НАЦРТ ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ
(предлог НАОС-а)
ј у л 2014.
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређује се набављање, држање, ношење, поправљање, преправљање,
колекционарство, цивилна стрелишта, производња, промет и превоз оружја и муниције.
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.
Члан 3.
Оружје у смислу овог закона је свака направа израђена или прилагођена да под притиском
барутних гасова, ваздуха под притиском или другог средства може избацивати зрно, сачму,
куглу или неки други пројектил, односно избацивати гас или течност као и друге направе
намењене за личну безбедност, лов, спорт или колекционарство.
У смислу овог закона основним деловима оружја сматрају се: цев са лежиштем метка, улошци
(адаптери), навлака, затварач, сандук или глава пушке, рукохват са механизмом за окидање и
добош (цилиндар) револвера.
Члан 4.
У смислу овог закона не сматра се оружјем: имитације оружја, декоративно оружје, оружје које
је трајно онеспособљено на начин утврђен прописима, направе за омамљивање или убијање
животиња, подводне пушке и други предмети који уз помоћ опруге, гуме или гаса избацују ости
или харпун, а који су искључиво намењени риболову (подводно оружје), оружје које се користи
у грађевинарству или у техничке сврхе (алати за упуцавање ексера).
Исто тако, у смислу овог закона, муницијом се не сматра: муниција која се користи за ваздушно
оружје, за оружје са тетивом, муниција која садржи барутно пуњење, али не и зрно (привредна,
стартна и муниција за хумано омамљивање или убијање животиња) и лажна муниција.
Члан 5.
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

Појмови употребљени у закону имају следеће значење:
ватрено оружје представљају све врсте направа које под притиском барутних или других
гасова насталих као производ сагоревања погонске материје избацују кроз цев зрно, сачму,
куглу, стрелицу или други пројектил;
аутоматско оружје представља оружје код којих се једним притиском на обарач може
испалити више метака, односно кроз цев избацити више зрна;
полуауоматско оружје представља оружје које се после сваког испаљеног метка аутоматски
пуни и где се једним притиском на обарачу може испалити само један метак;
распрскавајуће оружје представљају минско-експлозивна средства, у које спадају све врсте
бомби, мина, граната и других направа напуњених експлозивом или детонатором код којих
одређеним спољним или унутрашњим деловањем (тежина, удар, потез, трење, хемијска
реакција, електрична енергија и сл.) долази до ослобађања енергије и њиховог распрскавања.
муниција су меци, патроне, чауре са капислама, каписле, пројектили, дијаболе, кугла, сачма,
сигналана, анестетичка и гасна пуњења.
лажна муниција је муниција без пројектила којом се искључиво постиже ефекат пуцња;
хладно оружје су предмети и справе које су прилагођене за наношење телесних повреда када
се носе на јавним местима: боксер, бодеж, кама, сабља, бајонет, копље, мач, нунчаке,
сурикени, ножеви на преклапање са аутоматским отварањем сечива под притиском опруге, као
и предмети чија је једина намена напад и наношење телесних повреда уз употребу физичке
снаге нападача (топуз, наџак);
кратко ватрено оружје представља оружје чија цев није дужа од 30 цм, или чија укупна
дужина не прелази 60 цм;
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

34)
35)
36)

дуго ватрено оружје представља оружје чија цев је дужа од 30 цм, или чија укупна дужина
прелази 60 цм;
репетирајуће оружје је оружје код којег је након испаљивања сваког метка потребно ручно,
преко механизма, убацити други метак у цев;
оружје за личну безбедност је кратко и дуго ватрено оружје различитих калибара;
ловачко оружје представља дуго и кратко ватрено оружје, као и оружје са тетивом, којима је
дозвољен лов;
ваздушно оружје су све врсте пушака, пиштоља и револвера које уз помоћ ваздуха или другог
гаса под притиском избацују кроз цев зрно, куглицу, сачму или други пројектил;
гасно оружје су пиштољи, револвери и пушке и друге направе које под притиском барутног
пуњења или гаса под притиском усмерено распршују нешкодљиве надражљиве супстанце за
краткотрајно онеспособљавање појединаца;
оружје за сигнализацију су пиштољи, револвери, пушке и друге направе које под притиском
барутног пуњења или гаса под притиском, испаљују пуњење намењено изазивању гласног
пуцња и испаљивању светлеће сигналне ракете;
оружје са тетивом су лукови, самострели и друге направе које снагом напете тетиве избацују
стрелу или други пројектил;
репродукције оружја су копије дугог и кратког ватреног оружја које се пуне с уста цеви црним
барутом.
дозвољене нешкодљиве супстанце су хемијска једињења CN (hloracetofenon), CS
(ortohlorbenzenmalon-dinitril) OC (oleoresin capsicum) у дозвољеним концентрацијама;
електрични парализатори (електро-шокови) су ручне направе које помоћу високог електричног
напона привремено онеспособљавају нападача;
мужари су ручне или самостојеће направе намењене изазивању гласног пуцња, које су
конструисане тако да се не могу пунити сједињеном муницијом, пуне се с уста цеви црним
барутом и пале штапином, кременом или капислом, а затварају средством мале специфичне
тежине.
војно оружје и муниција за то оружје je оружје и муниција које се набављају по посебним
прописима и чији промет физичким лицима није дозвољен или је ограничен.
старо оружје је оружје које има историјску или уметничку вредност, оружје произведено пре
1945. године и више није у употреби;
трофејно оружје чине ватрено и хладно оружје које се чува из устанака и ослободилачких
ратова или које представља лични или породични трофеј власника;
колекционарско оружје је оригинално оружје које се поседује на основу дозволе за сакупљање
колекционарског оружја, без обзира на модел, калибар и врсту оружја;
декоративно оружје je оружје које је израђено у декоративне сврхе и није га могуће употребити
или преиначити у ватрено оружје;
имитације оружја су направе које су изгледом сличне или једнаке оружју али их није могуће
употребити или преправити у ватрено оружје;
реплике оружја (верне копије) и стартно оружје су предмети који су спољним изгледом слични
или истоветни оружју, а производе звучни или светлосни ефекат и не могу се преправити у
ватрено ортужје;
преношење оружја подразумева преношење оружја за које постоји оружни лист или одобрење
надлежног органа, са једног места на друго, у законски предвиђеним случајевима и на
законски прописан начин;
ношење оружја је ношење оружја за личну безбедност за које је издата дозвола за ношење
оружја, а на начин којим је омогућена тренутна употреба. Не подразумева се ношењем оружја
ношење ловачког и спортског оружја у ловишту или на стрелишту;
Овлашћени продавац је правно лице или предузетник које има одобрење Министарства
унутрашњих послова за обављање делатности промета оружја и муниције;
производња оружја је израда новог оружја које није законом забрањено;
производња муниције је израда нове муниције за ватрено оружје, а чији су саставни делови
чауре, каписле, зрна и барут;
посредник у промету оружјем, у смислу овог закона, је привредно друштво или предузетник
који има одобрење Министарства унутрашњих послова за обављање делатности посредовања
у промету оружјем, а који није трговац оружјем и чија се делатност састоји у целини или
делимично од куповине, продаје или уговарања преноса оружја између произвођача и трговца
оружјем из члана 5. тачка 30 овог закона;
промет оружја је набављање оружја, смештање и чување ради даље продаје на велико и мало
уз одобрење надлежног органа;
превоз оружја подразумева превоз ради обављања делатности односно трговине на велико, у
земљи као унутрашњи превоз, а преко државне границе као међународни превоз;
поправљање оружја је отклањање кварова на оружју као и замена или уградња оригиналних
делова оружја;
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37) преправљање оружја је прилагођавање оружја другој муницији, замена или уградња битних
делова оружја и друге радње на оружју којима се утиче на његово функционисање или на
техничке особине;
38) онеспособљавање ватреног оружја je онеспособљавање свих битних делова оружја на начин
да њиховим уклањањем, заменом или изменом не може бити омогућено његово
оспособљавање;
39) цивилно стрелиште je објекат намењен спортско-рекреативном гађању који испуњава
техничко-безбедносне услове за употребу оружја за личну безбедност, лов и спорт;
40) регистрација оружја је добијање оружног листа на прописаном обрасцу у коме се уписују сви
подаци о оружју и лицу;
41) легализација оружја је поступак регистрације или предаја оружја које је лице поседовало
илегално и за које не постоји никакав податак о његовом пореклу;
42) испитивање ватреног оружја је проверавање исправности функционисања оружја и појединих
делова ватреног оружја, као и контрола издржљивости цеви и других делова под одређеним
притиском;
43) жигосање оружја је утискивање прописаних жигова на одређене делове ватреног оружја за које
је испитивањем утврђена исправност;
44) одобрење за набављање оружја издаје се од надлежног органа на основу испуњених услова за
набављање оружја;
45) оружни лист је јавна исправа која се издаје на посебном обрасцу са уписаним подацима о
власнику и самом оружју и представља дозволу за држање (или држање и ношење) оружја;
46) дозвола за ношење оружја је јавна исправа која се издаје на прописаном обрасцу, дозвола
садржи слику и податке о власнику оружја и даје му право да носи оружје за личну безбедност
за које има оружни лист;
47) укуцавање фабричког броја представља утискивање нумеричких и словних ознака на оружју а
чиме може да се бави предузетник или правно лице које има одобрење Министарства
унутрашњих послова за обављање делатности производње, поправљања и преправљања
оружја;
48) пригушивачи звука су направе које се монтирају на ватрено оружје, а које својим техничким
карактеристикама пригушују звучни ефекат пуцња;
49) гасни спрејеви су направе намењене цивилном тржишту, које садрже и распршују надражујућа
хемијска једињена (CN, CS,ОS) у концетрацијама дозвољеним по прихваћеним међународним
стандардима;
50) основни делови оружја су цев са лежиштем метка, улошци (адаптери), навлака, затварач,
сандук или глава пушке, рукохват са механизмом за окидање и добош (цилиндар) револвера.
1. категорије оружја Члан 6.

