НАЦРТ
ЗАКОН О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1.
Овим законом уређује се поседовање и ношење, колекционарство,
производња оружја које није на националној контролној листи наоружања и војне
опреме, поправљање и преправљање оружја и промет и превоз оружја и муниције.
Оружје и муниција на које се не односи овај закон
Члан 2.
Одредбе овог закона не примењују се на државне органе и органе
територијалне аутономије и локалне самоуправе, који поседују оружје и муницију у
складу са посебним прописима.
Органи из става 1. овог члана дужни су да о том оружју и муницији воде
посебне евиденције и о свакој промени обавештавају надлежни орган.
Значење израза
Члан 3.
Изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1. оружје је ручно преносива направа и предмет чија је основна намена да
нанесе телесне повреде људима и животињама; не сматрају се оружјем уређаји за
хумано убијање стоке, алати и имитације оружја које не користе муницију са барутним
пуњењем;
2. ватрено оружје је оно које, под притиском барутних гасова, из цеви
избацује пројектил; врсте ватреног оружја су: митраљез, аутоматска пушка, аутомат,
пиштољ, револвер, пушка са олученим цевима (једнометна, репетирајућа,
полуаутоматска),
пушка
са
глатким
цевима
(једнометна,
репетирајућа,
полуаутоматска), комбинована пушка (са олученим и неолученим цевима),
малокалибарска пушка, малокалибарски револвер, малокалибарски пиштољ;
3. кратко ватрено оружје је оно чија дужина цеви не прелази 30cm , односно
чија укупна дужина не прелази 60 cm;
4. дуго ватрено оружје је оно чија дужина цеви прелази 30cm, односно чија
укупна дужина прелази 60cm;
5. аутоматско ватрено оружје је оно које се после сваког опаљеног метка
аутоматски пуни и које може једним притиском обарача испалити више метака;
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6. полуаутоматско ватрено оружје је оно које се после сваког опаљеног
метка аутоматски пуни и које једним притиском обараче не може испалити више
метака;
7. репетирајуће ватрено оружје је оно код којег се после опаљења следећи
метак из магацина или оквира ручно уводи у положај за опаљење;
8. једнометно ватрено оружје је оно које нема магацин ни оквир за
муницију;
9. ваздушно оружје је оно које под притиском сабијеног ваздуха или другог
гаса избацује пројектил из цеви;
10. оружје са тетивом (самострел, лук, праћка, харпун) је направа која
потиском тетиве избацује пројектиле;
11. конвертибилно оружје је несмртоносно гасно и алармно 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;
12.гасни спрејеви су направе, намењене цивилном тржишту, које садрже и
распршују надражујућа хемијска једињења (CS, CN, OS) у концентрацијама
дозвољеним по прихваћеним међународним стандардима;
13. хладно оружје је предмет који не избацује пројектиле, а чија основна
намена је да изазове телесне повреде људи и животиња;
14. одбрамбено оружје је ватрено и конвертибилно оружје, гасни спрејеви и
уређаји за изазивање електро-шокова, чија је намена употреба у борби;
15. ловачко оружје је дуго и кратко ватрено оружје и оружје са тетивом,
којима је дозвољен лов;
16. спортско оружје је ватрено, ваздушно, конвертибилно, хладно и оружје
са тетивом које се користи у стрељачком и другим спортовима и борилачким
вештинама;
17. онеспособљено оружје је ватрено оружје чији су сви основни делови
трајно преправљени тако да се из њега не може испалити бојеви метак.
