
 

НАЦРТ ЗАКОНА О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ 

 

Члан 1. 

 У Закону о оружју и муницији („Службени гласник РС”, бр. 20/15, 10/19 и 20/20) 

члан 3. мења се и гласи: 

 

„Члан 3.  

 Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

 1) оружје јесте ручно преносива направа израђена или прилагођена да под 

притиском ваздуха, барутних и других гасова или другог потисног средства може 

испалити зрно, куглу, сачму или неки други пројектил, односно распршити гас или 

течност, хладно оружје и друга направа која је намењена за самоодбрану или напад, лов 

или спорт, с тим што се, у смислу овог закона, оружјем не сматрају имитације оружја, 

уређаји за узбуњивање, сигнализирање, спашавање живота, лишавање живота животиња, 

риболов харпуном или уређаји који се користе у индустријске или техничке сврхе, под 

условом да се могу употребљавати само у наведене сврхе; 

 2) ватрено оружје јесте свако преносиво оружје које има цев и испаљује, служи за 

испаљивање или се може преправити за испаљивање сачме, зрна или пројектила потисним 

пуњењем осим ако овим законом није другачије одређено. Оружје је подобно за 

преправљање како би испаљивао сачму, зрно или пројектил деловањем потисног пуњења 

ако има изглед ватреног оружја и ако га је, због његове конструкције или материјала од 

кога је израђен, могуће преправити; 

 3) кратко ватрено оружје јесте оружје чија цев није дужа од 30 cm или чија укупна 

дужина не прелази 60 cm; 

 4) дуго ватрено оружје јесте свако ватрено оружје које није кратко ватрено оружје; 

 5) аутоматско ватрено оружје јесте свако ватрено оружје које се након испаљивања 

метка аутоматски напуни и које може испалити више од једног метка једним притиском на 

обарач; 

 6) полуаутоматско ватрено оружје јесте оружје које се након испаљивања сваког 

метка поново аутоматски пуни и које једним притиском на обарач може испалити само 

један метак; 

 7) репетирајуће ватрено оружје јесте ватрено оружје које је конструисано тако да се, 

након испаљења метка магацин, односно добош пуни ручно; 

 8) једнометно ватрено оружје јесте ватрено оружје које нема оквир, односно 

магацин и које се пуни пре сваког опаљивања ручним убацивањем метка у лежиште метка 

цеви или затрварача; 

 9) ваздушно оружје јесте оно оружје које под притиском сабијеног ваздуха или 

другог гаса избацује пројектил из цеви; 



 10) оружје са тетивом (самострел, лук или др.) јесте направа која потиском тетиве 

избацује стреле или друге пројектиле; 

 11) уређаји за изазивање електрошокова (електрошокери или парализатори) јесу 

ручне направе које помоћу високог електричног напона привремено онеспособљавају људе 

и животиње; 

 12) гасни спрејеви јесу направе намењене цивилном тржишту, које садрже и 

приликом употребе распршују надражујућа хемијска једињења (CS, CN, ОC) у 

концентрацијама дозвољеним по прихваћеним међународним стандардима; 

 13) хладно оружје јесте боксер, бодеж, кама, сабља, бајонет и други предмети 

којима је основна намена напад или су погодни за напад; 

 14) оружје за личну безбедност јесу, од ватреног оружја, пиштољи и револвери, као 

и гасни спрејеви и уређаји за изазивање електрошокова; 

 15) ловачко оружје јесте дуго ватрено оружје и оружје са тетивом, којима је 

дозвољен лов; 

 16) спортско оружје јесте ватрено, ваздушно, хладно и оружје са тетивом или 

опругом које се користи у стрељачком и другим спортовима и борилачким вештинама; 

 17) онеспособљено ватрено оружје јесте ватрено оружје које је трајно 

онеспособљено за употребу, на начин да су сви основни делови ватреног оружја постали 

трајно неупотребљиви тако да се из њега не може испалити бојеви метак и да те основне 

делове није могуће уклонити, заменити, изменити или преправити како би се ватрено 

оружје на било који начин поново оспособило, односно реактивирало; 