1.
2.
3.
4.

Оружје из члана 5. овог закона, са становиштва права и обавеза власника оружја, разврстава
се у:
оружје категорије А је забрањено оружје, као и хладно оружје када се носи на јавним местима
на начин који омогућава тренутну употребу и оружје категорије Ц и Д када се користи за
узнемиравање, напад и наношење повреда;
оружје категорије Б је дозвољено оружје за које је потребно претходно одобрење за
набављање надлежног органа;
оружје категорије Ц је дозвољено оружје за које је после набављања потребна пријава
надлежном органу;
оружје категорије Д је дозвољено оружје за које није потребно одобрење нити пријава
надлежном органу.
ОРУЖЈЕ КАТЕГОРИЈЕ А:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

војно оружје,
ватрено оружје које је скривено у другим предметима,
ватрено оружје са пригушивачима звука,
распрскавајуће оружје,
аутоматско ватрено оружје,
направе које нису израђене и прилагођене као ватрено оружје (оружје које изазива болну
парализу).
ОРУЖЈЕ КАТЕГОРИЈЕ Б:

1. полуаутоматско или репетирајуће ватрено оружје,
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2.
3.
4.
5.

кратко и дуго ватрено оружје са средишњим паљењем,
кратко и дуго ватрено оружје са ивичним паљењем,
оружје за личну безбедност,
ловачко оружје (ловачка пушка са олученим и неолученим цевама и комбиновано оружје са
две или више олучених и неолучених цеви)
6. трофејно оружје.
ОРУЖЈЕ КАТЕГОРИЈЕ Ц:
1. гасно оружје које користи муницију са дозвољеним нешкодљивим супстанцама,
2. репродукције ватреног оружја код којих се не употребљава сједињени метак,
3. ваздушно оружје чија је кинетичка енергија 10,5 J или већа или је брзина пројектила 200 m/s
или већа и калибра већег од 4,5 мм,
4.
5.
6.
7.
8.

оружје с тетивом чија је сила натезања већа од 450 N,
старо оружје,
оружје за сигнализацију,
мужари,
електрични парализатори (мини-електрошокови).
ОРУЖЈЕ КАТЕГОРИЈЕ Д:

1. ваздушно оружје чија је кинетичка енергија мања од 10,5 J или је брзина пројектила мања од
200 m/s и калибра не већег од 4,5 мм,
2. оружје са тетивом чија је сила натезања мања од 450 N,
3. гасни спреј који избацује дозвољене нешкодљиве супстанце,
4. хладно оружје,
5. реплике оружја.
II
ИСПРАВЕ О ОРУЖЈУ
Члан 7.
Исправе о оружју према овом закону су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

одобрење за набављање оружја;
оружни лист за држање или оружни лист за држање и ношење оружја;
одобрење за сакупљање старог и колекционарског оружја;
одобрење за трофејно оружје;
одобрење за држање оружја правних лица;
дозвола за ношење оружја;
друге исправе о оружју издате на основу међународних уговора или од стране страних држава.
Члан 8.
Захтев за издавање одобрења за набављање оружја подноси се на прописаном обрасцу
надлежном органу Министарства унутрашњих послова, према месту пребивалишта, односно
седишта подносиоца захтева (у даљем тексту: надлежни орган).

III
НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ
1. Одобрење за набављање оружја физичком лицу
Члан 9.
Надлежни орган ће физичком лицу да изда одобрење за набављање оружја категорије Б,
уколико лице испуњава опште и посебне услове.
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Општи услови за издавање одобрења за набављање оружја физичком лицу су:
1. да је лице навршило 18 година живота;
2. да су држављани републике Србије или стално настањени странци;
3. 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; за 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 с елементима насиља, 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 наведена кривична дела покренут поступак док овај поступак траје,
односно не буде правоснажно окончан;
4. да лице у последње три године од дана подношења захтева за издавање одобрења за
набављање оружја није правоснажно кажњено за прекршај, односно да се не води поступак за
прекршаје из подручја јавног реда и мира с елементима насиља који се кажњавају затвором и
других закона у којима су прописани прекршаји с елементима насиља, посебно за прекршаје
насиља у породици или му је изречена заштитна мера ради спречавања насиља у породици;
5. 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.
6. да имају оправдан разлог за набављање оружја.
Посебни услови за издавање одобрења за набављање оружја физичком лицу су:
1. да је здравствено способно за држање (или за држање и ношење) оружја;
2. да је обучено за руковање ватреним оружјем.

Члан 10.
Оправданим разлогом за набављање и поседовање оружја сматраће се изјава у којој физичко
лице наведе да му је угрожена безбедност због природе посла или других околности, или да
намерава да се бави ловом, спортом или колекционарством.
Члан 11.
Постојање услова из члана 9. став 3, тачке 1 овог закона подносилац захтева доказује
уверењем о здравственој способности.
Уверење о здравственој способности за држање (или држање и ношење) оружја издају
здравствене установе које обављају делатност медицине рада и специјалисти медицине рада
у приватној пракси који су овлашћени за обављање таквих здравствених прегледа.
Физичко лице коме је издато лекарско уверење из става 2 овога члана дужно је сваких 10
година приступити здравственом прегледу ради утврђивања здравствене способности за
држање и ношење оружја.
Уверење о здравственој способности издаје се са роком важења од 10 година.
Надлежни орган обавестиће изабраног лекара опште здравствене праксе о лицима којима је
издат оружни лист.
Физичко лице или надлежни орган који није задовољан издатим уверењем о здравственој
способности за држање (или 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 опште здравствене праксе, као и сваки други лекар који има сазнања о
промени здравственог стања или лечењу власника оружја, а које утиче на здравствену
способност за држање (или држање и ношење) оружја, дужан је одмах да извести надлежни
орган Министарства унутрашњих послова, а најкасније у року од 8 дана по сазнању за такву
промену.
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Подношења уверења о здравственој способности за држање или држање и ношење оружја
ослобођена су активна овлашћена службена лица Министарства унутрашњих послова,
Безбедносно информативне агенције и Војске Србије уколико приложе доказ да по службеној
дужности носе оружје.
Члан 12.
Постојање услова из члана 9. став 3, 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 или
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, практичног дела и провере знања и обухвата теме:
правни аспект поседовања, ношења и употребе оружја; безбедно руковање оружјем; основе
балистике и технике гађања и практично гађање оружјем.
Од обуке за руковање ватреним оружјем ослобођена су активна овлашћена службена лица и
пензионисана лица овог својства Министарства унутрашњих послова и Безбедносно
информативне агенције, активна и пензионисана војна лица, резервни официри и подофицири
Војске Србије и рангирани спортисти стрељачког спорта.
Члан 13.
Решење којим се одбија захтев за набављање 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.
Против решења донетог по жалби може се водити управни спор.
2. Одобрење за набављање оружја правном лицу
Члан 14.
Надлежни орган ће издати правном лицу одобрење за набављање оружја ради обављања
његове делатности односно активности. Одобрење за набављање и држање оружја може се
издати ако:
1. постоји оправдани разлог за набављање оружја.
2. одговорно лице, односно власник или директор испуњава опште услове из члана 9. овог
закона,
3. правно лице располаже одговарајућим простором за безбедан смештај и чување оружја и
муниције.
Оправдан разлог за набављање оружја има правно лице које је код надлежног органа
регистровано за обављање делатности ловства, узгоја дивљачи, спортског стрељаштва,
вођења цивилних стрелишта, за обављање послова физичког обезбеђења, вршење обуке у
руковању ватреним оружјем, снимања филмских и приказивања позоришних представа,
аеродроми ради одстрела, плашења и растеривања дивљачи, музеји и слично.
Члан 15.
Одобрење правном лицу за набављање и држање може се издати за следеће оружје:
1) пиштоље и револвере калибра већег од 5,6 мм, 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.
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Члан 16.
Надлежни орган ће одбити захтев за набављање 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 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 могу набављати, држати и користити хладно оружје, као и оружје
А, Б и Ц категорије које је претходно изменама на самом оружју прилагођено и од надлежног
овлашћеног органа означено и евидентирано, тако да се из њега може испаљивати само
муниција без пројектила која искључиво производи звучни ефекат.
3. Временски рокови одобрења за набављање оружја
Члан 18.
Одобрење за набављање оружја физичком и правном лицу издаје надлежни орган с роком
важења од шест месеци од дана издавања.
Одобрење за набављање оружја које није искоришћено у року из става 1 овог члана, физичка
и правна лица дужна су да врате 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 дужно је да
поднесе захтев за регистрацију оружја надлежном органу у року од осам дана од дана
набављања.
За оружје које је набављено на основу одобрења физичком лицу издаје се оружни лист за
држање (или држање и ношење оружја), а правном лицу се издаје одобрење за држање
оружја.
Члан 20.
Надлежни орган одбиће 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. Дозвола за ношење оружја
Члан 21.
Власницима регистрованог оружја из категорије Б (пиштољи и револвери) 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 угрожена.
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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.
Дозвола за ношење оружја важи пет година. Дозвола се може одузети и пре истека рока
важности, уколико престану разлози због којих је издата.
6. Набављање муниције
Члан 22.
Физичко лице муницију за оружје категорије Б може да набавља на основу оружног листа, без
ограничења количине.
Надлежни орган може да изда одобрење за набављање 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.
Правна лица која се баве снимањем филмова, приказивањем позоришних представа и других
приредби могу набављати лажну муницију (муниција без пројектила и којом се искључиво
постиже ефекат пуцња).
Члан 23.
Физичком лицу дозвољено је пуњење муниције за оружје са олученим цевима и оружје с
глатким цевима, 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.
Обуку и програм обуке за пуњење муниције прописује надлежни министар посебним
упутством.
Ову врсту муниције забрањено је стављати у промет.