18. основни делови за оружје су:
- рам, навлака и цев пиштоља,
- рам, добош и цев револвера,
- сандук, затварач, цев и глава пушака;
19. додатни делови мултикалибарског оружја који се у оригиналном
паковању испоручују заједно са оружјем, сматрају се јединственом целином са
оружјем;
20. муниција су меци за ватрено оружје са олученим и глатким цевима и
делови метака, чауре, каписле и зрна;
21. ношење оружја је ношење на себи или у домашају, у стању у коме је
спремно за употребу; Коришћење оружја у наменским просторима, за потребе обуке,
тренинга, рекреације и такмичења, не сматра се ношењем;
22. надлежни орган је подручна полицијска управа на чијој територији
странка има пребивалиште, односно седиште;
23. овлашћени сервисер је привредни субјект који, уз одобрење надлежног
органа, пружа услуге поправке и преправке оружја;
24. овлашћени продавац је привредни субјект, који, уз одобрење надлежног
органа, врши промет или посредује у промету оружја и муниције;
25. регистровано оружје је оно за које је издат оружни лист;
26. легализација оружја је регистрација или предаја оружја у илегалном
поседу и за које нема доказа о пореклу;
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27. оружни лист је јавна исправа коју издаје надлежни орган на прописаном
обрасцу; оружни лист садржи податке о оружју и власнику оружја и представља
дозволу за набављање и поседовање оружја;
28. дозвола за ношење оружја је јавна исправа коју издаје надлежни орган на
прописаном обрасцу; дозвола садржи податке о имаоцу и даје му право да носи
одбрамбено оружје из категорије Б за које има оружни лист;
29. представник правног лица је физичко лице које је са њим у уговорном
односу и испуњава услове прописане овим законом.
Категорије оружја
Члан 4.
Оружје се дели у 4 категорије:
1. категорија А – минско-експлозивна средства, аутоматско ватрено оружје,
оружје скривено у другим предметима и ватрено оружје са пригушивачем пуцња;
2.категорија Б – свако ватрено оружје (кратко, дуго, полуаутоматско,
репетирајуће, једнометно, са олученим и глатким цевима, осим оног из категорије А и
Ц) и конвертибилно оружје;
3. категорија Ц – онеспособљено ватрено оружје, ватрено оружје
произведено пре 1900. године и његове модерне копије које не користе метак са
централним или ивичним паљењем, уређаји за изазивање електро-шокова и гасни
спрејеви;
4. категорија Д – остало оружје наведено у члану 3. овог закона.
Поседовање оружја из појединих категорија
Члан 5.
Оружје из категорије А забрањено је поседовати, осим у случају из члана 34.
овог закона.
Оружје из категорије Б може се поседовати уз дозволу надлежног органа,
односно на основу оружног листа.
Оружје из категорије Ц може се поседовати уз пријаву надлежном органу.
Оружје из категорије Д може се слободно поседовати.
Забрана ношења оружја
Члан 6.
Забрањено је ношење на јавним местима оружја свих категорија, осим у
случајевима прописаним овим законом.
Забрана промета и поседовања пригушивача и одређених врста муниције
Члан 7.
Забрањено је стављати у промет и поседовати пригушиваче пуцња и
муницију са панцирним, запаљивим и експлозивним зрном.
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Двостепеност у одлучивању и примена Закона о општем управном поступку
Члан 8.
На сва решења и закључке које доноси надлежни орган на основу овог
закона може се у року од 15 дана уложити жалба министру унутрашњих послова.
Жалба не одлаже извршење решења односно закључка.
На све што није уређено овим законом, сходно се примењују одредбе Закона
о општем управном поступку.
Надзор
Члан 9.
Надзор над применом овог закона врши Министарство унутрашњих послова
(у даљем тексту: МУП).
Приликом вршења надзора, овлашћени радници МУП-а прегледају опште
акте и пословне књиге правних лица, евиденције, просторије у којима се чува оружје,
као и само оружје, траже обавештења, налажу мере у циљу примене прописа, воде
управни поступак и подносе прекршајне и кривичне пријаве.
Општа легализација
Члан 10.
Министар унутрашњих послова може да једном у две године објави општу
легализацију оружја, у трајању од 30 дана.
За време трајања легализације, код подносиоца захтева се не утврђује
постојање услова из члана 11. тач. 5)-7) овог закона.
II. ПОСЕДОВАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ
Услови за физичка лица за поседовање оружја из категорије Б
Члан 11.
Оружје из категорије Б могу поседовати физичка лица која:
1) су пунолетна;
2) су држављани Републике Србије или стално настањени странци;
3) су здравствено способна за поседовање оружја;
4) нису осуђивана на казну затвора за кривична дела или кажњавана за
прекршаје са елементима насиља и злоупотребе оружја;
5) својим понашањем не указују на то да ће представљати опасност за себе
или друге и јавни ред и мир;
6) су обучена за руковање оружјем;
7) имају оправдан разлог за поседовање оружја (угрожена безбедност, лов,
спорт или колекционарство).