 18) основни делови ватреног оружја јесу цев, рам, сандук, било да је горњи или 

доњи сандук, уколико га оружје има, навлака, добош, глава пушке, затварач и носач 

затварача; 

 19) додатни основни делови вишекалибарског оружја који се у оригиналном 

паковању испоручују заједно са оружјем, сматрају се јединственом целином са оружјем; 

 20) муниција су меци као целина или њихови елементи, укључујући чауре, 

иницијалне каписле, барут, потисно пуњење, зрна, сачме, кугле или пројектили, који се 

користе за ватрено оружје; 

 21) поправљање оружја јесте отклањање кварова на оружју и замена или уградња 

основних делова оружја; 

 22) преправљање оружја јесте прилагођавање оружја другој муницији и други 

захвати на оружју којима се утиче на његово функционисање и трајно или привремено 

мењају оригиналне техничке карактеристике и конструкцијска решења произвођача; 



 23) промет оружја јесте набављање оружја, основних делова, опреме и муниције 

ради даље продаје, као и продаја оружја и муниције; 

 24) старо оружје јесте оружје које има историјску вредност или које је произведено 

пре 1900. године; 

 25) минско-експлозивна средства јесу све врсте бомби, мина, граната и других 

направа опремљених са експлозивном или адекватном неексплозивном материјом или 

детонатором код којих под спољашним или унутрашњим деловањем (тежина, удар, потез, 

електрична енергија, хемијска, нуклеарна реакција и сл.) долази до наглог ослобађања 

енергије и њиховог распрскавања; 

 26) имитације оружја јесу предмети који су спољашњим изгледом слични или 

једнаки оружју, али их није могуће употребити или преправити у ватрено оружје; 

 27) овлашћени сервисер јесте правно лице или предузетник коме је решењем 

надлежног органа одобрено бављење поправљањем и преправљањем оружја; 

 28) трговац оружјем односно овлашћени продавац јесте правно лице или 

предузетник коме је решењем надлежног органа одобрено бављење прометом оружја, 

основним деловима за оружје, опремом и муницијоми који је регистрован у складу са 

посебним прописом; 

 29) регистровано оружје јесте оружје за које је издата исправа од стране надлежног 

органа; 

 30) легализација оружја и муниције јесте поступак регистрације или предаје 

нерегистрованог оружја, односно муниције које је лице држало без одобрења надлежног 

органа у коме није потребно доказивати порекло оружја и муниције, а власници који 

региструју или предају оружје и муницију за време трајања легализације не могу бити 

прекршајно нити кривично гоњени за нелегално набављање, држање и ношење оружа и 

муниције; 

 31) оружни лист јесте исправа на основу које се држи, односно држи и носи оружје, 

у складу са овим законом, и која садржи податке о оружју, основним деловима за оружје и 

власнику оружја; 

 32) дозвола за ношење оружја јесте исправа која садржи податке о физичком лицу и 

која му даје право да носи пиштољ односно револвер регистрован као оружје за личну 

безбедност из категорије Б; 

 33) правна лица и предузетници у смислу овог закона јесу правна лица, 

предузетници, организације, установе, заводи и државни органи; 

 34) представник правног лица јесте физичко лице које је са њим у уговорном 

односу и које испуњава услове прописане овим законом; 



 35) оружје за узбуњивање и сигнализацију јесу направе с лежиштем метка 

намењене само за испаљивање метка без пројектила, нешкодљивих надражујућих 

супстанци, других активних супстанци или пиротехничка средства за сигнализацију, а којe 

се не могу преправити за испаљивање сачме, зрна или пројектила деловањем запаљивог 

потисног средства; 

 36) посредник у промету оружјем и муницијом – брокер, јесте правно лице или 

предузетник који се, на основу решења министарства надлежног за унутрашње послове (у 

даљем тексту: Министарство), бави посредовањем, преговарањем или уговарањем 

трансакције и трансфера за куповину, продају или снабдевање оружјем, основних делова 

оружја или муницијом, у унутрашњој трговини, а који није трговац оружјем; 

 37) власници оружја јесу физичка лица, правна лица и предузетници; 