7. Колекционарство оружја и муниције
Члан 24.
Дозвола за сакупљање колекционарског оружја и муниције физичком лицу издаје се на основу
поднетог захтева за издавање дозволе за сакупљање колекционарског оружја и муниције, ако
физичко лице испуњава опште и посебне услове из члана 9. овог закона и поседује услове за
безбедан смештај и чувањe оружја и муниције.
Физичко лице (колекционар) коме је издата дозвола за сакупљање колекционарског оружја и
муниције дужно је да поднесе надлежном органу захтев за евидентирање оружја у року од
осам дана од дана набављања оружја уколико се ради о оружју категорије ''Ц'' које је у режиму
пријављивања надлежном органу.
Оружје за чије је набављање потребно одобрење за набављање оружја издаје се ако физичко
лице (колекционар) испуњава само опште услове из члана 9. став 2, тачке 2, 3, и 4 овог закона.
За наведено оружје подноси се захтев за регистрацију у року од 8 дана од дана набавке
оружја.
Оружје које се држи на основу дозволе за набављање колекционарског оружја не сме се
носити, употребљавати, нити се за њега сме набављати, држати или правити муниција.
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Оружје сакупљено на основу одобрења из става 1 овога члана сме се продати или предати
само лицима која имају дозволу за сакупљање колекционарског оружја.
Ватрено оружје које је онеспособљено за употребу не сме се оспособљавати.
Дозвола за сакупљање оружја правном лицу издаје се на основу поднетог захтева за
издавање дозволе за сакупљање колекционарског оружја ако одговорно лице у правном лицу
испуњава услове из члана 9. овог закона и поседује услове за безбедан смештај и чување
оружја и муниције.
Колекционар је обавезан да води евиденцију колекционарског оружја.
Члан 25.
Физичком и правном лицу коме је издата дозвола за колекционарско оружје дозвољено је да
сакупља све врсте оружја.
Члан 26.
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 мм.
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 10 комада исте
муниције.
Лице из става 1 дужно је да пријави колекцију муниције надлежном органу који ће за то издати
потврду, као и свако ново набављање колекционарске муниције у року од 8 дана од дана
набављања.
Члан 27.
Физичко лице које је пријавило колекцију (оружје, муницију) надлежном органу, може да je
износи ван места пребивалишта, ради излагања, размене или продаје.
8. Оружје с обавезом пријављивања
Члан 28.
Пунолетном физичком лицу и правном лицу дозвољено је без одобрења надлежног органа да
набавља и држи оружје категорије Ц.
Лице из става 1 овога члана које набави оружје категорије Ц дужно је да га пријави
надлежном органу у року од осам дана од дана набављања.
За пријављено оружје надлежни орган ће издати потврду.
Овлашћeни трговац оружјeм дужан је да о продаји оружја категорије Ц извести надлежни орган
у месту где је извршена продаја, у року од осам дана од дана продаје оружја и достави
податке о купцу.
9. Оружје без обавезе пријављивања
Члан 29.
Пунолетно физичко лице може без обавезе пријављивања надлежном органу да набави и
држи оружје категорије Д.
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Лице из става 1 овог члана може да набави, држи и носи спреј који избацује нешкодљиве
материје у дозвољеним концентрацијама.

