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Члан/став
Члан 1

Члан 3
Тачка. 1

Предлагач
Дато у нацрту Закона
измена
Привредници 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
ЛСС,
НАОС
И многи
други

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;

Треба да стоји

Образложење

Овим законом уређује се
набављање поседовање и
ношење, колекционарство,
производња оружја и делова за
оружје које није на националној
контролној листи наоружања и
војне опреме, поправљање и
преправљање оружја и промет и
превоз оружја и муниције
Оружје у смислу овог закона је
свака направа израђена или
прилагођена да под притиском
барутних гасова, ваздуха или
другог средства може
избацивати зрно, сачму, куглу
или неки други пројектил,
односно избацивати гас, течност
или средство и друге направе
које су намењене за
самоодбрану, лов, спорт или
колекционарство

Предлогом није обухваћена област
набављања којом се закон бави кроз
више чланова, делови се могу
набављати и производити посебно и
зато их треба обухватити

Без обзира што је оваква основна
намена тачно наведена, неопходно је
дефиницију прилагодити у смислу
Закона јер се оружје може
набављати поседовати и носити
према наведеном предлогу, а у
складу са Законом и вређа осећања
легалних корисника оружја, пре
свега
спортиста-стрељаштво
је
најтрофејнији спорт код нас. Кроз
овакву-предложену дефиницију су и
видљиви најчешћи разлози за
набављање оружја.
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Члан 3
Тачка. 1а

Члан 3
Тачка 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

Члан 3
Тачка 6

полуаутоматско ватрено оружје
је оно које се после сваког
опаљеног метка аутоматски
пуни и које једним притиском
обараче не може испалити више
метака.
оружје са тетивом (самострел,
лук, праћка, харпун) је направа
која потиском тетиве избацује
пројектиле

Члан 3
Тачка 10

Душан
Ђокић,
судски
вештак

Издвојити у посебну тачку:
не сматра се оружјем: уређаји за
хумано убијање стоке, алати и
имитације оружја које не користе
муницију са барутним пуњењем и
алармно оружје
ватрено оружје је оружје које,
под притиском барутних гасова,
из цеви избацује пројектил; врсте
ватреног оружја су: митраљез,
пушкомитраљез, аутоматска
пушка, аутомат, аутоматски
пиштољ, пиштољ, револвер,
пушка са олученим цевима
(једнометна, репетирајућа,
полуаутоматска), пушка са
глатким цевима (једнометна,
репетирајућа, полуаутоматска),
комбинована пушка (са олученим
и неолученим цевима), пушка,
револвер и пиштољ који
користе муницију са ивичним
паљењем
полуаутоматско ватрено оружје
је оружје које се после сваког
опаљеног метка аутоматски пуни
и које једним притиском обараче
не може испалити више од
једног метка ;
оружје са тетивом (самострел,
лук, праћка, подводна пушка) је
направа која потиском тетиве
избацује пројектиле

Упоредно правна решења су
сагласна : да алармно оружје
(оружје за сигнализацију) не спада у
оружје - – чл. 4 ЗО РХ, чл.2а ЗО
РЦГ, чл.4.ст.1.тач. д ЗОМ БД БиХ.
„ОНО“ се брише и уместо тога стоји
„оружје“, после речи митраљез
додати пушкомитраљез, и после
аутомат, аутоматски пиштољ
„малокалибарска пушка,
малокалибарски револвер,
малокалибарски пиштољ“ брисати
зато што су сви калибри закључно
са 12,7 мм малокалибарски, а први
артиљеријски калибар је 20 мм;
уместо тога ставити „пушка,
револвер и пиштољ који користе
муницију са ивичним паљењем“

Харпун је муниција за подводну
пушку!
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Члан 3
Тачка 11

Члан 3
Тачка 11

Члан 3
Тачка 11А

НАОС

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;

Брисати став

Сматрамо да је потпуно непотребно
убачена непотпуна дефиниција тзв
„конвертибилног оружја“ које се
помиње у студији СЕЕСАК-а Ово
питање је потпуно обухваћено у
Кривичном законику Р Србије ,
Посебно се скреће пажња да у
предлогу нацрта гасно и алармно
оружје није дефинисано, а сврстано
је у категорију Д, преправка и јденог
и другог оружја у смислу члана 3.
тачка 11 је немогућа без ангажовања
произвођача оружја и набавке
олучене цеви што спада под КЗРС.