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Оружни лист
Члан 12.
Оружје из категорије Б поседује се на основу оружног листа.
Оружани лист издаје се на прописаном обрасцу и у њега се уносе подаци о
власнику.
Образац оружаног листа садржи простор за потребе аутоматског очитавања
података у који се уносе видљиви алфанумерички подаци на исправи, као и заштитне
елементе које пропише министар надлежан за унутрашње послове.
Оружни лист може се издати физичком лицу које испуњава услове из члана
11. овог закона односно правном лицу које испуњава услове прописане овим законом.
Захтев за издавање оружног листа подноси се на прописаном обрасцу уз који
се даје на увид лична карта и прилажу уверење о здравственој способности и докази о
оправданости разлога за поседовање оружја.
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 и у складу са овлашћењима.
Када надлежни орган утврди да се подносиоцу захтева може издати оружни
лист, наложиће му да, пре издавања, приложи доказ о обучености за руковање оружјем.
Обуке за руковање оружјем ослобођени су садашњи и бивши радници
државних органа који по службеној дужности носе или су раније носили оружје,
резервне војне старешине и спортски стрелци који наступају у дисциплинама са
ватреним оружјем.
Обуку из члана 11. овог закона врше правна лица која за то имају одобрење
МУП-а.
Издавање и садржина оружног листа
Члан 13.
Оружни лист издаје се пре набављања оружја.
Издавање оружног листа одобрава се решењем којим се утврђује и право на
набављање оружја у року од шест месеци од издавања решења.
Лица која већ поседују оружни лист, а желе да набаве ново оружје, подносе
надлежном органу захтев за набављање оружја.
По сваком одобреном захтеву за набављање оружја, подносиоцу се издаје
решење у којме се наводи врста и количина оружја коју може да набави у року од шест
месеци од издавања решења.
Лице на које гласи оружни лист може, у року важења решења о одобреном
набављању оружја, набавити оружје оне врсте која је наведена у решењу.
Оружни лист, односно решење на основу кога није извршена набавка
оружја, враћа се надлежном органу.
Колекционарска дозвола
Члан 14.
Колекционарска дозвола за набављање оружја може се издати физичком
лицу које поседује више од пет комада регистрованог оружја из категорије Б и које
располаже просторно-техничким условима за безбедно чување оружја, прописаним за
организације из члана 34. овог закона.
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Колекционарска дозвола важи трајно и на основу ње се може набавити више
комада оружја из категорије Б.
За оружје набављено на основу колекционарске дозволе издаје се оружни
лист.
Имаоци колекционарске дозволе могу поседовати муницију у свим
калибрима.
Колекционарска дозвола ће се одузети уколико њен ималац престане да
испуњава услове из става 1. овог члана.
Уговори о преносу оружја
Члан 15.
Уговор којим се врши пренос власништва над регистрованим оружјем из
категорије Б и Ц мора бити састављен у писаној форми и оверен.
Власници регистрованог оружја из категорије Б могу без посебне дозволе
међусобно размењивати оружје исте врсте.
Уговор којим се врши размена оружја мора бити састављен у писаној форми
и оверен.
Приликом размене, може се мењати намена оружја, уколико оружје и нови
власник испуњавају услове предвиђене овим законом.
Набављање муниције
Члан 16.
Муниција за оружје из категорије Б и Ц, осим онеспособљеног, може се
набављати на основу оружног листа.
Власници оружја могу поседовати муницију у калибрима у којима имају
регистровано оружје.
Справљање муниције од стране власника оружја
Члан 17.
Стрељачке и ловачке организације, као и власници регистрованог оружја из
категорије Б који су чланови стрељачких и ловачких организација и обучени за
руковање опасним материјама могу, уз одобрење надлежног органа, справљати
муницију за своје потребе.
Набављање основних делова оружја
Члан 18.
Власник регистрованог оружја из категорије Б може за њега набављати
основне делове уз дозволу надлежног органа. Подаци о набављеним основним
деловима уносе се у оружни лист.
Остали делови оружја могу се набављати без посебне дозволе.