10. Права и обавезе које произлазе из исправа о оружју
Члан 30.
Није дозвољено преносити оружје без оружног листа односно одобрења за држање оружја.
Оружје може носити лице коме је издата дозвола за ношење оружја и којe уз дозволу за
ношење оружја приликом ношења има и оружни лист издат за то оружје.
Члан 31.
Оружје се може продати само лицу које има важеће одобрење за набављање оружја.
Муниција се може продати само лицу које има важећи оружни лист.
Физичко и правно лице које поседује оружје за које је издата исправа о оружју и оружје које се
држи на основу пријаве, дужно је да у случају продаје оружја обавести и одјави 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.
Трговци оружјем који су у складу с одредбама овога закона овлашћени за промет оружја и
муниције, дужни су о продаји оружја које се набавља на основу одобрења, односно прима на
комисиону продају, а које се према овом закону може набавити на основу одобрења за
набављање оружја, да обавесте надлежни орган Министарства унутрашњих послова у року од
осам дана од дана продаје, односно извршити одјаву оружја.
11. Онеспособљавање оружја
Члан 32.
Власник оружја из категорије А, Б и Ц може га трајно онеспособити.
Потврду о онеспособљавању оружја издаје установа овлашћена за испитивање и жигосање
ватреног оружја, произвођач оружја или правно лице (привредно друштво или предузетник)
коме је решењем Министарства унутрашњих послова одобрено бављење поправком и
преправком оружја.
Онеспособљено оружје пријављује се надлежном органу у року од осам дана од дана
онеспособљавања уз прилагање потврде о онеспособљавању оружја..
За онеспособљено оружје забрањено је набављати муницију и делове.
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IV
ПОСТУПАЊЕ С ОРУЖЈЕМ И МУНИЦИЈОМ
Члан 33.
На јавним местима забрањено је ношење оружја свих категорија, осим у случајевима када
лице поседује дозволу за ношење оружја, као и у случајевима ловачког и спортског оружја које
је регулисано посебним прописима о ловству и спортским такмичењима.
Члан 34.
С оружјем и муницијом поступа се са посебном пажњом.
Посебна пажња у поступању с оружјем и муницијом односи се на правилно руковање,
употребу, ношење, преношење и држање у исправном стању.
1. Чување оружја и муниције
Члан 35.
Оружје и муниција чувају се закључано, безбедно и недоступно лицима која нису овлашћена
да га поседују.
Члан 36.
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 или држање и ношење оружја или овлашћеном трговцу оружјем,
стрелишту 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 чување лицу које има право држања или држања и ношења таквог оружја, у року од осам
дана од дана предаје.
Члан 37.
Физичком лицу које поседује оружни лист за држање (и ношење) оружја, односно дозволу за
ношење оружја, није дозвољено преношење, односно ношење оружје када је под дејством
алкохола, опојних дрога или других психоактивних супстанци, односно у таквом стању да није
у могућности да свесно контролише своје поступке и вољу.
2. Коришћење оружја
Члан 38.
Власник оружја дужан је да оружје одржава у исправном стању, да 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 обезбеђењу имовине и у
складу са законским прописима који регулишу употребу оружја.
Оружје које се држи на основу оружног листа, одобрења, односно уз предходну пријаву
надлежном органу, може се преносити у случају промене пребивалишта или адресе стана
власника оружје, поправке или преправке оружја, смрти власника оружја, одласка у лов, на
такмичење, стрелиште и другим оправданим случајевима уз валидан доказ.
Приликом преношења оружја исто мора бити без муниције и у растављеном стању, тако да
један или више виталних делова буду одвојени од њега, а ловачко оружје и оружје чије
растављање није могуће мора бити на други начин онеспособљено за тренутну употребу
(ношење у футроли, бравица на обарачу и сл).
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Дозвољено је користити све врсте регистрованог оружја Б и Ц категорије на регистрованом
стрелишту.
Ловачко оружје није дозвољено употребљавати изван ловишта и стрелишта или простора који
су одређени за коришћење ловачког оружја.
Изузетно од става 5 овога члана, ваздушно оружје и оружје са тетивом могу се употребљавати
и на местима која су по свом положају и предузетим мерама обезбеђења таква да се не може
угрозити безбедност грађана и објеката.
Ваздушно и оружје са тетивом под надзором тренера могу користити и деца старија од 10
година на спортским стрелиштима и на другим одређеним и уређеним местима за вежбе
гађања која испуњавају опште и посебне услове из члана 9. овога закона и услове прописане
Законом о спорту и другим прописима.
3. Давање оружја на коришћење и послугу
Члан 39.
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, за
време радног времена.
Члан 40.
На послугу се може дати само оружје за лов и спорт.
Оружје за лов се може давати на послугу само лицима која имају оружни лист за ту врсту
оружја.
За оружје за спорт које спортске стрељачке организације дају на послугу својим члановима
дужне су да издају потврду о томе.
Члан 41.
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.
Ловочувари у правним лицима која управљају ловиштима, могу носити и користити ловачко
оружје уколико испуњавају опште и посебне услове из члана 9. овог закона.
Члан 42.
Стрељачке организације 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 пребивалишта односно седишта.
Члан 43.
Када физичко или правно лице које поседује 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 пребивалиште односно седиште, 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,
односно одобрење за држање оружја надлежном органу ради издавања новог оружног листа, у
року од осам дана.
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V
ГУБИТАК, КРАЂА И ПРОНАЛАЖЕЊЕ ОРУЖЈА, МУНИЦИЈЕ И ИСПРАВА О ОРУЖЈУ
Члан 44.
Физичка и правна лица која поседују оружје по основу оружног листа за држање или 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 по сазнању, 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 45.
Ко пронађе оружје или муницију, односно исправу о оружју дужан је да у року од 48 сати о
томе обавести најближу полицијску станицу.
Уколико се не пронађе власник оружја у року од годину дана, надлежни орган ће поступити на
начин утврђен чланом 56. овог закона.
VI
ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ СМРТИ ВЛАСНИКА ОРУЖЈА, ОДНОСНО ПРЕСТАНКА ПОСТОЈАЊА
ПРАВНОГ ЛИЦА
Члан 46.
У случају смрти власника оружја чланови његове породице, његови наследници, старатељ или
лице које је с њим живело у заједничком домаћинству дужни су да у року од 45 дана од смрти
или одмах по сазнању да је умрло лице поседовало оружје, обавесте надлежни орган и
предају оружје.
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
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 47.
Наследник који је продао оружје, дужан је да га одјави надлежном органу у року од осам дана
од дана продаје.
Члан 48.
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 9. овога
закона.
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Члан 49.
Оружје које његов наследник жели да задржи као успомену може се пријавити надлежном
органу и пререгистровати у трофејно оружје у року од 60 дана од правоснажног решења о
наслеђивању.
Изузетак од става 1 овога члана, захтев за пререгистрацију оружја малолетног наследника
подноси се у року од осам дана након навршених 18 година живота.
Члан 50.
Оружје које је наследник без накнаде предао у корист Републике Србије, надлежни орган ће
одјавити по службеној дужности.
Члан 51.
Ако наследник оружја у року од 60 дана од дана правоснажности решења о наслеђивању не
поступи у складу с чланом 46. став 4 тачка 1 – 4 овога закона, надлежни орган ће одузети
оружје и муницију и с њим поступити на начин прописан овим законом.
Члан 52.
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 поседовало оружје у свом
делокругу послова.
VII
ОДУЗИМАЊЕ ОРУЖЈА, МУНИЦИЈЕ И ИСПРАВА О ОРУЖЈУ
Члан 53.
Надлежни орган ће одузети оружје, муницију, одобрење за набављање, оружни лист,
одобрење за сакупљање колекционарског оружја од физичког лица које престане да испуњава
неки од услова из члана 9. став 2 тачке 2, 3, и 4 овога закона или услов из члана 9. став 3
тачке 1 овога закона.
Члан 54.
Надлежни орган упутиће на ванредни здравствени преглед власника оружја за којег се
оправдано сумња да више није здравствено способан за држање или држање и ношење
оружја.
Власник оружја из става 1 овога члана дужан је, у року од 15 дана од дана пријема решења о
упућивању на ванредни здравствени преглед, доставити надлежном органу уверење о
здравственој способности за држање или 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 или 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 или држање и ношење оружја у року од 15 дана.
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Члан 55.
Надлежни орган ће привремено одузети оружје, муницију, одобрење за набављање оружја,
одобрење за сакупљање колекционарског оружја и одобрење за држање оружја правном лицу
ако престане да постоји неки од услова наведених у члану 9. овога закона.
Члан 56.
Решење о привременом одузимању оружја, муниције, одобрења за набављање оружја,
оружног листа, одобрења за сакупљање колекционарског оружја и одобрења за држање или
држање и ношење оружја од физичких или правних лица доноси надлежни орган. Решење
донето на основу овог члана мора садржати 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 може се водити управни спор.
Члан 57.
Оружје, муниција, одобрење за набављање оружја, оружни лист, одобрење за сакупљање
колекционарског оружја и оружни лист за држање или држање и ношење оружја привремено
ће се одузети, одмах и пре покренутог кривичног или прекршајног поступка, односно 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 може одлагати, а
чињенице на основу којих треба донети решење су утврђене.
Надлежни орган ће издати потврду о привремено одузетом оружју, муницији, одобрењу за
набављање оружја, оружном листу и одобрењу за сакупљање колекционарског оружја и
одобрењу за држање оружја.
Оружје се може одузети и у случају да се прекршајни или кривични поступак заврши пресудом
којом се окривљени власник оружја не проглашава кривим, ако је то у интересу јавне или
опште безбедности.
Члан 58.
Привремено одузето оружје и муниција из члана 54. 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 59.
Оружје и муницију одузету 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.
Члан 60.
Оружје и муниција одузети у управном поступку, који не буду продати након годину дана од
правоснажности решења о одузимању, постају власништво Републике Србије.
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VIII
ОДРЕДБЕ О СТРАНЦИМА
Члан 61.
Према одредбама овог закона страни држављанин који у Републици Србији има
пребивалиште на основу радне дозволе или одобрења за стално настањење и испуњава
услове из члана 9. став 2 тачка 1, 2, 3 и 4 и став 3 овог закона може држати или држати и
носити оружје, ако овим законом није другачије одређено.
.
IX
УНОШЕЊЕ И ИЗНОШЕЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ
Члан 62.
Држављанин Србије преко државне границе може да преноси само оне врсте оружја које се
према овом закону могу набављати, држати и носити.
Страни држављанин у сврху лова и спортских такмичења може да преноси преко државне
границе оне врсте оружја које се према овом закону могу набављати, држати и носити.
Оружје и муниција може да се преноси преко државне границе само на међународним
државним прелазима, осим ако међународим уговором није другачије одређено.
Члан 63.
И држављанин Србије и страни држављанин дужан је да при преласку државне границе оружје
пријави граничној полицији.
Члан 64.
Држављанин Србије и правно лице са седиштем у Републици Србији могу да унесу оружје и
муницију у земљу на основу одобрења надлежног органа.
Гранична полиција на одобрењу из става 1 овог члана потврђује унос оружја и муниције и о
томе извештава надлежни орган.
Оружје и муниција које се према овом закону може набавити без одобрења, може да се унесе
у Републику Србију под условом да гранична полиција на одговарајућој исправи о набавци
оружја и муниције (рачун и слично) потврди унос оружја и муниције и о томе извести надлежни
орган.
Власник оружја дужан је да у року од 8 дана од уноса оружја у Републику Србију код
надлежног органа поднесе захтев за регистрацију оружја.
Ако за оружје и муницију из става 1 овог члана држављанин Србије са одобреним боравком у
иностранству нема одобрење надлежног органа оно ће бити одузето и о његовом трошку бити
достављено надлежном органу према месту пребивалишта, односно према последњем
пребивалишту пре одласка на стални боравак у иностранство.
Ако држављанин Србије са боравком у иностранству не затражи издавање исправе за
набављање оружја, или ако надлежни орган одбије захтев за набављање оружја одредиће се
рок од тридесет дана за враћање оружја у иностранство.
Ако држављанин Србије са боравком у иностранству у року одређеном у решењу надлежног
органа из става 6 овог члана не врати оружје и муницију у иностранство оно ће се предати
овлашћеном трговцу ради продаје.
Оружје и муниција могу бити изложени на продају највише 6 месеци од дана предаје
овлашћеном трговцу оружјем.
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Новчани износ добијен продајом оружја из става 7 овог члана, умањен за трошкове продаје,
биће уручен власнику оружја и муниције.
Са оружјем и муницијом које не буде продати ни после 6 месеци поступиће се у складу са
чланом 56. овог закона.
Члан 65.
Држављанин Србије може из Републике Србије да изнесе оружје и припадајућу муницију на
основу оружног листа или потврде о пријављеном оружју.
Члан 66.
Странац који борави у Републици Србији на основу пословне дозволе или одобрења за стални
боравак може да уноси и износи оружје и припадајућу муницију под истим условима као и
држављанин Србије с пребивалиштем у Републици Србији.
Члан 67.
Страни држављанин који је у транзиту или који долази у Републику Србију ради лова преко
државне границе може да преноси оружје и припадајућу муницију ако му је уписано у путну
исправу.
Упис оружја и муниције у путну исправу из става 1 овог члана обавља дипломатска мисија,
односно канцеларија конзулата Републике Србије, уколико страни држављанин према
прописима државе у којој има пребивалиште поседује одобрење за ношење тог оружја.
Уколико оружје и муниција нису уписани у путну исправу, гранична полиција издаће одобрење
за унос оружја уколико страни држављанин поседује одобрење за ношење тог оружја према
прописима државе у којој има пребивалиште.
Припадници страних војних, полицијских и других служби безбедности који долазе у службену
посету у Републику Србију, а по прописима своје државе носе кратко оружје које је саставни
део њихове униформе, уз претходну писмену најаву министарства надлежног за унутрашње
послове, могу ући у Републику Србију у униформи с оружјем, односно унети оружје и држати га
и носити за време боравка у Републици Србији.
Представници стране службе безбедности који су у пратњи и непосредно штите представнике
те државе или представнике међународних организација за време транзита или посете
Републици Србији, могу уносити и носити кратко оружје и муницију само уз одобрење
министарства надлежног за унутрашње послове. Одобрење је ограничено временом боравка
или транзита представника које прате и непосредно штите.
Припадницима страних дипломатско-конзуларних представништава у Републици Србији, може
се по принципу реципроцитета одобрити набављање, држање и ношење оружја.
Припадници страних дипломатско-конзуларних представништава у Републици Србији захтев
подносе министарству надлежном за спољне послове које захтев доставља министарству
надлежном за унутрашње послове. Министарство надлежно за спољне послове утврђује
постојање реципроцитета.

Члан 68.
Страни држављанин може да набави оружје и муницију које ће изнети из Републике Србије ако
има одобрење издато од стране надлежног органа у Републици Србији а на основу одобрења
које му је издато у иностранству.
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Страни држављанин који набави оружје и муницију ради изношења из Републике Србије,
дужан је да обавести надлежни орган о датуму и граничном прелазу на којем ће оружје бити
изнето из земље.
.
Члан 69.
Чланови страних стрељачких организација преко државне границе могу да преносе спортско
оружје и муницију за то оружје ради учествовања на спортским такмичењима у Републици
Србији према одредбама 63. члана овог закона.

X. ПРОИЗВОДЊА ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ

Члан 70.
Производњом оружја и муниције за цивилне потребе могу се бавити привредна друштва која
су уписана у регистар Агенције за привредне регистре и имају одобрење Министарства
унутрашњих послова за обављање делатности производње оружја. Производњом муниције
могу се бавити привредна друштва под условима утврђеним прописима о производњи
експлозивних материја.

