 

чувања и његова продаја на мало и велико у Републици Србији, у одговарајућем 

продајном простору (који има потребно одобрење за смештај и промет), уз услов да у 

продајном простору на мало укупна количина барута који се налази у муницији не 

прелази 20 kg; 

24)  поправљање оружја је отклањање кварова на оружју, замена или уградња делова оружја;  

25) преправљање оружја је прилагођавање оружја другој муницији, замена или уградња 
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битних делова оружја и други захвати на оружју којима се утиче на његово 

функционисање или на техничке карактеристике; 

26) под превозом оружја подразумева се превоз оружја унутар државне границе (у даљем 

тексту: унутрашњи превоз) и превоз оружја у прекограничном промету (у даљем тексту: 

међународни превоз); 

27) стрелиште је објекат регистрован у надлежним државним институцијама, намењен 

гађању. Оно испуњава техничке и безбедносне услове за употребу оружја за самоодбрану, 

лов и спорт; 

28) испитивање ватреног оружја је проверавање исправности функционисања оружја и 

исправности појединих делова ватреног оружја и контрола издржљивости цеви и других 

одговарајућих делова под одређеним притиском; 

29) обележавање жигом је утискивање прописаних жигова на одређене делове ватреног 

оружја за које је испитивањем утврђена исправност; 

30) привредна или стартна муниција је муниција без пројектила с капислом и барутним 

пуњењем којoм се постиже ефекaт пуцња; 

31) копије оружја  и стартно оружје су предмети који су спољним изгледом слични или 

једнаки оружју, производе звучни или светлосни ефекат, које није дозвољено преправити 

у ватрено оружје; 

32) адаптери су механичке направе које се умећу у цев оружја или на други начин, чиме се 

мења калибар оружја али не и категорија оружја. 

 

Поједини појмови употребљени у овом закону имају значења сходно законима у којима се 

примењују: 

 

1) дете и малолетник, сходно одредбама Закона о малолетним учиниоцима кривичних 

дела и кривичноправној заштити малолетних лица („Службени гласник Р. Србије“, 

бр.85/2005. год.) и 

2)  јавно место, сходно одредбама Закона о јавном реду и миру („Службени гласник Р. 

Србије“, бр. 51/92, 53/93, 67/93 и 48/94. год.). 

 

Члан 4. 

 

Према намени оружје се дели на:  

 

1. оружје за личну безбедност, 

2. ловачко оружје,  

3. спортско оружје,  

4. колекционарско оружје,  

5. старо оружје, 

6. трофејно оружје. 

 

Члан 5. 

 

Оружје се разврстава по категоријама. 

 

А Категорија:  

 

1. оружје за потребе војске; 

2. ватрено оружје које је скривено у другим предметима; 

3. ватрено оружје које поседује разбијач пуцња, пригушивач или другу направу чија је 

намена пригушење и смањење пуцања, без обзира да ли је ова направа интегрални део 

оружја или је монтажног типа; 

4. распрскавајуће оружје и његови делови; 
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5. гасно оружје. 

 

Б Категорија : 

 

1. репетирајуће и полуаутоматско ватрено оружје; 

2. јединачно оружје с кратком цеви са средишњом ударном иглом; 

3. јединачно оружје с кратком цеви с ободним паљењем, укупне дужине до 28 cm;  

4. полуаутоматско ватрено оружје с дугом цеви с магацином и лежиштем за више од 

три метка; 

5. полуаутоматско ватрено оружје с дугом цеви с магацином и лежиштем за највише 

три метка, код којег се магацин може скинути, односно оружје такве конструкције 

да га је могуће уобичајеним алатом преправити у оружје које се може пунити с 

више метака једним пуњењем; 

6. репетирајуће и полуаутоматско ватрено оружје с дугом глатком цеви укупне дужине 

до 60 cm; 

7. репетирајуће ватрено оружје с дугом цеви које није обухваћено тачком 6; 

8. оружје с дугом цеви с једном или више једнострелних ожљебљених цеви;  

9. јединачно оружје с кратком цеви за муницију с ободним паљењем укупне дужине 

која је већа од 28 cm; 

10. јединачно оружје с једном или више глатких дугих цеви;  

11. трофејно оружје; 

12. самострел; 

13. комбиновано ловачко оружје са једном или више ожљебљених или глатких цеви; 

14. ваздушно оружје снаге веће или једнаке 7,5 Ј. 

 

Ц Категорија:  

 

1. копије и оргинални модели ватреног оружја код којег се не употребљава сједињени 

метак; 

2. хладно оружје; 

3. старо оружје. 

Д Категорија:  

 

1. оружје с тетивом, осим самострела; 

2. спреј који избацује нешкодљиве материје у дозвољеним концентрацијама 

3. копије, сигнално и стартно оружје,  

4. ваздушно оружје снаге до 7,5 Ј. 

 

Члан 6. 

 

Оружје из члана 5. овога закона са становишта права и обавеза власника оружја разврстава се у:  

 

1. забрањено оружје – оружје А категорије и хладно оружје када се носи на јавним 

местима на начин који омогућава тренутну употребу,  

2. дозвољено оружје за које је потребно претходно одобрење – оружје Б категорије,  

3. дозвољено оружје за које је потребна пријава надлежном органу – оружје Ц 

категорије,  

4. дозвољено оружје за које није потребно одобрење нити пријава надлежном органу – 

оружје Д категорије.  
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Члан 7. 

 

Надзор над применом овог закона спроводи Министарство унутрашњих послова Републике 

Србије.  

 

II   ИСПРАВЕ ЗА ПОСЕДОВАЊЕ ОРУЖЈА  

 

Члан 8. 

 

Исправе за поседовање оружја су:  

 

1. одобрење за набавку оружја,  

2. оружни лист за држање и ношење оружја,  

3. одобрење за сакупљање колекционарског оружја,  

4. одобрење правном лицу за држање оружја,  

5. одобрење за држање трофејног оружја 

6. потврда о пријави набављеног оружја «Ц» категорије 

7. друге исправе о оружју издате на основу међународних уговора.  

 

Члан 9. 