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Набављање оружја странаца
Члан 19.
Странци који у Републици Србији немају стално настањење, могу набављати
оружје из категорија Б и Ц на основу дозволе за набављање оружја коју издаје подручна
полицијска управа надлежна за општину у којој се врши набавка.
Странци из става 1. овог члана уз захтев за издавање дозволе прилажу и
исправу о свом идентитету и основу боравка у Републици Србији и легализовано
одобрење за набаљање оружја издато у страној земљи.
Дозвола из става 1. овог члана важи три дана.
Странци из става 1. овог члана морају овако набављено оружје изнети из
Републике Србије у року од три дана од извршене набавке и дужни су да приликом
преласка државне границе овако набављено оружје пријаве органу надлежном за
граничну контролу.
Регистрација оружја
Члан 20.
Власници оружја из категорија Б и Ц, осим лица из члана 25. овог закона,
дужни су да у року од пет дана од дана набављања оружја о томе обавесте надлежни
орган ради регистрације. Уз ово обавештење подноси се и доказ о пореклу оружја.
Оружје из категорија Б и Ц може се регистровати као одбрамбено, спортско,
ловачко, колекционарско или онеспособљено.
Регистрација оружја из категорије Б врши се уношењем података о оружју
(марка, модел, калибар, серијски број) у оружни лист и евиденцију надлежног органа.
Регистрација оружја из категорије Ц, размењеног оружја, наслеђеног оружја
и оружја набављеног на основу колекционарске дозволе, врши се издавањем оружног
листа и уношењем података о оружју.
Не може се регистровати оружје из категорије Б које није жигосано у складу
са прописима.
Уколико оружје из категорије Б није видно обележено марком, моделом,
калибром и серијским бројем, надлежни орган упутиће власника да, пре регистрације,
обележи оружје у овлашћеној установи.
Ношење оружја
Члан 21.
Власницима оружја регистрованог као одбрамбено из категорије Б може се
издати дозвола за ношење оружја.
Дозвола за ношење оружја издаће се физичком лицу из става 1. овог члана
на његов захтев, уколико у поступку докаже да му је лична безбедност озбиљно
угрожена.
Издавање дозволе за ношење оружја одобрава директор полиције или други
полицијски службеник кога он за то овласти.
Дозвола за ношење оружја важи уз оружни лист.
Ималац дозволе за ношење оружја дужан је да оружје носи на начин којим
не изазива узнемирење других лица.

8
Дозвола за ношење оружја важи пет година. Дозвола се може одузети и пре
истека важности, уколико престану разлози због којих је издата.
Ношење ловачког оружја и гасних спрејева
Члан 22.
Оружје регистровано као ловачко може се носити за време лова, у складу са
прописима о ловству.
Пунолетна лица могу носити гасне спрејеве без посебне дозволе.
Онеспособљавање оружја
Члан 23.
Власник оружја из категорије Б и Ц може га онеспособити.
Потврду о онеспособљавању оружја издаје установа овлашћена за
испитивање и жигосање ватреног оружја.
Податак о онеспособљености уноси се у оружни лист и утискује на самом
оружју.
Забрањено је набављати делове и муницију за онеспособљено оружје.
Престанак испуњености услова за поседовање оружја
Члан 24.
Надлежни орган, по службеној дужности, води рачуна о томе да ли власници
регистрованог оружја испуњавају услове за његово поседовање, прописане чланом 11.
тач. 2)-5) овог закона.
У случају да код власника регистрованог оружја из категорије Б престане да
постоји неки од услова из члана 11. став 1. тач. 3)-5) овог закона, надлежни орган ће
донети решење и одузети оружје, заједно са муницијом и исправама које дају право на
његово поседовање и ношење.
Власнику оружја из става 2. овг члана наложиће се да оружје и муницију
преда пре окончања управног поступка, када својим понашањем указује са ће оружје
злоупотребити.
О одузетим предметима, власнику се издаје потврда. Одузето оружје и
муниција чува надлежни орган до окончања поступка.
Власник одузетог оружја дужан је да га отуђи у року од шест месеци од
правноснажности решења о одузимању.