Члан 71.
Одобрење за обављање делатности производње оружја издаће се ако лице овлашћено за
вођење привредног друштва испуњава опште и посебне услове из члана 9. овога закона.
Захтев за издавање одобрења за производњу оружја одбиће се ако лице овлашћено за
вођење привредног друштва није држављанин Републике Србије или ако нема пребивалиште
на територији Републике Србије или је странац који у Републици Србији не борави на основу
пословне визе или одобрења за стални боравак.
Члан 72.
Привредном друштву из члана 70. став 1 овога закона надлежни орган неће издати одобрење
за бављење производњом оружја пре него што утврди:
1) да привредно друштво има право власништва или право коришћења пословног простора у
којем ће се обављати производња оружја;
2) да је пословни простор у којем ће се обављати производња оружја уређен у складу са
прописима о посебним просторним и техничким условима за безбедну производњу и смештај
оружја и заштиту од пожара, крађе и других несрећа или злоупотреба.
Министарство унутрашњих послова решењем ће укинути одобрење за обављање делатности
производње оружја ако производња оружја није започела у року од једне године од дана
издавања одобрења или ако се та делатност није обављала најмање једну годину од дана
испуњавања услова за почетак обављања те делатности.
Против решења о укидању одобрења за производњу оружја жалба није допуштена, али се
може покренути управни спор.

Члан 73.
Оружјем у производњи не смеју непосредно руковати лица која не испуњавају опште и посебне
услове из члана 9. овога закона.
Надлежни орган издаће лицу из става 1 овога члана сагласност за непосредно руковање
оружјем.
Просторије у којима је смештено произведено оружје морају бити обезбеђене од приступа
неовлашћених лица и под сталним физичко -техничким обезбеђењем.
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Члан 74.
Произведено оружје мора бити испитано и на његовим битним деловима означено
јединственом ознаком која садржи име произвођача, назив земље у којој се производи и
серијски број. Уколико у серијском броју није означена година производње она се мора
посебно означити. У сврху испитивања дејства произведеног оружја привредна друштва која
су регистрована за обављање такве делатности могу набављати и држати потребне врсте и
количине муниције.

XI
ПРОМЕТ ОРУЖЈА, ДЕЛОВА ЗА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈЕ
Члан 75.
Прометом оружја, делова за оружје и муниције могу се бавити привредна друштва и
предузетници који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре и имају одобрење
Министарства унутрашњих послова за обављање делатности промета оружја, делова за
оружје и муниције.
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 или оружни лист.

Члан 76.
Одобрење за обављање делатности промета оружја, делова за оружје и муниције издаће се
ако лице овлашћено за вођење привредног друштва или предузетник испуњава опште и
посебне услове из члана 9. овога закона.
Захтев за издавање одобрења за обављање делатности промета оружја, делова за оружје и
муниције одбиће се ако лице овлашћено за вођење привредног друштва или предузетник није
држављанин Р. Србије или ако нема пребивалиште на територији Републике Србије или је
странац који у Републици Србији не борави на основу пословне визе или одобрења за стални
боравак.

Члан 77.
Оружјем у промету не смеју непосредно руковати лица која не испуњавају опште и посебне
услове из члана 9. овога закона.
Надлежни орган издаће лицу из става 1 овога члана сагласност за непосредно руковање
оружјем.
Просторије у којима је смештено оружје, делови за оружје и муниција намењени за промет
морају бити обезбеђене од приступа неовлашћених лица и под сталним физичко-техничким
обезбеђењем.

Члан 78.
Привредном друштву из члана 76. став 1 овога закона надлежни орган неће издати одобрење
за бављење прометом оружја, делова за оружје и муниције пре него што утврди:
1) да привредно друштво или предузетник има право власништва или право коришћења
пословног простора у којем ће се обављати промет оружја, делова за оружје и муниције;
2) да је пословни простор у којем ће се обављати промет оружја, делова за оружје и муниције
уређен у складу са прописима о посебним просторним и техничким условима за безбедан
промет и смештај оружја, делова за оружје и муниције и заштиту од пожара, крађе и других
несрећа или злоупотреба.
Министарство унутрашњих послова решењем ће да укине одобрење за обављање делатности
промета оружја, делова за оружје и муниције ако промет оружја, делова за оружје и муниције
није започет у року од једне године од дана издавања одобрења или ако се та делатност није
обављала најмање једну годину од дана испуњавања услова за почетак обављања те
делатности.
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Против решења о укидању одобрења за промет оружја, делова за оружје и муниције жалба
није допуштена, али се може покренути управни спор.
Члан 79.
За промет сваке уговорене количине оружја, делова за оружје и муниције између привредних
друштава и предузетника потребно је посебно одобрење надлежног органа.
Одобрење надлежног органа није потребно када се оружје, делови за оружје и муниција увозе
из иностранства, али је потребно о томе обавестити надлежни орган.
Надлежни орган издаје посебно одобрење на основу захтева купца при чему количине могу
бити дефинисане уговором склопљеним са произвођачем, привредним друштвом или
предузетником.
Захтев за издавање одобрења садржи: назив и адресу продавца и купца; врсту и количину
оружја, делова за оружје и муниције; назив и адресу произвођача.
Оружје, делови за оружје и муниција могу се продавати само лицима који имају одобрење
надлежног органа или оружни лист.
Одобрење за промет неће се издати када то захтева безбедност и одбрана Републике Србије.
XII
ПРЕВОЗ ОРУЖЈА, ДЕЛОВА ЗА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈЕ
Члан 80.
За превоз оружја, делова за оружје и муниције који садрже експлозивну или запаљиву
материју потребно је одобрење надлежног органа.
Изузетак од става 1 овог члана је превоз количине мање од 10 јединица ватреног оружја и
количина муниције мања од 5 kg барута садржаног у готовој муницији, које правно лице може
транспортовати без одобрења, односно кад се превоз врши на територији места (града) где
правно лице које се бави прометом оружја, делова за оружје и муниције има седиште.
За оружје категорије Д 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.
XIII
ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОМЕТУ ОРУЖЈЕМ
Члан 81.
Посредовањем у промету оружја, делова за оружје и муниције могу се бавити привредна
друштва и предузетници која су уписана у регистар Агенције за привредне регистре и имају
одобрење Министарства унутрашњих послова за обављање делатности посредовања у
промету оружја, делова за оружје и муниције.
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Члан 82.
Одобрење за обављање делатности посредовања у промету оружја, делова за оружје и
муниције издаће се ако лице овлашћено за вођење привредног друштва или предузетник
испуњава опште и посебне услове из члана 9. овога закона.
Захтев за издавање одобрења за обављање делатности посредовања у промету оружја,
делова за оружје и муниције одбиће се ако лице овлашћено за вођење привредног друштва
или предузетник није држављанин Р. Србије или ако нема пребивалиште на територији
Републике Србије или је странац који у Републици Србији не борави на основу пословне визе
или одобрења за стални боравак.

Члан 83.
Оружјем у промету не смеју непосредно руковати лица која не испуњавају опште и посебне
услове из члана 9. овога закона.
Надлежни орган издаће лицу из става 1 овога члана сагласност за непосредно руковање
оружјем.
Просторије у којима је смештено оружје, делови за оружје и муниција намењени промету
морају бити обезбеђене од приступа неовлашћених лица и под сталним физичко-техничким
обезбеђењем.
Члан 84.
Привредном друштву или предузетнику из члана 76. став 1 овога закона надлежни орган неће
издати одобрење за бављење посредовањем у промету оружја, делова за оружје и муниције
пре него што утврди да привредно друштво има право власништва или право коришћења
пословног простора у којем ће се обављати делатност посредовања у промету оружја, делова
за оружје и муниције.
Министарство унутрашњих послова решењем ће да укине одобрење за обављање делатности
посредовања у промету оружја, делова за оружје и муниције ако промет оружја, делова за
оружје и муниције није започет у року од једне године од дана издавања одобрења или ако се
та делатност није обављала најмање једну годину од дана испуњавања услова за почетак
обављања те делатности.
Против решења о укидању одобрења за посредовање у промету оружја, делова за оружје и
муниције жалба није допуштена, али се може покренути управни спор.
Члан 85.
За посредовање у промету сваке уговорене количине оружја, делова за оружје и муниције
између привредних друштава и предузетника потребно је посебно одобрење надлежног
органа.
Одобрење надлежног органа није потребно када се оружје, делови за оружје и муниција увозе
из иностранства, али је потребно о томе обавестити надлежни орган.
Надлежни орган издаје посебно одобрење на основу захтева купца при чему количине могу
бити дефинисане уговором склопљеним са произвођачем, привредним друштвом или
предузетником.
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 посредовање у промету неће се издати када то захтева безбедност и одбрана
Републике Србије.
XIV
ПОПРАВЉАЊЕ И ПРЕПРАВЉАЊЕ ОРУЖЈА
Члан 86.
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Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити привредна друштва и предузетници
који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре и имају одобрење Министарства
унутрашњих послова за обављање делатности поправљања и преправљања оружја.

Члан 87.
Одобрење за обављање делатности поправљања и прерављања оружја издаће се ако лице
овлашћено за вођење привредног друштва или предузетник испуњава опште и посебне услове
из члана 9. овога закона.
Захтев за издавање одобрења за обављање делатности поправљања и преправљања оружја
одбиће се ако лице овлашћено за вођење привредног друштва или предузетник није
држављанин Р. Србије или ако нема пребивалиште на територији Републике Србије или је
странац који у Републици Србији не борави на основу пословне визе или одобрења за стални
боравак.
Члан 88.
Оружјем у делатности поправљања и преправљања не смеју непосредно руковати лица која
не испуњавају опште и посебне услове из члана 9. овога закона.
Надлежни орган издаће лицу из става 1 овога члана сагласност за непосредно руковање
оружјем.
Просторије у којима је смештено оружје које је примљено ради поправке и преправке морају
бити обезбеђене од приступа неовлашћених лица и под сталним физичко-техничким
обезбеђењем.