 

Захтев за одобрење набавке оружја подноси се Министарству унутрашњих послова, (у даљем 

тексту надлежном органу) према месту пребивалишта подносиоца захтева.  

 

III   НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ  

 

1. Одобрење физичком лицу за набавку оружја  

 

Члан 10. 

 

Надлежни орган ће издати физичком лицу одобрење за набавку оружја за оружје Б категорије, 

уколико лице испуњава опште и посебне услове. 

 

Општи услови за издавање одобрења за набавку оружја физичком лицу су: 

 

1. да је лице пунолетно; 

 

2. да лице није правоснажно осуђено за кривична дела против уставног уређења и 

безбедности Републике Србије; за кривична дела против човечности и других добара 

заштићених међународним правом; за кривична дела против живота и тела; кривична 

дела против опште сигурности људи и имовине и кривична дела која у себи садрже 

елементе насиља, а садржани су у кривичним делима против имовине, против слободе и 

права човека и грађанина, против полне слободе, против брака и породице; против 

правосуђа, против јавног реда и мира; против службене дужности; против Војске Србије, 

против заштите животне средине и то кривична дела која се односе на мучење или 

убијање животиња, или ако је за такво кривично дело покренут поступак док овај 

поступак траје, не буде правоснажно окончан. 

 

3. да лице није правоснажно кажњено за прекршај односно да се не води поступак за 

прекршај јавног реда и мира који се кажњавају затвором и других закона у којима су 

прописани прекршаји с елементима насиља, посебно за прекршаје насиља у породици 
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или му је изречена заштитна мера ради спречавања насиља у породици, у последње три 

године од дана подношења захтева за издавање одобрења за набавку оружја; 

 

4. да не постоје околности које указују да би оружје могло бити злоупотребљено у случају 

чешћег и прекомерног уживања алкохола, опојних дрога или других психоактивних 

супстанци. 

 

Посебни услови за издавање одобрења за набавку оружја физичком лицу су: 

 

1) да је здравствено способно за држање и ношење оружја, 

2) да је обучено за руковање ватреним оружјем . 

 

Члан 11. 

 

Услова из члана 10. став 2. тачке 1. овога закона подносилац захтева доказује уверењем о 

здравственој способности. Уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја 

издају здравствене установе и специјалисти медицине рада у приватној пракси који су 

овлашћени за обављање таквих здравствених прегледа.  

 

Физичко лице или надлежни орган које није задовољан издатим уверењем о здравственој 

способности за држање и ношење оружја, може изјавити жалбу другостепеној здравственој 

комисији коју именује министар здравља, у року од 15 дана од дана пријема уверења.  

 

Изабрани лекар примарне здравствене заштите, као и сваки други лекар који има сазнања о 

промени здравственог стања или лечењу власника оружја, а које утиче на здравствену 

способност за држање и ношење оружја, дужан је одмах да извести надлежни орган, а 

најкасније у року од 8 дана по сазнању за такву промену. 

 

Члан 12. 

 

Постојање услова из члана 10. став 2. тачке 2. овога закона подносилац захтева доказује 

уверењем о положеном испиту за руковање ватреним оружјем. 

 

Овлашћена организација за обуку у руковању ватреним оружјем може бити стрељачка односно 

друга организација и установа која располаже одговарајућом дозволом за рад, потребним 

просторијама, стрелиштем, стручним кадром и испуњава друге прописане услове за обучавање 

и доделу уверења (сертификата). 

 

Обука се састоји из теоријског дела и практичног дела. Оука обухвата: 

1. правни аспект држања, ношења и употребе оружја; 

2. безбедно руковање оружјем; 

3. основе балистике и технике гађања; 

4. практично гађање ватреним оружјем. 

 

Од обуке за руковање ватреним оружјем ослобођени су овлашћена службена лица и 

пензионисана лица овог својства Министарства унутрашњих послова и активна и пензионисана 

војна лица. 

 

Члан 13. 

 

Решење којим се не одобрава набавка оружја физичком лицу мора да садржи разлоге за 

одбијање захтева. Против решења може се изјавити жалба министру унутрашњих послова у 

року од 15 дана од дана уручења. 
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Против решења донетог по жалби не може се водити управни спор. 

 

2. Одобрење правном лицу за набавку оружја  

 

Члан 14. 

 

Надлежни орган ће издати правном лицу одобрење за набавку оружја ради обављања његове 

делатности односно активности. Одобрење за набављање и држање оружја може се издати ако: 

 

1. одговорно лице испуњава опште и посебне услове из члана 10. овог закона, 

2. правно лице располаже одговарајућим простором за безбедан смештај и чување оружја и 

муниције. 

Члан 15. 

 

Одобрење правном лицу за набавку и држање може се издати за следеће оружје: 

 

1) пиштоље и револвере калибра 5,6 mm и већег калибра, аутоматско и полуаутоматско 

оружје осим аутоматских пиштоља – органима, предузећима, установама и другим 

правним лицима која непосредно обављају послове физичко – техничког обезбеђења и 

заштите објеката;  

2) ловачко оружје и оружје за личну безбедност – предузећима и другим организацијама 

којима су ловишта дата на управљање; 

3) спортско оружје – стрељачким организацијама. 

 

Члан 16. 

 

Надлежни орган ће одбити захтев за набавку оружја и муниције правном лицу ако не испуњава 

услове за набавку оружја прописане овим законом. Решење којим се одбија захтев за набавку 

оружја и муниције правном лицу мора да садржи разлоге за одбијање захтева. 

 

Против негативног решења може се изјавити жалба министру унутрашњих послова у року од 15 

дана од дана пријема решења. 

 

Против решења донетог по жалби не може се водити управни спор. 

 

Члан 17. 

 

Правна лица која се баве снимањем филмова, приказивањем позоришних представа или 

одржавањем традиционалних витешких игара и других приредби које представљају културно 

наслеђе и других приредби смеју уз одобрење набављати, држати и користити хладно оружје, 

као и оружје А, Б и Ц категорије које је прилагођено и од надлежног овлашћеног органа 

означено и евидентирано, тако да се из њега може испаљивати само муницију без пројектила 

која искључиво производи звучни ефекат. 