У случају да код власника регистрованог оружја престане да постоји услов
из члана 11. став 1. тачка 2) овог закона, дужан је да га отуђи или изнесе из земље у
року од 30 дана од дана престанка услова.
Уколико власник оружје не отуђи односно не изнесе из земље у року
прописаном ст. 5. односно 6. овог члана, оружје прелази у државну својину.
Поступак у случају смрти власника оружја и наслеђивање оружја
Члан 25.
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У случају смрти власника регистрованог оружја, лице у чијем се поседу ово
оружје затекне дужно је да у року од 45 дана од смрти власника обавести полицију ради
преузимања оружја. Такво оружје чуваће се у полицијској станици надлежној по месту
последњег пребивалишта власника, до одређивања наследника.
Лице које је оружје стекло по основу наслеђа, дужно је да у року од шест
месеци од стицања поднесе захтев за издавање оружног листа или оружје отуђи. Ако је
наследник оружја малолетно лице, овај рок почиње да тече даном стицања пунолетства.
Уколико власник не поднесе захтев за издавање оружног листа или оружје
не отуђи у року прописаном ставом 2. овог члана, оружје прелази у државну својину.
Поступак са нађеним оружјем
Члан 26.
Свако ко нађе оружје из категорије А, Б или Ц дужан је да о томе одмах
обавести полицију.
Нађено оружје које није регистровано, нити се потражује, прелази у државну
својину.
Поступак са несталим оружјем
Члан 27.
У случају да примети нестанак оружја из категорија Б и Ц, његов власник
дужан је да то одмах пријави полицији.
Нађено оружје чији је нестанак пријављен враћа се власнику.
Руковање оружјем и давање другом
Члан 28.
Власник регистрованог оружја из категорије Б дужан је да њиме пажљиво
рукује и да га савесно чува, тако да је доступно само њему.
Оружје из категорије Б власник не сме давати другим особама осим у
случајевима предвиђеним овим законом.
Оружје се може дати члану заједничког домаћинства, уколико и сам има
оружни лист за исту врсту оружја.
Ловачко оружје може се дати ловцу, у току лова.
У отвореним и затвореним просторима намењеним за стрељачке спортове и
обуку у руковању оружјем, оно се може давати на послугу корисницима.
Оружје из става 2. овог члана може се 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 организацији која
испуњава услове за поседовање оружја, прописане овим законом.
У случајевима из ст. 4. и 5. овог члана, власник оружја или његов
представник ако је власник правно лице, мора бити присутан за време трајања послуге.
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У случајевима из ст. 6. и 7. овог члана привредни субјект дужан је да изда
потврду о примљеном оружју.
Преношење оружја
Члан 29.
Власник оружја или његов представник ако је власник правно лице, може га
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 из става 1. овг члана дужно је да свом представнику, пре
преношења оружја, изда овлашћење, на прописаном обрасцу.
Преношење преко државне границе
Члан 30.
Оружје и муниција који се могу поседовати у складу са овим законом, могу
се, приликом увоза и извоза, преносити преко државне границе, у складу са прописима
о спољнотрговинском промету, превозу опасних материја и уз пријаву органу
надлежном за спровођење граничне контроле.
Власници унетог оружја из става 1. овог члана, осим овлашћених продаваца,
дужни су да у року од пет дана од дана уношења оружја, поднесу захтев за
регистрацију.
За оружје које се привремено уноси у Републику Србију за потребе лова,
спорта или транзита, орган надлежан за спровођење граничне контроле издаје
одобрење за уношење и држање. Лице које оружје уноси, дужно је да пре издавања
одобрења докаже своје право на држање оружја које се уноси, као и разлог уношења
оружја у Републику Србију.
Оружје регистровано у Републици Србији може се преносити преко државне
границе у складу са чланом 29. овог закона и уз пријаву органу надлежном за
спровођење граничне контроле.
Странци и држављани Републике Србије могу да уснесу, односно изнесу оне
врсте оружја и муниције које се, у складу са овим законом, могу набављати, држати и
носити у Републици Србији, само ако поседују одобрење за уношење оружја и
муниције и уз пријаву органу надлежном за граничну контролу.
Оружје и муниција могу се преносити преко државне границе само на
међународним граничним прелазима, осим ако међународним уговором није другачије
предвиђено.