Члан 89.
Привредном друштву односно предузетнику из члана 87. став 1 овога закона надлежни орган
неће издати одобрење за бављење поправком и преправком оружја пре него што утврди:
1) да привредно друштво или предузетник има право власништва или право коришћења
пословног простора у којем ће се обављати поправка или преправка оружја
2) да је пословни простор у којем ће се обављати поправка или преправка оружја уређен у
складу са прописима о посебним просторним и техничким условима за безбедан промет и
смештај оружја, делова за оружје и муниције, и заштиту од пожара, крађе и других несрећа или
злоупотреба.
Министарство унутрашњих послова решењем ће укинути одобрење за обављање делатности
поправке и преправке оружја ако делатност поправљања и преправљања оружја није започета
у року од једне године од дана издавања одобрења или ако се та делатност није обављала
најмање једну годину од дана испуњавања услова за почетак обављања те делатности.
Против решења о укидању одобрења за поправљање и преправљање оружја жалба није
допуштена, али се може покренути управни спор.

Члан 90.
Привреднa друштвa, односно предузетници за поправљање и преправљање могу примати на
поправку 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.
Привредно друштво односно предузетник које има одобрење Министарства унутрашњих
послова за обављање делатности поправљања и преправљања оружја може вршити
укуцавање фабричког броја, односно утискивање нумеричких и словних ознака на оружју.
Одобрење за поправљање и преправљање неће се издати када то захтева безбедност и
одбрана Републике Србије.
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Члан 91.
Оружје које је примљено због поправке или преправке не сме се износити из просторија
одређених за рад до његове предаје власнику, изузев у случају ако је то потребно, за
испитивање функционалности самог оружја.
У сврху испитивања функционалности оружја привредна друштва и предузетници који су
регистровани за обављање делатности поправке или преправке оружја могу набављати и
држати потребне врсте и количине муниције.
XV
ЦИВИЛНА СТРЕЛИШТА
Члан 92.
Цивилна стрелишта за обављање спортске делатности (у даљем тексту: цивилна стрелишта)
могу основати привредна друштва, предузетници и стрељачке организације под условима
утврђеним законом.
Цивилна стрелишта обављају делатност на основу предходно добијеног одобрења
Министарства унутрашњих послова.
.
Члан 93.
Одобрење за рад цивилних стрелишта издаће се ако лице овлашћено за вођење привредног
друштва, предузетник или овлашћено лице стрељачке организације испуњава опште и
посебне услове из члана 9. овога закона.
Захтев за издавање одобрења за рад цивилних стрелишта одбиће се ако лице овлашћено за
вођење привредног друштва, предузетник или овлашћено лице стрељачке организације није
држављанин Р. Србије или ако нема пребивалиште на територији Републике Србије или је
странац који у Републици Србији не борави на основу пословне визе или одобрења за стални
боравак.
Члан 94.
Оружјем и муницијом које се користи у раду цивилних стрелишта не смеју непосредно
руковати лица (инструктори гађања) која не испуњавају опште и посебне услове из члана 9.
овога закона.
Надлежни орган издаће лицу из става 1. овога члана сагласност за непосредно руковање
оружјем.
Просторије у којима је смештено оружје, које је регистровано и служи у раду цивилних
стрелишта, морају бити обезбеђене од приступа неовлашћених лица.
Члан 95.
Привредном друштву, предузетнику или стрељачкој организацији из члана 93. став 1. овога
закона надлежни орган неће издати одобрење за рад цивилног стрелишта пре него што
утврди:
1) да привредно друштво, предузетник или стрељачка организација има право власништва
или право коришћења пословног простора у којем ће се обављати рад цивилног стрелишта
2) да је пословни простор у којем ће се обављати рад цивилног стрелишта уређен у складу са
прописима о посебним просторним и техничким условима за безбедан промет и смештај
оружја, делова за оружје и муниције, и заштиту од пожара, крађе и других несрећа или
злоупотреба.
Одобрење за рад цивилног стрелишта издаће се само за оно оружје за које се утврди да је
његова употреба на стрелишту безбедна.
Забрањена је употреба оружја за које није добијено одобрење надлежног органа да се може
користити на стрелишту.
Министарство унутрашњих послова решењем ће укинути одобрење за рад цивилног
стрелишта ако није започет рад у року од једне године од дана издавања одобрења или ако се
та делатност није обављала најмање једну годину од дана испуњавања услова за почетак
обављања те делатности.
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Против решења о укидању одобрења за рад цивилног стрелишта жалба није допуштена, али
се може покренути управни спор.
Члан 96.
Одредбе овог закона не примењују се на ловачка стрелишта која приврадна друштва или
предузетници регистровани за обављање делатности ловства у оквиру ловишта којим газдују
употребљавају за гађање и испробавање ловачког оружја у складу са прописима о ловству.
На ловачка стрелишта за обављање спортске делатности, примењују се одредбе овог закона
које се односе на цивилна стрелишта.
Члан 97.
Ватреним оружјем на цивилним стрелиштима могу гађати физичка лица која су пунолетна и
која својим понашањем не указују да ће доћи до злоупотребе оружја.
Изузетно, ватреним оружјем на цивилном стрелишту могу и малолетници ако се активно баве
спортским стрељаштвом под надзором инструктора који испуњава опште и посебне услове из
члана 9. овог закона и услове прописане посебним прописом о спорту.
На цивилном стрелишту дозвољена је и употреба личног наоружања уколико се за исто
поседује исправа о оружју.
Члан 98.
Цивилно стрелиште је дужно свакодневно да води дневник гађања у који се уписују лични
подаци о лицу које је извршило гађање, време гађања, врста и количина утрошене муниције.
Члан 99.
Привредна друштва, предузетници и стрељачке организације из члана 93. став 1 овог закона
могу набављати потребне количине оружја и муниције ради гађања на стрелишту.
Муниција за коју правна лица из става 1 овог члана не поседују оружје и одобрење за
држањеоружја може се набавити на основу одобрења надлежног органа.

XV а
ОБУЧАВАЊЕ ГРАЂАНА ЗА БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ
Члан 100.
Обуком грађана у руковању ватреним оружјем могу се бавити привредна друштва,
предузетници и стрељачке организације који су уписани у регистар Агенције за привредне
регистре и имају одобрење Министарства унутрашњих послова за обављање делатности
обуке у руковању ватреним оружјем.
Члан 101.
Одобрење за обављање делатности обуке у руковању ватреним оружјем издаће се ако лице
овлашћено за вођење привредног друштва, предузетник или овлашћено лице стрељачке
организације испуњава опште и посебне услове из члана 9. овога закона.
Захтев за издавање одобрења за обављање делатности обуке у руковању ватреним оружјем
одбиће се ако лице овлашћено за вођење привредног друштва, предузетник или овлашћено
лице стрељачке организације није држављанин Р. Србије или ако нема пребивалиште на
територији Републике Србије или је странац који у Републици Србији не борави на основу
пословне визе или одобрења за стални боравак.
Члан 102.
Оружјем у делатности обуке у руковању ватреним оружјем не смеју непосредно руковати лица
која не испуњавају опште и посебне услове из члана 9. овога закона.
Надлежни орган издаће лицу из става 1 овога члана сагласност за непосредно руковање
оружјем.
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Просторије у којима је смештено оружје којим се обавља обука у руковању ватреним оружјем
морају бити обезбеђене од приступа неовлашћених лица.
Члан 103.
Привредном друштву, предузетнику или стрељачкој организацији из члана 100. овога закона
надлежни орган неће издати одобрење за бављење обуком у руковању ватреним оружјем пре
него што утврди:
1) да привредно друштво, предузетник или стрељачка организација има право власништва или
право коришћења пословног простора у којем ће се обављати обука у руковању ватреним
оружјем.
2) да је пословни простор у којем ће се обављати обука у руковању ватреним оружјем уређен у
складу са прописима о посебним просторним и техничким условима за безбедан смештај
оружја, делова за оружје и муниције, и заштиту од пожара, крађе и других несрећа или
злоупотреба.
Министарство унутрашњих послова решењем ће укинути одобрење за обављање делатности
обуке у руковању ватреним оружјем ако делатност обуке у руковању ватреним оружјем није
започета у року од једне године од дана издавања одобрења или ако се та делатност није
обављала најмање једну годину од дана испуњавања услова за почетак обављања те
делатности.
Против решења о укидању одобрења за обуку у руковању ватреним оружјем жалба није
допуштена, али се може покренути управни спор.