 

3. Важност одобрења за набавку оружја 

 

Члан 18. 

 

Одобрење за набавку оружја физичком и правном лицу издаје надлежни орган с роком важења 

од шест месеци од дана издавања.  
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Одобрење за набавку оружја из става 1. овог члана које није искоришћено физичка или правна 

лица ће вратити надлежном органу у року од осам дана од истека рока важења. 

 

4 Оружни лист  и одобрење за држање оружја 

 

Члан 19. 

 

За оружје које је набављено на основу одобрења физичко или правно лице мора поднети захтев 

за регистрацију оружја надлежном органу у року од осам дана од дана набавке. 

 

За оружје које је набављено на основу одобрења физичком лицу издаје се оружни лист за 

држање и ношење оружја, а правном лицу се издаје одобрење за држање оружја.  

 

За ловачко оружје с глатким цевима могу се издати до три оружна листа која гласе на различита 

лица, уз приложену писмену сагласност власника оружја.  

 

Члан 20. 

 

Надлежни орган ће одбити да изда оружни лист за оружје које пре стављања у промет није 

означено жигом или обележено у складу с прописима о испитивању, означавању жигом и 

обележавању ручног ватреног оружја.  

 

У случају из става 1. овога члана надлежни орган ће наложити да се оружје упути на жигосање 

у овлашћену установу. 

 

Надлежни орган одбиће да изда оружни лист и у случају када се у поступку регистрације утврде 

неправилности или други битни разлози за одбијање захтева. 

 

5.Набавка  муниције  

 

Члан 21. 

 

Муниција за оружје с глатком и жљебљеном цеви може се набавити на основу оружног листа. 

 

Физичко лице може набавити и поседовати муницију за оружје с глатком цеви без ограничења 

количине. 

 

Физичком лицу није дозвољено да поседује у кућним условима више од 200  метака по 

регистрованом оружју са жљебљеном цеви. 

 

Надлежни орган одобриће набавку муниције правном лицу ако има одобрење за држање оружја. 

Одобрење ће се издати правном лицу које је регистровано за производњу оружја, поправку и 

преправку оружја, вођења регистрованог стрелишта, спортским стрељачким организацијама 

које су уписане у регистар удружења, правним лицима регистрованим за обављање делатности 

ловства односно правним лицима која имају одобрење за физичко –техничку заштиту лица и 

имовине.  

 

Регистрована правна лица за обезбеђење лица и имовине могу поседовати муницију за 

сопствене потребе највише до 50 метака за свако регистровано оружје. 

 

Физичко и правно лице може да се писаним путем обрати надлежном органу и затражити 

додатну количину муниције.  

Овај захтев и одобрење имају једнократну важност. За сваки конкретни случај поступак се 
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понавља. 

 

За физичка и правна лица нема ограничења у количини муниције и броја захтева у току године. 

 

Члан 22. 

 

Физичким лицима је дозвољено пуњење муниције за жљебљено оружје и оружје с глатком 

цеви, као и сачмене муниције за сопствене потребе за оружје које поседује. 

 

Пуњење муниције за сопствене потребе не сматра се производњом. 

 

Право на пуњење муниције за сопствене потребе доказује се потврдом о завршеној обуци за 

пуњење муниције коју издаје овлашћена организација. 

 

Овлашћена организација за обуку у руковању ватреним оружјем може бити стрељачка, односно 

друга регистрована организација и установа која располаже потребним просторијама, 

стрелиштем, стручним кадром и испуњава друге прописане услове за спровођење обуке. 

 

Обука се састоји из теоријског дела, практичног дела и провере знања. Садржај обуке прописује 

министар унутрашњих послова. 

 

Обуку и програм обуке у пуњењу муниције могу обављати само лица са завршеном високом 

стручном спремом: Машински факултет, смера војно машинство и Војнотехничка академија, 

смер класично наоружање с најмање 10 година радног искуства у струци о чему се подноси 

доказ надлежном органу. 

 

Ову врсту муниције забрањено је ставити у промет. 

 

6.Колекционарство оружја и муниције 

 

A)  Колекционарство оружја 

 

Члан 23. 

 

Одобрење за сакупљање оружја физичком лицу се издаје на основу претходно поднетог 

писменог захтева за набавку колекционарског оружја, ако физичко лице испуњава услове из 

члана 10. овог закона. 

 

Физичко лице (колекционар) коме је издато одобрење за набавку колекционарског оружја, 

дужно је да поднесе надлежном органу захтев за регистровање оружја и издавање дозволе за 

колекционарско оружје у року од осам дана од дана набавке оружја. 

 

По издавању дозволе из става 1. овог члана, одобрење за набавку другог колекционарског 

оружја се издаје ако физичко лице (колекционар) испуњава само услов из члана 10 став 2, тачке 

3 и 4. 

Члан 24. 

 

Физичко лице које добије дозволу сме да сакупља све врсте оружја.  



 13 

 

Б)   Колекционарство муниције 

 

Члан 25. 

 

Колекционарство муниције подразумева сакупљање, размену, чување и класификовање 

појединачних примерака муниције за све врсте пушка, пиштоља и револвера, као и муниције за 

војничко оружје укључујући и калибар 12,7 mm.  

 

Муниција се класификује у оквиру истог калибра по: облику и тежини зрна, врсти–намени зрна, 

години производње и произвођачу. Колекционар је дужан да води евиденцију о збирци. 

 

За размену с другим колекционарима дозвољено је поседовати највише до пет комада исте 

муниције. 

 

Лице из става 1. дужно је да пријави колекцију надлежном органу који ће издати потврду. 

 

Члан 26. 

 

Забрањено је носити колекционарско, трофејно и старо оружје, као и справљати или држати 

муницију за то оружје изузев у околностима наведеним у члану 25. став 1. овог закона. 

 

Физичко лице које је пријавило колекцију (оружје, муницију) надлежном органу може да je 

изнесе ван места пребивалишта, ради излагања, размене или продаје. 

 

7. Оружје с обавезом пријављивања  

 

Члан 27. 