Гасно оружје су пиштољи,
револвери, пушке и друге
направе које под притиском
продуката сагоревања барутног
пуњења или сабијеног гаса
усмерено распрашују
нешкодљиве надражљиве гасове
за онеспособљавање појединца, а
које на људско здравље имају
краткотрајно дејство.
Оружје за сигнализацију су
пиштољи, револвери, пушке и
друге
направе
које
под
притиском продуката сагоревања
барутног пуњења или сабијеног
гаса усмерено распршују или
испаљују пуњење намењено
искључиво изазивању гласног
пуцња и испаљивању светлеће
сигналне звездице.
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Члан 3
Тачка 14

одбрамбено оружје је ватрено и
конвертибилно оружје, гасни
спрејеви и уређаји за изазивање
електро-шокова, чија је намена
употреба у борби

Члан 3
Тачка 16

Примедба
ЛСС

Члан 3
Тачка 17
А

Бранко
Богдановић,
др Горан
Бојовић и
Вук
Обрадовић 1.

Члан 3
Тачка 20

Члан 3
Тачка 20А
Члан 3
Тачка 21

спортско оружје је ватрено,
ваздушно,
конвертибилно,
хладно и оружје са тетивом које
се користи у стрељачком и
другим
спортовима
и
борилачким вештинама;

муниција су меци за ватрено
оружје са олученим и глатким
цевима и делови метака, чауре,
каписле и зрна;

ТАЧКА 21. ношење оружја је
ношење на себи или у домашају,
у стању у коме је спремно за
употребу; Коришћење оружја у
наменским просторима, за

оружје за самоодбрану/личну
безбедност је ватрено оружје,
гасни спрејеви и уређаји за
изазивање електро-шокова, чија
је намена употреба у
самоодбрани
Спортско оружје је ватрено,
ваздушно, хладно и оружје са
тетивом које се користи у
стрељачком и другим спортовима
и борилачким вештинама;

Термин „одбрамбено оружје“ је
више примерен војним потребама
него цивилним, тако да је оружје за
самоодбрану или личну безбедност
много прихватљивије.

Члан 3. НОВА ТАЧКА – Тачка
17А- оружје од културног и
историјског значаја је свако
оружје у складу са законом о
културним добрима;

НОВА ТАЧКА
Закон о културним добрима(Сл.
гласник РС, бр.71/94)

муниција су меци за ватрено
оружје са олученим и глатким
цевима;

Уводи се члан 20А, делови метка
ако остане према предлогу
предлагача могу довести у прекршај
власника оружја према члану 40
тачка1, ако се код истог пронађу
делови метка калибра различитог од
калибра оружја за које поседује
дозволу

Делови метка су чауре, каписле,
зрна и барут
ДОПУНА/пречишћено:
ношење оружја је ношење на себи
или у домашају, у стању у коме је
спремно за употребу;
Коришћење оружја у наменским

Конвертибилно је непотребно, као и
у ставу 11. истог члана.