Одобрење за уношење оружја и муниције странцима издаје надлежно
дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије у иностранству или
гранична полиција уколико одобрење није прибављено у надлежном дипломатскоконзуларном представништву Републике Србије.
Одобрење за изношење оружја и муниције држављанима Републике Србије,
као и спортским удружењима регистрованим на територији Републике Србије издаје
надлежна подручна полицијска управа.
Уколико приликом прелажења државне границе држављанин Републике
Србије или странац не пријави оружје и муницију, орган надлежан за граничну
контролу привремено ће одузети оружје и муницију.
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Ако држављанин Републике Србије који се налази на раду у иностранству
приликом доласка у Републику Србију пријави на граничном прелазу оружје и
муницију за чије поседовање има дозволу страног органа, али нема одобрење за
набавку оружја и муниције издато од надлежног органа у Републици Србији,
полицијски службеник надлежан за граничну контролу привремено ће одузети то
оружје и муницију и о томе издати потврду.
Оружје и муниција из става 10. овог члана биће враћена власнику приликом
његовог напуштања Републике Србије.
Ако се власник привремено одузетог оружја и муниције не јави у року од
шездесет дана од дана привременог одузимања оружја и муниције или ако у том року
не прибави одобрење за набавку оружја и муниције од надлежног органа, сходно се
примењују одредбе које уређују прекршајни поступак.

Оружје припадника страних служби безбедности
Члан 31.
Припадници страних војних, полицијских и других служби безбедности који
долазе у службену посету у Републику Србију, а по прописима своје државе носе
кратко оружје или је оно саставни део њихове униформе, уз претходну писмену најаву
МУП-у, могу ући Републику Србију у униформи с оружјем, односно унети оружје и
држати га и носити за време боравка у Републици Србији.
Представници страних служби безбедности који су у пратњи и непосредно
штите представнике те државе, односно представнике институција или представнике
међународних организација за време транзита или посете Републици Србији, могу
уносити и носити кратко оружје и муницију само уз одобрење МУП-а. Одобрење је
ограничено временом боравка представника које прате и непосредно штите, а у
одобрењу се могу одредити посебни услови за улазак.
Одобрење из става 2. овог члана издаје се без наплате таксе, на обрасцу који
пропише министар унутрашњих послова.

Поступак у случају отуђења оружја
Члан 32.
Власник регистрованог оружја који га отуђи дужан је да то у року од пет
дана пријави органу који је издао оружни лист.
Уз пријаву се прилаже оружни лист, примерак решења којем је купцу
одобрено набављање оружја и примерак уговора на основу кога је оружје отуђено.
Прелазак оружја у државну својину
Члан 33.
Оружјем које је, на основу чл. 24-26. овог закона прешло у државну својину,
располаже МУП.

12
Оружје из става 1. овог члана може се отуђити, уништити или користити за
потребе државних органа.
Власнику оружја из става 1. овог члана, уколико је познат, исплаћује се
накнада у висини тржишне вредности оружја.
Поседовање оружја привредних субјеката и других организација
Члан 34.
Ако законом није друкчије предвиђено, привредни субјекти и друге
организације могу, уз дозволу надлежног органа, односно уз пријаву надлежном
органу, поседовати оружје, основне делове оружја и муницију уколико је то у складу са
делатношћу којом се баве.
Организације из става 1. овог члана могу, у изузетним случајевима, а на
основу дозволе коју издаје МУП, набављати и поседовати и оружје из категорије А. У
тим случајевима, на оружје из категорије А ће се сходно примењивати одредбе које
важе за оружје из категорије Б.
Власници, одговорна лица и лица запослена у организацијама из става 1.
овог члана која по службеној дужности долазе у контакт са оружјем из категорије А и
Б, морају испуњавати услове из члана 11. став 1. тач. 1)-6) овог закона.
Уколико лица из става 3. овог члана поседују регистровано оружје, сматраће
се да испуњавају услове прописане у том ставу. У осталим случајевима, организација из
става 1. овог члана дужна је да од надлежног органа прибави одобрење пре
распоређивања радника на те послове.