 38) акустично оружје јесте ватрено оружје које је посебно преправљено за 

искључиву употребу испаљивања муниције без пројектила, за употребу у позоришним 

представама, фотографисању, филмском и телевизијском снимању, реконструкцији 

историјских догађаја, манифестацијама, обуци и сл.; 

 39) специјализован музеј је музеј који набавља, чува, истражује и излаже ватрено 

оружје, основне делове или муницију у историјске, културне, научне, техничке и 

образовне сврхе, као и у сврху очувања наслеђа и који је као такав признат од стране 

надлежног министарства; 

 40) колекционар је физичко или правно лице посвећено прикупљању и очувању 

оружја, основних делова оружја или муниције у историјске, научне, техничке, образовне 

сврхе, као и у сврху очувања наслеђа, а коме је издата колекционарска дозвола;  

 41) праћење кретања ватреног оружја састоји се од вођења евиденција надлежног 

органа и евиденција правних лица и предузетника прописаних овим законом; 

 42) муниција са пробојним дејством јесте муниција за војну намену при чему је 

пројектил пресвучен кошуљицом и има чврсто пробојно језгро; 

 43) муниција са експлозивним зрнима/пројектилима јесте војна муниција која 

садржи пуњење које експлодира приликом удара; 

 44) муниција са запаљивим пројектилима/зрнима јесте војна муниција код којег 

пројектил садржи хемијске смесе које се запале приликом додира са ваздухом или 

приликом удара; 

 45) уговор на даљину је уговор о набавци оружја сачињен у складу са посебним 

законом који уређује такав уговорни однос, без истовременог физичког присутва 

уговорних страна, а у складу са одредбама овог закона; 



 46) модерне копије старог оружја које се производило пре 1900. године, а не 

користе метак са централним или ивичним паљењем су копије дугог и кратког оружја, које 

се пуне с уста цеви црним барутом и пале фитиљем, кременом или капислом; 

 47) опрема јесу пригушивачи пуцња и делови пригушивача пуцња и телескопски-

оптички нишани са светлосним снопом или са уређајем за електронско појачавање 

светлости, инфрацрвеним или темовизијским уређајем, адаптери за цев, као и оквири за 

кратко оружје капацитета већег од 20 метака и оквири за дуго оружје капацитета већег од 

10 метака. 

 У овом су закону одређене именице наведене у мушком роду, а користе се као 

неутралне за мушки и женски род.” 

 

Члан 2. 

 Члан 4. мења се и гласи: 

„Члан 4. 

 Оружје се дели у четири категорије: 

1) категорија А: 

(1) аутоматско ватрено и ваздушно оружје; 

(2) ватрено оружје које је скривено у другим предметима; 

(3) муниција са пробојним и запаљивим пројектилима/зрнима, као и 

пројектили/зрна за такву муницију; 

(4) муниција са пробојним и експлозивним пројектилима/зрнима, као и 

пројектили/зрна за такву муницију; 

(5) муниција за кратко ватрено оружје која има експандирајуће дејство као и 

пројектили/зрна за такву муницију, осим муниције за лов или стрељаштво за лица којима 

је дозвољено коришћење;  

(6) аутоматско ватрено и ваздушно оружје које је преправљено у полуаутоматско 

ватрено и ваздушно оружје; 

(7) полуаутоматско ватрено оружје са централном ударном иглом, и то: 

 - кратко ватрено оружје које омогућава испаљивање више од 21 метка без поновног 

пуњења, ако је оквир капацитета већег од 20 метака део тог ватреног оружја или је у њега 

убачен одвојиви оквир капацитета већег од 20 метака, 



 - дуго ватрено оружје које омогућава испаљивање више од 11 метака без поновног 

пуњења, ако је оквир капацитета већег од 10 метака део ватреног оружја или је у њега 

убачен одвојиви оквир капацитета већег од 10 метака; 

 (8) полуаутоматско дуго ватрено оружје које се може смањити на дужину мању од 

60 cm, а да не изгуби своју функцију, и то расклопивим или телескопским наставком или 

наставком који се може уклонити без употребе алата; 

 (9) свако ватрено оружје у овој категорији које је преправљено да испаљује 

муницију без пројектила, нешкодљиве надражујуће материје, друге активне материје или 

пиротехничку муницију или у акустично оружје; 

 (10) минско-експлозивна средства; 

 (11) све врсте оружја са интегрисаним пригушивачем пуцња, пригушивачи пуцња и 

делови за пригушиваче; 

 (12) посебна опрема за оружје у складу са другим законим која није намењена за 

цивилну употребу; 

 (13) гасно оружје намењено за полицијску и војну употребу. 