 

Пунолетно физичко лице и правна лица смеју без одобрења надлежног органа да набављају и 

држе оружје Ц категорије. 

 

Лица из става 1. овога члана која набаве оружје Ц категорије дужна су га пријавити 

надлежном органу у року од осам дана од дана набавке. 

 

За пријављено оружје надлежни орган ће издати потврду. 

 

Овлашћeни трговац оружјeм дужан је да о продаји оружја Ц категорије извести надлежни орган 

у месту где је извршена продаја, у року од осам дана од дана продаје оружја и достави податке о 

купцу. 

 

8. Оружје без обавезе пријављивања 

 

Члан 28. 

 

Пунолетно физичко лице може без обавезе пријављивања надлежном органу да набави и држи 

оружје Д категорије. 

 

Лице из става 1. овога члана може да набави, држи и носи спреј који избацује дозвољене 

нешкодљиве материје у дозвољеним концентрацијама. 
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9.Права и обавезе које произлазе из исправа о оружју  

 

Члан 29. 

 

Није дозвољено оружје носити и преносити без оружног листа. 

 

Члан 30. 

 

Оружје се може продати или предати само ономе ко има важеће одобрење за набавку оружја 

или важећи оружни лист.  

 

Физичка и правна лица која поседују оружје за које је издата исправа о оружју и оружје које се 

држи на основу пријаве, дужни су у случају продаје оружја одјавити оружје код надлежног 

органа у року од осам дана од дана продаје. 

 

Приликом замене оружја исте врсте, које се држи на основу оружног листа или пријаве, власник 

је дужан да надлежном органу пријави замену и поднесе захтев за издавање новог оружног 

листа, у року од осам дана од извршене замене.  

 

IV  ПОСТУПАЊЕ С ОРУЖЈЕМ И МУНИЦИЈОМ  

 

Члан 31. 

 

С оружјем и муницијом мора се поступати с посебном пажњом. 

 

Посебна пажња у поступању с оружјем и муницијом односи се на правилно чување, правилну и 

стручну употребу, ношење, преношење и држање у исправном стању. 

 

1. Чување оружја и муниције 

 

Члан 32. 

 

Оружје и муниција чувају се закључано тако да нису доступни лицима која нису овлашћена да 

га поседују, посебно деца и малолетници.  

 

Оружје и муниција чувају се у стамбеном или другом простору који се налазе у месту боравка 

власника или корисника оружја и муниције. 

 

Члан 33. 

 

Власник оружја и муниције који напушта место боравка на време дуже од годину дана, а оружје 

и муницију које поседује не носи са собом, дужан је да их преда на чување лицу које има 

оружни лист за држање и ношење оружја или овлашћеном трговцу оружјем или другом 

правном лицу овлашћеном за држање оружја и муниције. Власник оружја и муниције дужан је 

да обавести надлежни орган о предаји оружја и муниције на чувње лицу које има право држања 

или ношења таквог оружја, у року од осам дана од дана предаје. 

 

Члан 34. 

 

Грађани су дужни да се придржавају јавно истакнутих забрана о уношењу оружја у одређене 

просторе или просторије.  

 

Физичком лицу није дозвољено да носи оружје када је под дејством алкохола, опојних дрога 
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или других психоактивних супстанци, односно у таквом стању да није у могућности да свесно 

контролише своје поступке и вољу. 

 

2.Коришћење оружја  

 

Члан 35. 

 

Власник оружја је дужан да оружје одржава у исправном стању, правилно и опрезно рукује 

њиме.  

 

Забрањена је употреба оружја на јавним местима, осим за раднике који обезбеђују лица и 

имовину у државним органима и правна лица, сагласно прописима о обезбеђивању имовине и у 

складу са законским прописима који регулишу употребу оружја. 

 

Дозвољено је користити све врсте регистрованог оружја „Б“ и „Ц“ категорије на регистрованом 

стрелишту. 

 

Ловачко оружје није дозвољено употребљавати изван ловишта или простора који су одређени 

за коришћење ловачког оружја. 

 

Изузетно од става 3. овога члана, ваздушно оружје и лук могу се употребљавати и на местима 

која су по свом положају и предузетим мерама обезбеђења таква да се не може угрозити 

сигурност грађана и објеката. 

 

Ваздушно оружје и лук могу користити и деца старија од 10 година на спортским стрелиштима 

и на другим одређеним и уређеним местима за вежбе гађања под надзором тренера, која 

испуњавају опште и посебне услове из члан 10. овога закона и услове прописане Законом о 

спорту („Службени гласник Републике Србије“ бр.52/96 101/ 2005. год.) и другим прописима. 

 

Ловачко и друго спортско оружје изван ловишта, односно стрелишта мора се преносити у 

одговарајућим навлакама или ковчезима, празно, без муниције и могућности за тренутну 

употребу.  

 

3. Давање оружја на коришћење и послугу 

 

Члан 36. 

 

Правна лица која поседују регистровано оружје дају га на коришћење својим запосленим 

лицима одређеним за непосредно вршење послова физичко-техничког обезбеђења, за обављање 

регистроване делатности, која испуњавају овим законом прописане услове.  

 

У сврху обављања послова физичко–техничког обезбеђења правним лицима може се издати 

одобрење за набавку дозвољеног кратког ватреног оружја под условима прописаним овим и 

другим законима.  

 

Чланови спортских стрељачких организација који користе спортско оружје организације чији 

су чланови за ношење таквог оружја и припадајуће муниције морају имати потврду те 

организације.  

 

Члан 37. 

 

На послугу се може дати само оружје за лов и спорт. 
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Оружје за лов се може давати на послугу само лицима која имају оружни лист за такву врсту 

оружја.  

 

Спортске стрељачке организације које дају на послугу оружје својим члановима дужне су о 

томе издати потврду. 

 

Члан 38. 

 

Привредна друштва и друге организације, које управљају ловиштима и дају на коришћење 

ловачко оружје лицима која по прописима о ловству имају право на лов, издају и прописане 

дозволе за лов с одређеним временом трајања.  

 

Члан 39. 