Ако је ношење оружја «ношење на
себи, или у домашају, у стању
спремном за употребу», шта је онда
када је оружје ВАН ДОМАШАЈА и
у стању у коме није спремно за
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потребе обуке, тренинга,
рекреације и такмичења, не
сматра се ношењем

1 Члан 4
Тачка 2

Примедба
ЛСС

Члан 4
Тачка 3

Бранко
Богдановић,
др Горан
Бојовић и
Вук
Обрадовић

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;
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;

просторима, за потребе обуке,
тренинга, рекреације, такмичења
и лова, и ношење ван домашаја,
као и преношење у складу са
чл.29, не сматра се ношењем

употребу.
Шта заначи термин У ДОМАШАЈУ.
Да ли је то ван дохвата испружене
руке, колико удаљено и како
спремљено? Домашај и спремност
за употребу су кумулативне
одредбе, или искључују једна другу?
Шта ако је оружје у домашају, а није
спремно за употребу?. Одредба о
ПРЕНОШЕЊУ оружја из чл.29 није
јасна, ако разматрамо контекст
ношења. Биће ту проблема са
проценама службених лица МУП-а
на терену, или са злоупотребама од
стране власника.
категорија Б – свако ватрено У складу са чланом 3 тачка 11
оружје
(кратко,
дуго,
полуаутоматско, репетирајуће, са
олученим и глатким цевима, осим
оног из категорије А и Ц)
категорија Ц – онеспособљено
ватрено оружје, категорије Б и
аутоматско оружје категорије А
; ватрено оружје произведено пре
1900.
године,
оружје
од
културног
и
историјског
значаја, и његове модерне копије
које не користе метак са
централним
или
ивичним
паљењем.

Када је онеспособњено оружје у
питању, мисли се на декоративне
комаде било ког ручног лаког
наоружања, које неко жели да има
као украс и то може бити и
савремено оружје, војне или цивлне
намене, зашто не и аутоматско. Ако
је нешто ОНЕСПОСОБЊЕНО није
битна категорија.
Непотребно пријављивање нечега
што има ограничен рок трајања
(гасни спрејеви).
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Допуна има смисла јер је заснована
на реалној чињеници која се среће и
у немачком закону из 2008. год. у
члану 17. као и хрватском закону од
2007 год. члан 5. тачка 21.
Члан 5
Став 1

Члан 9

Оружје из категорије А
забрањено је поседовати, осим у
случају из члана 34. овог закона
Бранко
Богдановић,
др Горан
Бојовић и
Вук
Обрадовић

Члан 9. Први став :
Надзор над применом овог
закона врши Министарство
унутрашњих послова(у даљем
тексту МУП).

Члан 10

Министар унутрашњих послова
може да једном у две године
објави општу легализацију у
трајању од 30 дана.

Члан 11
Тачка 4

нису осуђивана на казну затвора
за кривична дела или кажњавана
за прекршаје са елементима
насиља и злоупотребе оружја;

Оружје из категорије А забрањено
је поседовати, осим аутоматског
оружја када је онеспособљено у
складу са овим законом и у
случају из члана 34. овог закона .
Члан 9. Први став: Надзор над
применом овог закона врши
Министарство унутрашњих
послова(у даљем тексту МУП) и
надлежни органи Министарства
културе (за оружје категорије
Ц).
Министар унутрашњих послова
може
да
објави
општу
легализацију оружја. Објава
може бити „по потреби или
процени“, у трајању од 3 до 6
месеци.
4.1 нису осуђивана на казну
затвора за кривична дела са
елементима насиља и злоупотребе
оружја
односно
умишљајна
кривична дела или им је казна
брисана на основу закона

ДОПУНА
Поменута допуна је у складу са
допуном тачке 3. Члана 4. и новом
тачком 17А Члана 3.

Не треба ограничавати на једну у
две године нити на трајање од 30
дана.

Сматрамо да треба допунити ову
одредбу и у делу који се односи на
услов осуђиваности и за кривична
дела и за прекршаје.
Када су у питању кривична дела
сматрамо да последице
осуђиваности треба да сносе лица
4.2 нису кажњавана за прекршаје осуђивана за кривична дела са
са
елементима
насиља
и елементима насиља и злоупотребе
злоупотребе оружја или ако у оружја односно умишљајна
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року од четири године од дана
правоснажности одлуке којом је
изречена санкција не учини нови
прекршај

Члан 11
Тачка 5

својим понашањем не указују на
то да ће представљати опасност
за себе или друге и јавни ред и
мир

Члан 11
Тачка 7

имају оправдан разлог за
поседовање оружја (угрожена
безбедност, лов, спорт или
колекционарство).