Члан 104.
Овлашћена привредна друштва, предузетници или стрељачке организације из члана 100.
овог закона овлашћени су и да издају потврду о завршеној обуци и оспособљености за
пуњење муниције физичким лицима.
XVI
НАДЗОР
Члан 105.
Инспектори Министарства унутрашњих послова обављају непосредни надзор над радом
правних лица – привредних друштава, предузетника и стрељачких организација којима је
издато одобрење за обављање делатности (промет, производња, поправљање и
преправљање оружја, обука у руковању ватреним оружјем, смештај, држање, ношења и
чување оружја и муниције, коришћење цивилних стрелишта и вођење прописаних евиденција).
Члан 106.
У обављању надзора над радом привредних друштава, предузетника и стрељачких
организација наведених у члану 105. овог закона којима је издато одобрење за обављање
делатности (промет, производњу, поправљање и преправљање оружја, обука у руковању
ватреним оружјем, смештај, држање, ношења и чување оружја и муниције, коришћење
цивилних стрелишта и вођење прописаних евиденција) инспектори из члана 105. 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;
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3) забране даљу делатност (промет, поправљање и преправљање оружја, смештај, држање,
ношење и чување оружја и муниције и употребу цивилних стрелишта), 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 9. став 2, тачке 2, 3, и 4 овога закона и члана 9. став 3, тачке 1 овога закона;
5) да нареди предузимање и других прописаних и потребних мера.
XVII
ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 107.
Физичка лица, државни и други органи, привредна друштва, предузетници, 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 за обуку у руковању ватреним оружјем – евиденцију о лицима
обученим за руковање ватреним оружјем и издатим уверењима;
7) привредна друштва која су овлашћена за производњу оружја – евиденција о произведеном
и испорученом оружју, као и о испитивању и жигосању ватреног оружја;
8) правна и физичка лица којима је издата колекционарска дозвола за сакупљање оружја
дужни су водити евиденцију о сакупљеном оружју;
Евиденције из става 1 овог члана чувају се трајно, а у случају смрти физичког лица, односно
престанка постојања привредног друштва евиденције се предају надлежном органу.
Евиденцију о поднетим захтевима и издатим одобрењима за набављање оружја и муниције,
издатим оружним листовима и одобрењима за држање оружја, издатим дозволама за ношење
оружја, одузетом, нађеном и предатом оружју, битним деловима за оружје и муницију,
колекционарском оружју, трофејном оружју, пријављеном старом оружју и оружју с тетивом
води надлежни орган, издатим одобрењима за увоз ловачког и спортског оружја у Р. Србију.
Министарство унутрашњих послова води евиденције и о издатим одобрењима за производњу
оружја, промет оружја, делова за оружје и муниције, поправљање и преправљање оружја,
превоз оружја и муниције и оснивању и вођењу цивилних стрелишта. Лични подаци садржани у
евиденцијама из овога члана, прикупљају се, чувају и обрађују у складу са одредбама закона
којима се уређује заштита личних података.
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XVIII
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 108.
Новчаном казном од 15.000,00 до 150.000,00 динара или казном затвора до 60 дана казниће се
за прекршај физичко лице:
1) изабрани лекар опште здравствене праксе, као и сваки други лекар који одмах не обавести
надлежни орган о промени здравственог стања или току лечења власника оружја, а које утиче
на здравствену способност за држање и ношење оружја (члан 11. став 6),
2) ако не обави здравствени преглед сваких 10 година (члан 11. став 3),
3) ако у законском року не поднесе захтев за регистрацију оружја (члан 19. став 1),
4) ако набави или држи муницију за оружје за које не поседује оружни лист (члан 22. став 1),
5) ако сакупља и држи колекционарско оружје без одобрења (члан 24. став 1),
6) ако колекционар не пријави набављено оружје у складу са одредбама члана 24. став 2 овог
закона,
7) ако колекционарско оружје носи, употребљава као оружје или за њега набавља, држи или
прави муницију (члан 24. став 4),
8) ако оружје из члана 24. став 1 овога закона прода или преда лицу које нема дозволу за
сакупљање колекционарског оружја (члан 24. став 5),
9) ако онеспособљено оружје оспособи за употребу (члан 24. став 6),
10) ако прода оружје лицу које нема важеће одобрење за набављање оружја (члан 31. став 1),
11) ако у прописаном року не обавести надлежни орган о трајном онеспособљавању оружја
ради поништења оружног листа (члан 32. став 3),
12) ако оружје не чува у складу с одредбом члана 35. став 1 овога закона,
13) физичко лице када носи оружје под утицајем алкохола, дрога или других омамљујућих
средстава, односно у таквом стању да није у могућности схватити значење својих поступака,
односно владати својом вољом (члан 37. став 1),
14) радници физичког обезбеђења који ван времена у којем обављају послове приватног
обезбеђења носе службено оружје (члан 39. став 1),
15) ако не преда своје оружје и муницију када напушта место пребивалишта или боравишта
(члан 36. став 1),
16) ако употребљава оружје у супротности са одредбама чланка 38. став 2, 5, 6 и 7 овога
закона,
17) ако ваздушно оружје или оружје са тетивом да на коришћење деци млађој од 10 година и
изван спортских стрелишта или места одређених и уређених за вежбе гађања и без надзора
стручног лица (члан 38. став 8),
18) ако се оружје које се држи на основу оружног листа, одобрења, односно уз претходну
пријаву надлежном органу преноси противно одредбама члана 38. став 3 овог закона.
19) ако се оружје које се држи на основу оружног листа, одобрења, односно уз претходну
пријаву надлежном органу не преноси у растављеном стању (члан 38. став 4)
20) ако носи оружје без дозволе за ношење оружја и оружног листа а наведена документа
поседује за оружје које носи (члан 30 став 2),
21) ако да на послугу оружје супротно одредбама члана 40. став 1 и 2 овог закона,
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22) ако одмах, а најкасније у року од 48 часова не пријави губитак или крађу оружја или
муниције (члан 44. став 1),
23) ако одмах, а најкасније у року од 48 часова не пријави нађено оружје или муницију (члан
45. став 1),
24) ако не пријави оружје и муницију при преласку државне границе граничној полицији и
царини (члан 63. став 1),
25) ако неовлашћено производи муницију,
26) ако набави или држи муницију за оружје за које не поседује оружни лист (члан 22. став 1),
27) ако рукује оружјем у производњи, у посредовању оружјем, у промету, код поправљања и
преправљања, вођења цивилног стрелишта или обуке у руковању ватреним оружјем, а не
поседује сагласност надлежне полицијске управе за непосредно руковање ватреним оружјем
(члан 73. став 1, члан 77 став 1, члан 83. став 1, члан 88. став 1, члан 94. став 1, члан 102. став
1)
28) ако неовлашћено поправља и преправља оружје категорије Б, Ц и Д.
За прекршаје из става 1. овога члана, осим прекршаја из тачке 1, 14 и 27 изриче се и заштитна
мера одузимања оружја и муниције.

Члан 109.

Новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 или казном затвора до 30 дана казниће се за
прекршај физичка особа:
1) ако у прописаном року не врати неискоришћено одобрење за набављање оружја (члан 18.
став 2),
2) ако нема потврду овлашћене организације о оспособљености за пуњење муниције (члан 23.
став 1)
3) ако не води евиденцију колекционарског оружја и муниције (члан 24. став 8),
4) ако за размену са другим колекционарима поседује више од 10 комада исте муниције (члан
26. став 3)
5) ако колекционар не пријави надлежном органу у року од 8 дана набавку муниције (члан 26.
став 4)
6) ако у законском року не пријави оружје категорије Ц (члан 28. став 2)
7) ако преноси оружје без оружног листа, оружног листа за држање и ношење оружја или
одобрења за држање оружја (члан 30. став 1),
8) ако у законском року не обавести надлежни орган о продаји оружја односно одјави оружје
(члан 31. став 3),
9) ако не одржава оружје у исправном стању или с њим неправилно или непажљиво рукује
(члан 34. став 2),
10) ако у законском року не обавести надлежни орган о предаји оружја и муниције на чување
(члан 36. став 2),
11) ако посао ловочувара обавља у супротности са одредбама члана (члан 41. став 2),
12) ако оружје и муницију спортске стрељачке организације носи без потврде те организације
(члан 42),
13) ако у законском року не пријави промену личног имена или пребивалишта (члан 43. став 1),
14) ако у законском року не пријави замену оружја (члан 43. став 2)
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15) ако у року од 45 дана не обавести надлежни орган и преда оружје након смрти власника
оружја (члан 46. став 1),
16) ако у року од 8 дана након смрти власника оружја не преда оружје надлежном органу (члан
46. став 2),
17) ако не одјави наслеђено оружје у року од 8 дана од дана продаје (члан 47. став 1),
18) ако преко државне границе преноси оружје које се не може набављати, држати и носити
(члан 62. став 1),
19) ако унесе у земљу оружје без одобрења надлежног органа (члан 64. став 1),
20) ако не региструје увезено оружје у року од 8 дана (члан 64. став 4)
За прекршаје из става 1 овога члана, осим прекршаја из тачке 1, 9, 12 и 17 изриче се и
заштитна мера одузимања оружја и муниције.

Члан 110.