 

Стрељачке организације и удружења могу давати на коришћење оружје и муницију само 

члановима стрељачких организација и за време док се баве гађањем на стрелишту, а за пренос 

оружја и муниције до стрелишта издају прописану исправу лицу које преноси оружје.  

 

4. Промена личног имена, назива или места  боравка  

 

Члан 40. 

 

Када физичко или правно лице које поседују оружје по основу оружног листа за држање и 

ношење оружја, оружног листа за држање оружја или одобрења за колекционарско оружје, 

промени лично име, назив или место боравка, дужно је о томе обавестити надлежни орган у 

року од осам дана . 

 

Приликом замене оружја исте врсте правно или физичко лице дужно је да преда оружни лист 

надлежном органу ради издавања новог оружног листа, у року од осам дана.  

 

V ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ СМРТИ ВЛАСНИКА ОРУЖЈА, ОДНОСНО ПРЕСТАНКА 

ПОСТОЈАЊА ПРАВНОГ ЛИЦА 

 

Члан 41. 

 

У случају смрти власника оружја чланови породице умрлог лица, његови наследници, старатељ 

или особа која је с њим живела у заједничком домаћинству дужни су да у року од 30 дана од 

смрти или одмах по сазнању да је умрло лице поседовало оружје обавесте надлежни орган. 

 

Лице које је у поседу оружја умрлог лица, а не спада у круг лица из става 1. дужно је да без 

одлагања, а најкасније у року од осам дана преда оружје надлежном органу, по сазнању о смрти 

власника оружја. 

 

Надлежни орган ће о предатом оружју и муницији издати потврду. 

 

Наследник оружја дужан је да у року од 60 дана од дана правоснажности решења о 

наслеђивању: 

 

1. поднесе захтев за регистрацију оружја или 

2. преда оружје овлашћеном продавцу на продају или 

3. преда оружје у корист Републике Србије, без накнаде. 

 

Изузетно од става 4. овога члана, оружје и муницију малолетног наследника може чувати 
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надлежни орган док наследник не наврши 18. годину живота.  

 

Наследник оружја с навршених 18 година живота дужан је с оружјем поступити на начин 

прописан ставом 4. тачкама 1 – 3. овога члана. 

 

Члан 42. 

 

Наследник који је продао оружје, дужан је да га одјави надлежном органу у року од осам дана 

од дана продаје.  

 

Члан 43. 

 

Наследнику оружја који жели да поднесе захтев за регистрацију наслеђеног оружја надлежни 

орган ће издати оружни лист уколико испуњава опште и посебне услове из члана 10. овога 

закона.  

 

Члан 44. 

 

Оружје, које његов наследник жели да задржи као успомену, може се пријавити надлежном 

органу и пререгистровати у трофејно оружје, у року од осам дана од правоснажног решења о 

наслеђивању. 

 

Изузетак од става 1. овога члана, захтев за пререгистрацију оружја и муниције малолетног 

наследника подноси се у року од осам дана након навршених 18 година живота. 

 

Члан 45. 

 

Оружје које је наследник предао у корист Републике Србије без накнаде, надлежни орган ће 

одјавити по службеној дужности.  

 

Члан 46. 

 

Ако наследник оружја у року од 60 дана од дана правоснажности решења о наслеђивању не 

поступи у складу с чланом 41. став 4. тачка 1 – 4. овога закона, надлежни орган ће одузети 

оружје и муницију и с њим поступити на начин прописан овим законом.  

 

Члан 47. 

 

Органи надлежни за вођење привредних регистара (Агенција за привредне регистре и 

општински органи) извештавају без одлагања, а најкасније у року од осам дана, надлежни орган 

о сваком престанку постојања правног лица које обавља делатност физичко–техничког 

обезбеђења лица и имовине, а надлежни трговински судови и у случају законског престанка 

рада сваког другог правног лица које је по било којем основу имало у свом делокругу послова, 

између осталог, и послове физичко-техничког обезбеђења. 

 

VI   ОДУЗИМАЊЕ ОРУЖЈА, МУНИЦИЈЕ И ИСПРАВА О ОРУЖЈУ  

 

Члан 48. 

 

Надлежни орган ће одузети оружје, муницију, одобрење за набавку оружја, оружни лист, 

одобрење за сакупљање колекционарског оружја од физичког лица која престане да испуњава 

неки од услова из члана 10. став 2. тачке 2, 3, и 4. овога закона или услов из члана 10. став 3. 

тачке 1. овога закона. 
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Члан 49. 

 

Надлежни орган ће упутити на ванредни здравствени преглед власника оружја за којег се 

оправдано сумња да више није здравствено способан за држање и ношење оружја. 

 

Власник оружја из става 1. овога члана је дужан, у року од 15 дана од дана пријема решења о 

упућивању на ванредни здравствени преглед, доставити надлежном органу уверење о 

здравственој способности за држање и ношење оружја.  

 

Трошкове здравственог прегледа власника оружја за кога се утврди да је здравствено способан 

за држање и ношење оружја сноси надлежни орган који га је упутио на здравствени преглед.  

 

Власник оружја за кога се на ванредном здравственом прегледу утврди да није здравствено 

способан за држање и ношење оружја, сам сноси трошкове ванредног здравственог прегледа. 

 

Надлежни орган ће привремено одузети оружје, муницију, оружни лист и одобрење за 

сакупљање колекционарског оружја власнику оружја који је на ванредном здравственом 

прегледу оцењен неспособним за држање и ношење оружја или који не достави уверење о 

здравственој способности за држање и ношење оружја у року од 15 дана.  

 

Члан 50. 

 

Надлежни орган ће привремено одузети оружје, муницију, одобрење за набавку оружја, 

одобрење за сакупљање колекционарског оружја и одобрење за држање оружја правном лицу 

ако престане да постоји неки од услова наведених у чл. 10. овога закона.  

 

Члан 51. 

 

Решење о привременом одузимању оружја, муниције, одобрење за набавку оружја, оружног 

листа, одобрење за сакупљање колекционарског оружја и одобрење за држање и ношење оружја 

од физичких или правних лица доноси надлежни орган. Решење донето на основу овог члана 

мора садржавати разлоге због којих је донето. 