својим понашањем не указују на
то да ће представљати опасност за
себе или друге и јавни ред и мир
што се приликом доношења
негативног
решења
мора
посебно образложити
имају оправдан разлог за
поседовање оружја (угрожена
безбедност, лов, спорт,
колекционарство или хоби).

кривична дела (то је највећи број
кривичних дела), али не и за нехатна
кривична дела. На тај начин се
остварује у потпуности сврха када
су у питању услови за добијање
дозволе за поседовање за физичка
лица за оружје Б категорије.
Посебно, битно је да ранија
осуђиваност физичког лица коме је
казна брисана у складу са одредбама
Кривичног законика више не може
да буде један од услова да не добије
дозволу за поседовање оружја Б
категорије.
Када су у питању прекршаји,
предлог који смо дали је у складу са
одредбом чл.329.ст.1.Закона о
прекршајима РС који се примењује
од 1.3.2014.године. и који се односи
на брисање санкције по службеној
дужности.
У супротном је остављено на
дискреционој процени и постоји
простор за намерну или случајну
злоупотребу
Лице приликом подношења захтева
за набавку оружја опредељује и
његову намену, па самим тим и
„оправдн“ разлог, нису били
обухваћени љубитељи оружја и
рекреативци као равноправна
категорија.
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Члан 12
Став 8

Члан 14
Став 1

НАОС
ЛСС
Бранко
Богдановић,
др Горан
Бојовић и
Вук
Обрадовић

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.
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.

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 или су
наступали у дисциплинама са
ватреним оружјем.
Колекционарска
дозвола
за
набављање оружја може се издати
физичком лицу које поднесе
захтев
да
се
бави
колекционарством
и
које
располаже просторно-техничким
условима за безбедно чување
оружја,
прописаним
за
организације из члана 34. овог
закона.
Члан 14. НОВИ СТАВ- Шести
став:-Оружје категорије Ц се
поседује у складу са чланом 5.

као и код резервних војних
старешина и бивших радника
државних органа треба убацити и
бивше такмичаре-спортске стрелце,
јер су они много боље обучени за
употребу ватреног оружја од њих.

само
јасна
А
зашто
не
колекционаркса
дозвола,
без
дефинасања броја комада. Тако ће
љубитељ
оружја
стећи
прво
БЛАНКО колекционарску дозволу,
па на основу ње ће прибављати
колекционарске примерке оружја
кад и како постигне. Како ће
почетник
колекционар
добити
Оружни лист за набавку 5 комада,
да
би
„конкурисао“
за
колекционарску
дозволу?
Дискриминаторски чин.
ДОПУНА
С обзиром да у ставу три Члана 14.
стоји ,, За оружје набаљено на
основу колекционарске дозволе
издаје се оружни лист'', новим
ставом шест би се набавка оружја од
културно историјског значаја
специфицирала под чланом 5.
Пример је учестао у Европској
пракси а поседује се примерак
пријаве ове врсте оружја у
Немачкој.
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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. .

Власници оружја из категорија Б Треба оставити рок од 8 дана
и Ц, осим лица из члана 25. овог
закона, дужни су да у року од
осам дана од дана набављања
оружја о томе обавесте надлежни
орган ради регистрације. .

Члан 21
Став 2

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.