2) категорија Б: 

 (1) репетирајуће кратко ватрено оружје; 

 (2) једнометно кратко оружје са централном ударном иглом; 

 (3) једнометно кратко оружје са ивичним паљењем; 

(4) полуаутоматско дуго ватрено оружје које у оквир, односно магацин и лежиште 

метка заједно прима: 

- више од три метка, за ватрено оружје са ивичним паљењем,  

- више од три али мање од дванаест метака, за ватрено оружје са централном 

ударном иглом; 

 (5) полуаутоматско кратко ватрено оружје које се не налази у ставу 1. тачка 1) 

подтачка (7) овог члана; 

 (6) полуаутоматско дуго ватрено оружје из става 1. тачка 1) подтачка (7) алинеја 

друга овог члана са оквиром и лежиштем метка који заједно не примају више од три метка, 

или одвојивим оквиром који не прима више од три метка, а које се уобичајеним алатом не 

може преправити у оружје са оквиром и лежиштем метка који заједно примају више од три 

метка; 

 (7) репетирајуће и полуаутоматско дуго ватрено оружје са глатким цевима чија 

дужина цеви не прелази 60 cm; 



 (8) свако ватрено оружје у овој категорији које је преправљено да испаљује 

муницију без пројектила, нешкодљиве надражујуће материје, друге активне материје или 

пиротехничку муницију или у акустично оружје; 

 (9) полуаутоматско ватрено оружје за цивилну употребу које је слично оружју са 

аутоматским механизмима, које није предвиђено у ставу 1. тачка 1) подтач. (6)(8) овог 

члана. 

 (10) репетирајуће дуго ватрено оружје; 

 (11) једнометно дуго оружје с једном или више једнометних глатких или/и 

олучених цеви; 

 (12) репетирајуће и полуаутоматско дуго оружје с једном или више глатких и 

олучених цеви; 

 (13) полуаутоматско кратко оружје са ивичним паљењем. 

3) категорија Ц: 

(1) онеспособљено ватрено оружје; 

(2) телескопски – оптички нишан са светлосним снопом или са уређајем за 

електронско појачавање светлости, инфрацрвеним или термовизијским уређајем; 

(3) старо оружје и његове модерне копије које не користе метак са централним или 

ивичним паљењем; 

(4)  адаптер за цев; 

(5) ваздушно оружје чија кинетичка енергија је 10,5 Ј или већа или чија је брзина 

пројектила 200 m/s или већа или калибра већег од 4,5 mm; 

(6)  оружје с тетивом чија је сила затезања тетиве већа од 450 N; 

(7)  оружје за узбуњивање и сигнализацију. 

4) категорија Д: 

(1) хладно оружје; 

(2) гасни спрејеви; 

(3) уређаји за изазивање електрошокова; 

(4) ваздушно оружје које није обухваћено категоријом Ц.” 

 

Члан 3. 

 Члан 6. мења се и гласи, док се назив члана брише: 

 



„Члан 6. 

 Забрањено је стављати у промет, набављати, држати и носити пригушивач пуцња. 

 Забрањено је набављати, држати и носити оквир који се може убацити у 

полуаутоматско ватрено оружје са централном ударном иглом а који може да прими више 

од 20 метака или у случају дугог ватреног оружја, које може да прими више од 10 метака. 