 

Жалба против решења изјављује се министру унутрашњих послова у року од 15 дана од дана 

пријема решења. 

 

Против решења донетог по жалби не може се водити управни спор. 

 

Члан 52. 

 

Оружје, муниција, одобрење за набавку оружја, оружни лист, одобрење за сакупљање 

колекционарског оружја и оружни лист за држање и ношење оружја привремено ће се одузети, 

одмах и пре окончања управног, прекршајног и кривичног поступка, ако околности указују да 

би оружје могло бити злоупотребљено, нарочито ако је власник често под дејством алкохола, 

опојних дрога или других психоактивних супстанци, због поремећених породичних односа у 

сврху заштите од насиља у породици или због заштите јавног поретка, које се не могу одлагати, 

а чињенице на основу којих треба донети решење су утврђене. 

 

Надлежни орган ће издати потврду о привремено одузетом оружју, муницији, одобрењу за 

набавку оружја, оружном листу и одобрењу за сакупљање колекционарског оружја и одобрењу 

за држање оружја.  
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Члан 53. 

 

Привремено одузето оружје и муниција из члана 52. овога закона чува надлежни орган који 

води поступак за одузимање оружја, до правоснажног окончања поступка. 

 

Надлежни орган чува одузето оружје и муницију у одговарајућим условима. 

 

Члан 54. 

 

Оружје и муниција одузети у управном поступку, њихов власник може продати или поклонити 

физичком или правном лицу које испуњава услове прописане овим законом у року од годину 

дана од правоснажности решења о одузимању оружја и муниције.  

 

Ако власник одузетог оружја и муниције не прода оружје и муницију у року из става 1. овога 

члана, надлежни орган ће предати оружје и муницију овлашћеном трговцу оружјем ради 

продаје.  

 

Члан 55. 

 

Оружје и муниција одузети у управном поступку, који не буду продати након годину дана од 

правоснажности решења о одузимању, постају власништво Републике Србије.  

 

VII   ГУБИТАК, КРАЂА И ПРОНАЛАЖЕЊЕ ОРУЖЈА, МУНИЦИЈЕ И ИСПРАВА О ОРУЖЈУ  

 

Члан 56. 

 

Физичка и правна лица која поседују оружје по основу оружног листа за држање и ношење 

оружја, одобрења за држање оружја или одобрења за сакупљање колекционарског оружја дужна 

су да одмах, а најкасније у року од 48 сати, пријаве нестанак (губитак, крађу) оружја и 

муниције, односно исправа о оружју. 

 

Пријава се подноси надлежном органу према месту догађаја или сазнања о губитку оружја и 

муниције, односно исправе о оружју. 

 

Члан 57. 

 

Kо пронађе оружје или муницију, односно исправу о оружју дужан је да у року од 48 сати о 

томе обавести најближу полицијску управу или полицијску станицу. 

 

Уколико се не пронађе власник оружја у року од годину дана, надлежни орган ће поступити на 

начин утврђен чланом 55. овог закона. 

 

VIII   ПРОМЕТ И ПРЕВОЗ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ  

 

Члан 58. 

 

Прометом оружја, делова за оружје и муниције могу се бавити: привредна друштва и 

предузетници који, пре уписа у судски регистар односно регистар радњи, за то добију одобрење 

надлежног органа.  

 

Одобрење издаје надлежни орган: 
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1) ако су испуњени просторни и технички услови за смештај и чување оружја, делова за 

оружје и муниције како не би дошла у посед неовлашћеним лицима и угрозила 

безбедност људи и објеката; 

 

2) ако одговорно лице у предузећу, односно власник предузећа или радње и лице које 

непосредно рукује оружјем, деловима за оружје и муницијом испуњава услове из члана 

14. овог закона. 

 

Привредно друштво и предузетник могу продавати оружје, делове за оружје и муницију само 

грађанима, органима, привредним друштвима, установама и другим правним лицима којима је 

надлежни орган за то издао одобрење, односно оружни лист.  

 

Члан 59. 

 

За промет оружја, делова за оружје и муниције између привредних друштава и предузетника 

потребно је посебно одобрење надлежног органа.  

 

Одобрење се издаје на захтев купца, за сваку уговорену количину, осим у случају из члана 58. 

став 3. овог закона. 

 

Захтев за издавање одобрења садржи: назив и адресу продавца и купца; врсту и количину 

оружја, делова за оружје и муниције; назив и адресу произвођача.  

 

Одобрење за промет неће се издати када то захтева безбедност и одбрана Републике Србије.  

 

Члан 60. 

 

За превоз оружја, делова за оружје и муниције која садржи експлозивну или запаљиву материју 

потребно је одобрење надлежног органа.  

 

Изузетак од става 1. овог члана је превоз количине мање од 20 јединица ватреног оружја и 

количина муниције мања од 5 kg барута садржаног у готовој муницији, који правно лице може 

транспортовати без одобрења. 

 

За оружје Д категорије није потребно одобрење за превоз оружја. 

 

Захтев за издавање одобрења превозник подноси најкасније 24 часа пре започетог превоза и 

садржи: назив и адресу пошиљаоца, врсту, количину и начин паковања оружја, делова за оружје 

и муниције; назив и адресу произвођача; назив и адресу превозника; датум и сат започињања 

превоза; трасу и крајње одредиште; врсту и ознаку превозног средства; назив и адресу 

примаоца.  

 

Одобрење за превоз из става 1. овог члана неће се издати када то захтевају безбедност и 

одбрана Републике Србије.  

 

Одобрење није потребно ако се превоз оружја, делова за оружје и муниције обавља за потребе 

Војске Србије и Министарства унутрашњих послова.  
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IX   ПОПРАВЉАЊЕ И ПРЕПРАВЉАЊЕ ОРУЖЈА 

 

Члан 61. 

 

Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити привредна друштва и предузетници који, 

пре уписа у регистар привредних друштава односно регистар предузетника, за то добију 

одобрење надлежног органа.  

 

Одобрење издаје надлежни орган привредном друштву, односно предузетнику која испуњава 

услове из члана 58. став 2. овог закона.  

 

Предузећа и радње за поправљање и преправљање могу примати само оружје за које је 

надлежни орган издао одобрење, односно оружни лист.  