Уз захтев за издавање дозволе и пријаву из става 1. овог члана, организација
прилаже акт о свом субјективитету и доказе који оправдавају поседовање оружја, а уз
захтев за одобрење из става 3. овог члана – и акте из члана 12. став 3. овог закона.
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 и у складу са овлашћењима.
Организације из става 1. овог члана дужне су да оружје и муницију чувају у
складу са прописима и да о њему воде прописану евиденцију.
Оружје и муницију која им више није потребна, организације из става 1.
овог члана дужне су да без одлагања отуђе.
Организацијама из става 1. овог члана оружје и муниција ће се одузети у
случају да поступају противно одредбама овог закона. Са одузетим оружјем и
муницијом поступиће се у складу са чланом 24. овог закона.
Поседовање оружја од стране овлашћених продаваца
Члан 35.
Овлашћеним продавцима се уместо оружног листа издаје дозвола за
набављање оружја ради даље продаје, која може гласити на више комада оружја и
важити дуже од шест месеци.
Овлашћени продавци дужни су да податке о сваком комаду оружја из
категорија А, Б и Ц, набављеном ради даље продаје, доставе надлежном органу у року
од 30 дана.
Одобрења привредним субјектима за поједине радње у вези са оружјем
Члан 36.
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Привредним субјектима је за бављење обуком у руковању, поправљањем и
преправљањем, производњом оружја које није на националној контролној листи
наоружаања и војне опреме, прометом оружја и муниције, посредовањем у промету
оружја и муниције и превозом оружја у комерцијалне сврхе потребно одобрење које
издаје МУП.
Уз захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана прилажу се докази о
потребној стручности и поседовању потребне опреме и средстава.
Одобрење из става 1. овог члана неће се издати ако би се тиме угрозила
јавна безбедност, а већ издато одобрење ће се укинути.
Власници, одговорна лица и лица запослена у привредним субјектима из
става 1. овог члана која по службеној дужности рукују оружјем из категорије А и Б,
морају испуњавати услове из члана 11. став 1. тач. 1)-5) овог закона.
Уколико лица из става 4. овог члана поседују регистровано оружје, сматраће
се да су услови из става 6. овог члана испуњени. У осталим случајевима, организација
из става 1. овог члана дужна је да од надлежног органа прибави одобрење пре
распоређивања радника на те послове.
Привредни субјекти из става 1. овог члана дужни су да оружје и муницију
чувају у складу са прописима и да о њему воде прописану евиденцију.
Овлашћени сервисери могу поправљати и преправљати само регистровано
оружје и оружје које се налази у поступку регистрације.
Превоз оружја
Члан 37.
За превоз оружја, делова за оружје и муниције, осим случаја из члана 29.
овог закона потребно је одобрење надлежног органа.
Захтев за издавање одобрења пошиљалац подноси најкасније два дана пре
започетог превоза, на прописаном обрасцу.
Надлежни орган може по потреби наредити пошиљаоцу предузимање и
посебних мера обезбеђења при превозу оружја, делова за оружје и муниције. Трошкове
посебних мера обезбеђења сноси пошиљалац.
Одобрење из става 1. овог члана неће се издати ако би се тиме угрозила
јавна безбедност, а већ издато одобрење ће се одузети.
Евиденције оружја које воде одређене организације
Члан 38.
Организације из чл. 34. и 36. овог закона дужне су да воде евиденције
оружја и муниције које поседују, као и радника који по службеној дужности долазе у
додир са оружјем.
Овлашћени произвођачи оружја које није на националној контролној листи
наоружања и војне опреме, воде и евиденције произведеног оружја.
Овлашћени сервисери воде и евиденције поправљеног и преправљеног
оружја.
Овлашћени продавци воде и евиденције купљеног и продатог оружја из
категорија Б и Ц и муниције, са личним подацима купаца.
Примерак евиденција из ст. 1,2. и 3. овог члана предаје се једном годишње
надлежном органу, а из става 4. овог члана једном месечно.