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.
У случају доношења негативног
решења исто се мора посебно
образложити
Оружје регистровано као ловачко
може се носити у доласку у лов,
за време лова и у повратку из
лова, у складу са прописима о
ловству.
Пунолетна лица могу носити
гасне спрејеве без посебне
дозволе.
Оружје регистровано као ловачко
може се носити на ловачке
манифестације
(такмичења,
изложбе,
ловачке
сахране,
прославе јубилеја и сл.) на основу
одобрења надлежног органа
Пунолетна лица могу носити
гасне спрејеве без посебне
дозволе.

Члан 22

Примедба и
предлог
ЛСС

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.

Члан 22
Став 2

Члан 22
Став 3

Пунолетна лица могу носити
гасне спрејеве без посебне
дозволе.

У супротном је остављено на
дискреционој процени и постоји
простор за намерну или случајну
злоупотребу.

Став 2 постаје став 3
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Члан 23

Члан 24

Члан 28
Став 4

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.

Власник оружја из категорије Б и
Ц и аутоматског оружја из
категорије
А,
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.
Може се набавити већ
онеспособљено оружје из
категорије Б и Ц и аутоматско
оружја из категорије А, од
привредног субјекта овлашћенг
да у том циљу набави, те
изврши онеспособљавање и да у
име и за рачун купца прибави
потврду из става 2. овог члана.
Власник одузетог оружја дужан Власник одузетог оружја дужан је
је да га отуђи у року од шест да га отуђи у року од годину дана
месеци
од правноснажности решења

Овим се предвиђа могућност да се
из војних и полицијских и других
складишта купи старо, отписано,
или покварено активно оружје које
би се у овлашћеним пушкарским
радионицама онеспособило као
украсни примерци и продали са
прописаним сертификатом.
Ово подразумева додатни
правилник о поступању, или уредбу.

врло кратак рок – оставити годину
дана од правноснажности решења о
одузимању.

Ловачко оружје може се дати Ловачко оружје може се дати Боље решење је као у актуелном
ловцу, у току лова.
ловцу на послугу уколико закону (давање на послугу) да не
поседује оружни лист за ту врсту мора и власник оружја да буде
оружја
присутан.
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Члан 29
Став 2

Ватрено,
ваздушно
и Ватрено и ваздушно оружје Конвертибилно се брише у складу
конвертибилно оружје преноси преноси се испражњено од са чланом 11
се испражњено од муниције.
муниције.

Члан 34
Став 8

Оружје и муницију која им више
није потребна, организације из
става 1. овог члана дужне су да
без одлагања отуђе.

Оружје и муницију која им више Пожељно је оставити неки рок (на
није потребна, организације из пример 30 или 60 дана)
става 1. овог члана дужне су да
отуђе у року од 60 дана

Члан 36
Став 7

Овлашћени сервисери могу
поправљати и преправљати само
регистровано оружје и оружје
које се налази у поступку
регистрације.

Члан 37
Став 1

За превоз оружја, делова за
оружје и муниције, осим случаја
из члана 29. овог закона
потребно је одобрење надлежног
органа.
Уз казну ће се изрећи и заштитна
мера одузимања оружја и
муниције.

Овлашћени сервисери могу
поправљати и преправљати само
регистровано оружје и оружје
које се налази у поступку
регистрације, рачунајући и
онеспособљавање оружја из
чл.4, у вези са чл. 23.
За превоз оружја, основних
делова за оружје и муниције,
осим случаја из члана 29. овог
закона потребно је одобрење
надлежног органа.
Уз казну се може изрећи и
заштитна мера одузимања оружја
и муниције.

Члан 40
Став2

Члан 42
Тачка 1

Логична допуна, која следи
предложене измене и допуне у чл.4
и чл.23.

Није потребно одобрење за делове
који нису основни делови оружја

Мишљења смо да треба изрицање
заштитне мере оставити на
процену судији зависно од тежине
случаја

рганизација односно привредни организација односно привредни У предлогу нацрта је учуњена
субјект који поступи супротно субјект који поступи супротно грешка
члану 34. ст. 4-6. овог закона;
члану 34. ст. 3-5. овог закона;
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