 

Привредно друштво, односно предузетник писмено ће обавестити надлежни орган о свакој 

извршеној преправци, у року од 8 дана.  

 

X   НАДЗОР 

 

Члан 62. 

 

Инспектори унутрашњих послова обављају непосредни надзор над радом правних лица – 

привредних друштава и предузетника којима је издато одобрење за обављање делатности 

(промет, поправљање и преправљање оружја, смештај, држање, ношења и чување оружја и 

муниције и вођење прописаних евиденција).  

 

Члан 63. 

 

У обављању надзора над радом правних лица наведених у члану 62. овог закона којима је 

издато одобрење за обављање делатности (промет, поправљање и преправљање оружја, 

смештај, држање, ношење и чување оружја и муниције) инспектори из члана 62. овога закона 

овлашћени су да: 

 

1) прегледају складишта оружја и муниције, просторије где се оружје поправља или преправља, 

обавља промет и чува оружје и муниција, да изврше преглед прописаних евиденција и остале 

документације у вези с` поправљањем или преправљањем, прометом оружја, чувањем оружја и 

муниције; 

 

2) привремено забране обављање делатности (промет, поправљање и преправљање оружја, 

смештај, држање, ношење и чување оружја и муниције), употребу цивилних стрелишта и нареде 

да се утврђене неправилности отклоне у року који они одреде; а најдуже 60 дана. 

 

3) забране даљу делатност (промет, поправљање и преправљање оружја, смештај, држање, 

ношење и чување оружја и муниције), ако су учињени тежи пропусти у заштити или примени 

мера безбедности или друге радње које садрже обележја кривичног дела, привредног преступа 

или прекршаја, уколико је престао да постоји неки од услова под којима је одобрење издато или 

ако се не поступи по налогу надлежног органа; 

 

4) одузму дозволу за непосредно руковање ватреним оружјем лицу које више не испуњава 

услове из члана 10. став 2. тачке 2, 3, и 4. овога закона и члана 10. став 3. тачке 1. овога закона; 

 

5) да нареди предузимање и других прописаних мера. 
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XI ЕВИДЕНЦИЈЕ И ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ 

ЗАКОНА  

 

Члан 64. 

 

Државни и други органи, привредна друштва, установе, друга правна лица и предузетници 

дужни су да воде евиденције, и то: 

 

1) органи, привредна друштва, установе и друга правна лица која непосредно обављају 

послове физичког обезбеђења и заштите објеката – евиденцију о оружју и муницији за 

физичко обезбеђење;  

 

2) привредна друштва и друге организације којима су дата ловишта на управљање–

евиденцију о ловачком оружју и муницији;  

 

3) стрељачке организације – евиденцију спортског оружја и евиденцију издате и 

употребљене муниције;  

 

4) привредна друштва и предузетници који се баве прометом оружја – евиденцију о 

промету оружја и муниције;  

 

5) привредна друштва и предузетници који се баве поправљањем и преправљањем 

оружја – евиденцију о поправљеном и преправљеном оружју; 

 

6) овлашћене организације – евиденцију о лицима обученим за руковање ватреним 

оружјем и издатим уверењима.  

 

Евиденцију о поднетим захтевима и издатим одобрењима за набављање оружја и муниције, 

издатим оружним листовима и одобрењима за држање оружја, одузетом, нађеном и предатом 

оружју, битним деловима за оружје и муницију, пријављеном старом оружју и оружју с тетивом 

води надлежни орган.  

 

Члан 65. 

 

Министар унутрашњих послова прописује: 

 

1) услове за обучавање у руковању ватреним оружјем; 

 

2) услове и начин спровођења обуке и програм обуке за руковање ватреним оружјем; 

 

3) услове за обучавање у пуњењу муниције за сопствене потребе; 

 

4) услове и начин спровођења обуке и програм обуке за пуњење муниције за сопствене 

потребе; 

 

5) услове и начин смештаја и чувања оружја и муниције;  

 

6) обрасце захтева, одобрења, оружног листа и других исправа предвиђених овим 

законом; 

 

7) обрасце за евиденције предвиђе овим законом.  
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XII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

1. Привредни преступ  

 

Члан 66. 

 

Новчаном казном од 100.000,00 до 3.000.000,00 динара казниће се за привредни преступ 

привреднo друштво  и предузетник који поступи противно одредбама члана 58. ст. 1. и 3. овог 

закона.  

 

За радње из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном 

од 10.000,00 до 200.000,00 динара.  

 

За привредни преступ из става 1. овога члана уз новчану казну изрећиће се и заштитна мера 

забране обављања делатности (промет, поправљање и преправљање оружја) уколико је 

обављање такве делатности одобрено овим законом, у трајању од три месеца до три године. 

 

2. Прекршаји  

 

Члан 67. 

 

Новчаном казном од 70.000,00 до 700.000,00 динара или казном затвора до 60 дана казниће се за 

прекршај физичко лице које неовлашћено да оружје деци или малолетним лицима да га држе 

или носе. 

 

За прекршај из става 1. овога члана, осим предвиђене казне, изриче се и заштитна 

мера одузимања оружја и муниције. 

 

Члан 68. 

 

Новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице: 

 

1) ако у прописаном року не пријави оружје Ц категорије; 

 

2) ако носи оружје без исправе о оружју; 

 

3) ако у прописаном року не одјави оружје; 

 

4) ако у прописаном року не обавести надлежни орган о предаји оружја и муниције на 

чување; 

 

5) ако не одржава оружје у исправном стању или њиме неправилно или непажљиво 

рукује; 

 

6) ако оружје и муницију спортске стрељачке организације носи без потврде те 

организације; 

 

7) ако у прописаном року не пријави промену личног имена или пребивалишта; 

 

8) ако у законском року по сазнању не обавести надлежни орган ради предаје оружја 

након смрти власника оружја. 
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Члан 69. 