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Надлежни орган води евиденције регистрованог оружја, одузетог и предатог
оружја, нађеног оружја, оружја чији је нестанак пријављен, издатих оружних листова,
издатих решења којима се одобрава набављање оружја, издатих дозвола за набављање
делова оружја, дозвола за ношење оружја, као и поднетим захтевима за издавање ових
дозвола, издатих одобрења за справљање муниције, превоз оружја, бављење
производњом оружја које није на националној контролној листи наоружања и војне
опреме, прометом, посредовањем у промету оружја и муниције, поправком и
преправком, обуком у руковању оружјем, превозом оружја у комерцијалне сврхе и
обављање послова са оружјем и поднетим захтевима за издавање ових одобрења.
Све наведене евиденције чувају се трајно и у електронском облику.
III. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА
Члан 39.
Министар унутрашњих послова ближе прописује:
1) услове и програм за спровођење обуке руковања ватреним оружјем;
2) услове за посредовање у промету оружја и муниције и превозу оружја у
комерцијалне сврхе;
3) просторно-техничке услове за безбедно смештање и чување оружја;
4) здравствене услове за поседовање оружја, уз сагласност Министарства
здравља;
5) обрасце исправа предвиђених овим законом;
6) обрасце и начин вођења евиденција предвиђених овим законом.
Прописи из става 1. овог члана донеће се у року од шест месеци од дана
ступања на снагу овог закона.
IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји за које се физичко лице кажњава новчаном казном
Члан 40.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 динара казниће се за
прекршај:
1. власник оружја, осим лица из члана 14. овог закона., који поседује
муницију у калибрима у којима нема регистровано оружје;
2. власник оружја који поступи супротно члану 18. овог закона;
3. власник оружја из члана 19. став 4. овог закона који га не изнесе из земље
или отуђи у прописаном року;
4. власник оружја из категорије Б који поступи супротно члану 20. овог
закона;
5. власник оружја који поступи супротно члану 21. став 5. овог закона;
6. наследник који са оружјем поступи супротно члану 25. став 2. овог
закона;
7. власник оружја из члана 32. овог закона који не пријави отуђење оружја у
прописаном року.
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Уз казну ће се изрећи и заштитна мера одузимања оружја и муниције.
Прекршаји за које се физичко лице кажњава казном затвора
Члан 41.
Казном затвора до 30 дана казниће се за прекршај:
1. ко поступи супротно члану 6. овог закона;
2. ко поступи супротно члану 7. овог закона;
3. власник оружја који у року од пет дана од стицања оружја из категорије Ц
не поднесе захтев за регистрацију из члана 20. овог закона;
4. власник оружја који поступи супротно члану 27. став 1. овог закона;
5. власник оружја који поступи супротно члану 28. ст. 1. и 2. овог закона;
6. власник оружја који га преноси супротно члану 29. овог закона
7. ко, на основу члана 30. овог закона, не пријави оружје и муницију
приликом преношења преко државне границе.
Уз казну ће се изрећи и заштитна мера одузимања оружја и муниције.
Прекршаји за које се кажњава привредни субјект,
односно друга организација
Члан 42.
Новчаном казном у износу од 100.000. до 2.000.000 динара казниће се за
прекршај:
1. организација односно привредни субјект који поступи супротно члану 34.
ст. 4-6. овог закона;
2. привредни субјект који поступи супротно члану 36. ст. 5-7. овог закона;
3. привредни субјект који врши превоз оружја супротно члану 37. овог
закона;
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 5.000 до
150.000 динара казниће се и одговорно лице у организацији, односно привредном
субјекту;
Уз казну ће се изрећи и заштитна мера забране обављања делатности.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Пререгистрација оружја
Члан 43.
Власници оружја дужни су да у року од годину дана од дана ступања на
снагу овог закона, изврше пререгистрацију оружја у складу са овим законом.
Приликом пререгистрације из става 1. овог члана неће се утврђивати
постојање услова из члана 11. овог закона.
Легализација оружја
Члан 44.
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Власници оружја из категорија Б и Ц који немају оружни лист могу, у року
од три месеца од дана ступања на снагу овог закона, поднети захтев за легализацију
оружја.
Престанак важења других закона
Члан 45.
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе Закон о оружју и
муницији („Службени гласник РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 и
101/05) и чл. 31-34. Закона о заштити државне границе („Службени гласник РС”, број
97/08).
Ступање на снагу овог закона
Члан 46.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