Новчаном казном од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај привредно
друштво, предузетник и друга организација:
1) ако набави или држи оружје или муницију које је овим законом забрањено,
2) ако без одобрења надлежног органа набави и држи оружје за чије је набављање према
овоме закону потребно одобрење,
3) ако не обавести надлежни орган у року од осам дана од дана продаје оружја категорије Ц
(члан 28. став 4),
4) ако прода оружје лицу које нема одобрење надлежног органа за набављање оружја (члан
31. став 1),
5) ако прода муницију лицу које нема оружни лист (члан 31. став 2),
6) ако у законском року не обавести надлежни орган о продаји оружја и муниције и не одјави
оружје (члан 31. став 3),
7) трговац оружјем ако у законском року не обавести надлежни орган о продаји оружја и
муниције и не одјави оружје примљено на комисиону продају (члан 31. став 5),
8) ако оружје с обавезом пријављивања да на коришћење малолетном лицу или изван
спортских стрелишта или места одређених за вежбе гађања и без надзора стручне особе
(члан 38. став 8),
9) ако оружје да на коришћење противно одредби члан 39. став 1,
10) ако позајми оружје лицу које није члан спортске стрељачке организације и не изда потврду
о томе (члан 40. став 3),
11) ако не издају дозволе за лов (члан 41. став 1),
12) ако у прописаном року не пријави промену назива или седишта (члан 43. став 1),
13) ако се неовлашћено бави производњом оружја (члан 70. став 1),
14) ако повери непосредно руковање оружјем у производњи лицу која не поседује сагласност
надлежног органа за непосредно руковање ватреним оружјем (члан 73. став 1),
15) ако просторије у којима је смештено произведено оружје не обезбеди од приступа
неовлашћених особа (члан 73. став 3),
16) ако стави у промет произведено оружје које пре стављања у промет није означено жигом
или обележено у складу с прописима о испитивању, означавању жигом и обележавању
ватреног оружја (члан 74. став 1),
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17) ако се неовлашћено бави прометом оружја и муниције (члан 75. став 1),
18) ако продају оружје у супротности са одредбама члана 75. став 2,
19) ако повери непосредно руковање оружјем и муницијом у промету лицу које нема
сагласност надлежног органа за непосредно руковање ватреним оружјем (члан 77. став 2),
20) ако за промет уговорених количина не поседује одобрење надлежног органа (члан 79. став
1),
21) ако превезе оружје, делове за оружје и муницију без одобрења надлежног органа (члан 80.
став 1),
22) ако се неовлашћено бави посредовањем у промету оружја, делова за оружје и муницију
(члан 81. став 1),
23) ако повери непосредно руковање оружјем и муницијом у посредовању лицу које нема
сагласност надлежног органа за непосредно руковање ватреним оружјем (члан 83. став 1),
24) ако за посредовање у промету уговорених количина не поседује одобрење надлежног
органа (члан 85. став 1),
25) ако неовлашћено поправља и преправља оружје (члан 86. став 1),
26) ако повери непосредно руковање оружјем приликом поправљања и преправљања оружја
лицу које нема сагласност надлежног органа за непосредно руковање ватреним оружјем (члан
88. став 1),
27) ако прими на поправљање или преправљање нерегистровано оружје (члан 90. став 1),
28) ако у законском року не обавести надлежни орган о преправци оружја (члан 90. став 2),
29) ако оружје које је примљено ради поправљања или преправљања износи из просторија
одређених за рад до његове предаје власнику (члан 91. став 1),
30) ако без одобрења надлежног органа отвори цивилно стрелиште (члан 92. став 2),
31) ако повери непосредно руковање оружјем или муницијом на цивилном стрелишту особи
која не поседује сагласност надлежног органа за непосредно руковање ватреним оружјем
(члан 94. став 1),
32) ако допусти гађање на цивилном стрелишту физичком лицу које није пунолетно (члан 97.
став 1),
33) ако допусти гађање малолетном лицу противно одредби члан 97. став 2 овога закона,
34) ако не воде дневник гађања ( члан 98),
35) ако се неовлашћено бави обуком грађана у руковању ватреним оружјем (члан 100. став 1),
36) ако повери непосредно руковање оружјем код обуке у руковању ватреним оружјем лицу
која не поседује сагласност надлежног органа за непосредно руковање ватреним оружјем
(члан 102. став 1),
37) ако не води евиденцију из члан 107. став 1 овога закона,
38) ако поступи супротно одредби члана 107. став 2 овога закона,
39) ако у простору у којем обавља делатност за коју му је издато одобрење надлежног органа
у складу са овим законом, држи оружје намењено за обављање делатности за коју му није
издато одобрење.
За прекршаје из става 1 овога члана, осим прекршаја из тачке 3, 6, 7, 12, 28, 29, 34 и 38 изриче
се и заштитна мера одузимања оружја и муниције.
За прекршаје из става 1 овога члана уз новчану казну може се изрећи и заштитна мера
забране обављања делатности производње, промета, поправљања и преправљања оружја,
вођења цивилног стрелишта или обуке грађана за у руковању ватреним оружјем.
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За прекршаје из става 1 овога члана казниће се новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00
динара и одговорно лице у правном лицу.
Члан 111.
За прекршаје из члана 108. став 1 осим прекршаја из тачке 1, 12, и 25, члана 109. став 1 тачке
1, 4, 7 и 8, члана 110. став 1 тачке 3, 6, 7, 11, 21, 22, 28 и 32 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.
Прекршајни суд код којег је поступак завршен, доноси посебно решење о одузимању оружја и
муниције из става 1 овога члана.
По правоснажно окончаном прекршајном поступку спроведеном по одредбама члана 108, 109
и 110. овога закона одузето оружје и муниција предаје се Министарству унутрашњих послова.
Оружје и муниција за које се, приликом одузимања од грађана или током чувања, утврди да
представља директну опасност за живот и здравље људи и које није могуће чувати на
одговарајући начин, може се уништити и пре окончања поступка.
На основу образложеног захтева надлежног органа који је привремено одузео оружје или којем
је оружје и муниција поверено на чување, надлежни орган код којег се води поступак доноси
посебно решење о одузимању и уништавању оружја и муниције из става 4 овога члана. У
изузетним случајевима, уколико се ради о оружју и муницији чије уништавање не трпи
одлагање, уништавање се може провести и без издатог решења, а о спроведеном хитном
уништавању и разлозима сачиниће се записник и обавестиће се надлежни орган који води
поступак.
XIX
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 112.
Власници оружја дужни су да у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона,
изврше прегистрацију оружја у складу са овим законом.
Приликом пререгистрације из става 1 овог члана неће се утврђивати постојање услова из
члана 9. овог закона.
Члан 113.
Власници оружја који недозвољено поседују оружје из категорија А, дужни су у року од 3
месеца од дана ступања на снагу овог закона исто пријавити надлежној полицијској управи или
полицијској станици ради предаје или онеспособљавања.
Надлежни орган ће о преузетом оружју и муницији из става 1 овога члана издати грађанину
потврду.
Ако грађанин жели онеспособити оружје из става 1 овога члана, дужан је поднети надлежном
органу захтев за онеспособљавање оружја у року од осам дана од дана предаје оружја.
Трошкове онеспособљавања оружја сноси подносилац захтева. Ако грађани поступе у складу
са ставом 1 овога члана, а пре предузимања претходних радњи полиције у вези учињених
прекршаја или кривичних дела везаних за поседовање оружја из става 1 овог члана, неће се
покретати прекршајни нити кривични поступак.
Члан 114.
Грађани који без оружног листа поседују оружје које се према одредбама овога закона може
поседовати само на основу исправа о оружју односно пријаве надлежном органу (оружје
категорије Б и Ц), дужни су његово поседовање пријавити надлежном органу ради
легализације-регистрације у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.
Ако грађани поступе у складу са ставом 1 овога члана, а пре предузимања претходних радњи
полиције у вези са учињеним прекршајима или кривичним делима везаним за поседовање
оружја из става 1 овог члана, неће се покретати прекршајни нити кривични поступак.
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Члан 115.
Надлежни орган може грађанину који пријави поседовање оружја из члана 114. става 1 овога
закона издати оружни лист без утврђивања порекла оружја, уколико испуњава опште и
посебне услове из члана 9. овога закона, и ако пријављено оружје није већ регистровано на
име неког другог лица.
Ако грађанин не испуњава услове из става 1 овога члана, оружје ће се одузети и поступити у
складу одредбама члана 59. и 60. овога закона.
Члан 116.
Физичка лица која имају издат оружни лист за држање и ношење оружја као сувласници, дужна
су у року од шест месеци од дана ступања на снагу овога закона предати наведени оружни
лист надлежном органу.
Члан 117.
Новчаном казном од 5.000,00 до 20.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако у
року прописаном овим законом не преда надлежном органу оружни лист за држање и ношење
сувласника (члан 118).
Члан 118.
Физичка лица која не поседују лекарско уверење о здравственој способности за држање или
држање и ношење оружја, дужна су у року од годину дана од дана ступања на снагу овога
Закона надлежном органу доставити уверење о здравственој способности за држање и
ношење оружја које није старије од три месеца.
Физичка лица која у року из става 1 овога члана не доставе надлежном органу лекарско
уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја казниће се за прекршај
новчаном казном од 5.000,00 до 150.000,00 динара.
За прекршај из става 2 овога члана изриче се и заштитна мера одузимања оружја и муниције.
Оружје ће се одузети и у случају да се прекршајни поступак оконча решењем којим се
окривљени не проглашава кривим, ако то захтевају интереси јавне или опште безбедности.
По правоснажно окончаном прекршајном поступку спроведеном по одредбама овога члана
одузето оружје и муниција предају се Министарству унутрашњих послова и постају
власништво државе Србије.
Члан 119.
Физичка лица која имају регистровано оружје дужна су у року од 180 дана од дана ступања на
снагу овога закона да обавесте надлежни орган о изабраном лекару опште здравствене
праксе.
Физичка лица која имају регистровано оружје дужна су у року од 60 дана од дана промене
изабраног лекара опште здравствене праксе обавестити надлежни орган о насталој промени.
Физичким лицима која у роковима из става 1 и 2 овога члана не доставе надлежном органу
податак о изабраном лекару опште здравствене праксе, односно о промени изабраног лекара
опште здравствене праксе, одузеће се оружни лист, а с оружјем ће се поступити у складу са
чланом 53. став 1 закона о оружју и муницији.
Члан 120.
Министар унутрашњих послова ближе прописује:
1) садржај, изглед и цену исправа о оружју (обрасца захтева, одобрења, оружног листа и
других исправа) предвиђених овим законом,
2) обрасце и начин вођења евиденција и рокове чувања података у евиденцијама предвиђених
овим законом,
3) поступак и начин онеспособљавања ватреног оружја,
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4) поступак и начин укуцавања фабричког броја оружја,
5) услове и програм за спровођење обуке у руковању ватреним оружјем,
6) начин располагања оружјем и муницијом одузетим у управном, прекршајном и кривичном
поступку,
7) услове и програм за спровођење обуке за пуњење муниције за сопствене потребе,
8) просторно-техничке услове за безбедан смештај и чување оружја у просторима где се
одвија производња, промет оружја и муниције, поправљање и преправљање оружја, рад
цивилних стрелишта, обука у руковању ватреним оружјем,
9) начин и поступак обављања здравствених прегледа, попис болести и здравствених стања
који особу чине неспособном за држање и ношење оружја уз сагласност министра здравља.
10) начин и поступак на који ће изабрани лекар обавестити надлежни орган о промени
здравственог стања власника оружја које утиче на способност за држање и ношење оружја.
Правилнике за извршавање овога закона донеће министар унутрашњих послова у року од
шест месеци од дана ступања на снагу овога закона.
Члан 121.
Управни и прекршајни поступци започети пре почетка примене овог закона окончаће се
сагласно Закону о оружју и муницији (''Службени гласник РС'' бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94,
44/98, 39/03, 85/05-др. закон, 101-05-др. закон, 27/11-УС и 104/2013-др. закон).
Даном ступања на снагу овога закона престаје важити Закон о оружју и муницији (»Сл. гласник
Р. Србије«, бр. 09/92..и 44/98)
Члан 122.

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

Београд, 31. јул 2014.
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