 

Новчаном казном од 25.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице: 

 

1) изабрани лекар примарне здравствене заштите, као и сваки други лекар који у    

законском року не извести надлежни орган о промени здравственог стања или току 

лечења власника оружја, а које утиче на здравствену способност за држање и ношење 

оружја;  

2) ако не дозволи полицијском службенику да утврди постојање услова за безбедан 

смештај и чување оружја;  

3) ако у прописаном року не поднесе захтев за регистрацију оружја;  

4) ако сакупља и држи колекционарско оружје без одобрења; 

5) ако колекционарско оружје и оружје које се држи на основу одобрења за сакупљање 

колекционарског оружја носи, употребљава као оружје или за њега набавља, држи или 

прави муницију; 

6) ако оружје из члана 23. овог закона прода или преда лицу које нема одобрење 

за сакупљање колекционарског оружја; 

7) ако прода или преда оружје и муницију ономе ко нема важеће одобрење за набавку 

оружја или важећи оружни лист за то оружје; 

8) ако поступа противно члану 22. став 3. или 7. овога закона; 

9) ако се не придржава јавно истакнутих забрана о ношењу оружја у одређене просторе 

или просторије; 

10) када носи оружје под дејством алкохола, опојних дрога или психоактивних 

супстанци, односно у таквом стању да није у могућности да контролише своје поступке 

односно влада својом вољом; 

11) чувари који изван времена у којем обављају послове физичко – техничке заштите, 

носе службено ватрено оружје;  

12) ако оружје и муницију не чува у складу с чланом 32. овога закона; 

13) ако ваздушно оружје или лук и стрелу да на коришћење деци млађој од 10 година 

изван спортских стрелишта или места одређених и уређених за вежбе гађања и без 

надзора стручног лица или тренера; 

14) ако дуго ловачко и дуго спортско оружје изван ловишта, односно стрелишта не 

преноси у одговарајућим навлакама или ковчезима, без муниције, а кратко ловачко и 

кратко спортско оружје закључано у навлакама или ковчезима или ако се у њима налази 

муниција;  

15) ако оружје да на послугу противно члану 37. став 1. овога закона; 

16) ако оружје да на послугу лицу које нема оружни лист или одобрење за набавку 

оружја или одобрење за сакупљање колекционарског оружја; 

17) ако да на послугу ваздушно оружје и оружје с тетивом малолетним лицима; 

18) ако не пријави губитак или крађу оружја; 

19) ако не пријави оружје граничној полицији приликом преласка државне границе. 

 

За прекршај из тачака 3,4,5,6,7,8 и 9 овога члана, осим предвиђене казне, изриче се и заштитна 

мера одузимања оружја и муниције. 

 

Члан 70. 

 

За прекршаје из члана 67. и члана 69. тачке 3,4,5,6,7,8,9 и 19. овога Закона оружје и муниција 

одузеће се и у случају да се прекршајни поступак заврши решењем којим се окривљени не 

проглашава кривим, ако то захтевају интереси јавне или опште безбедности. Судија за 

прекршаје који је поступак завршио, доноси посебно решење о одузимању оружја и муниције 

из става 1. овога члана. 
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По коначном завршетку поступка спроведеног по одредбама члана 67, 69 и 70. овога закона, 

одузето оружје и муниција предају се надлежном органу. 

 

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 71. 

 

Власници који на дан ступања на снагу овог закона за оружје немају оружни лист, односно 

одобрење за држање колекционарског оружја, могу у року од шест месеци од дана ступања на 

снагу овог закона поднети захтев да им се изда оружни лист или одобрење.  

 

Приликом подношења захтева власници оружја нису дужни да доказују порекло оружја.  

 

Члан 72. 

 

Власници који на дан ступања на снагу овог закона држе или носе оружје чије је набавка, 

држање и ношење овим законом забрањено могу у року од 30 дана од дана ступања на снагу 

овог закона предати оружје надлежном органу.  

 

Власници који оружје предају надлежном органу у року из става 1. овог члана неће одговарати 

за неовлашћено држање и ношење оружја. 

 

Члан 73. 

 

Физичка и правна лица која држе, држе и носе, односно баве се прометом, поправљањем и 

преправљањем оружја, битних делова за оружје и муницију за које до ступања на снагу овог 

закона није било потребно одобрење захтев за издавање одобрења, предвиђеног овим законом 

поднеће у року од 30 дана од дана ступања овог закона на снагу.  

 

Члан 74. 

 

Дозволе за држање, односно држање и ношење оружја и муниције издате по садашњим 

прописима морају да се замене до истека њихове важности, а најкасније у року од три године од 

дана ступања на снагу овог закона. 

 

Дозволе из става 1. овог члана замениће се, на основу поднетог писменог захтева за замену 

постојеће дозволе, који подноси физичко лице, овлашћено лица у правном лицу или 

предузетник. 

 

При подношењу захтева за замену оружног листа из става 1. овог члана физичко лице односно 

овлашћено лице у правном лицу или предузетник дужно је да надлежном органу према месту 

пребивалишта за физичко лице односно према седишту правног лица – предузетника достави на 

увид оружје за које се издаје оружни лист. 

 

Члан 75. 

 

Подзаконски прописи предвиђени чланом 65. овог закона донеће се у року од шест месеци од 

дана ступања на снагу овог закона. 

 

До доношења прописа из члана 65. овог закона примењиваће се Правилник о смештају и 

чувању оружја и муниције, обрасцима и начину вођења евиденције („Службени гласник СРС“, 

број 21/84), као и сви остали подзаконски прописи који нису у супротности с одредбама овог 

закона. 
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Члан 76. 

 

Даном ступања на снагу овог закона поступак за набавку, држање, ношење, поправку, промет и 

превоз оружја и муниције, отпочети по одредбама до тада важећег Закона о оружју и муницији, 

који није завршен, наставиће се по одредбама овог закона.  

Управни и прекршајни поступци започети пре ступања на снагу овог закона , завршиће се по 

одредбама Закона о оружју и муницији. („Сл. гласник РС“, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 

39/2003, 101/2005 – др. закони и 85/2005 – др. закони). 

 

Члан 77. 

 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важи Закон о оружју и муницији („Сл. гласник 

РС“, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 – др. закони и 85/2005 – др. закони). 

 

Члан 78. 

 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 