 Набавка, држање и ношење оружја из члана 4. став 1. тачка 1) подтачка (6) и (7) 

овог закона и оквира из става 2. овог члана може се одобрити спортском стрелцу ако, 

поред законских услова, поседује и: 

 1) потврду националног гранског спортског савеза надлежног за спортско 

стрељаштво, да учествује, односно да активно вежба за учествовање у стрељачким 

такмичењима које признају национални или међународни спортски савези надлежни за 

спортско стрељаштво и; 

 2) потврду националног гранског спортског савеза надлежног за спортско 

стрељаштво да:  

(1) је члан стрељачког клуба и да се најмање 12 месеци бави стрељаштвом, 

(2) конкретно ватрено оружје испуњава тражене спецификације за стрељачку 

дисциплину коју признаје национални или међународни спортски савези надлежни за 

спортско стрељаштво. 

 Ако престану да постоје услови из става 3. овог члана, надлежни орган ће донети 

решење о одузимању оружја и опреме из става 3. овог члана. 

 Правним лицима и предузетницима, у складу са делатношћу којом се баве, 

Министарство може одобрити набавку акустичног оружја из категорије А, за употребу у 

позоришним представама, фотографисању, филмском и телевизијском снимању, 

реконструкцији историјских догађаја, манифестацијама, обуци и слично.  

 Власници акустичног оружја не могу набављати и држати бојеву муницију за то 

оружје.” 

 

Члан 4. 

 После члана 6. додаје се члан 6а који гласи: 

 

„Члан 6а 

 Изузетно од одредаба овог закона којима се уређује набављање и држање оружја и 

муниције, специјализовани музеји могу, у сврху обављања музејске делатности набављати 

оружје и муницију из категорије А и Б без одобрења за набавку, уз пријаву надлежном 

органу, уколико су испуњени просторно-технички услови за безбедан смештај и чување 

оружја и муниције.”. 



 

 

Члан 5. 

 У члану 10. став 1. тачка 4) речи у загради: „за држање конвертибилног оружја” 

бришу се. 

У тачки 5) после речи: „оружја” додају речи: „и опреме”. 

 После тачке 12) додају се нове тач. 13)15) које гласе: 

 „13) Одобрење за набављање оружја и опреме из категорије А; 

 14) Потврда о пријави држања оружја и муниције, коју поседују музеји; 

 15) Одобрење за набављање муниције.”. 

 

Члан 6. 

 Члан 13. мења се и гласи: 

„Члан 13. 

Захтев за набављање оружја подноси се на прописаном обрасцу уз који се даје на 

увид лична карта, односно други идентификациони документ, прилаже уверење о 

здравственој способности, доказ о оправданости разлога за набављање оружја и уверење о 

обучености за руковање ватреним оружјем. 

Надлежни орган при одлучивању, поред доказа које приложи подносилац захтева, 

користи податке из евиденција које води по закону, као и податке до којих долази при 

обављању послова из своје надлежности. 

Постојање услова из члана 11. тачка 9) овог закона утврђује полицијски службеник 

непосредним опажањем у стамбеном простору по месту пребивалишта или боравишта 

подносиоца захтева. 

Уколико подносилац захтева не омогући полицијским службеницима да утврде 

постојање услова из члана 11. тачка 9) овог закона сматра се да исте не испуњава. 

Обуке за руковање ватреним оружјем ослобођена су лица која раде или су радила у 

државним органима, а која по службеној дужности носе или су раније носила оружје, 

професионална и пензионисана војна лица, резервне војне старешине и спортски стрелци 

који наступају у дисциплинама са ватреним оружјем. 

Надлежни орган издаће одобрење за набављање оружја физичком лицу за кога се у 

поступку утврди да испуњава услове из члана 11. овог закона. Одобрење за набављање 

оружја важи шест месеци од дана издавања. 



Одобрење за набављање оружја, на основу кога подносилац захтева није у 

предвиђеном року извршио набавку оружја, вратиће надлежном органу. 

Надлежни орган одбиће захтев решењем и неће издати одобрење за набављање 

оружја уколико нису испуњени услови из члана 11. овог закона. 

Надлежни орган издаће одобрење за набављање ловачког и спортског оружја из 

категорије Б, физичком лицу које поседује важећи оружни лист са микроконтролером 

(чипoм) за ловачко и спортско оружје, у поступку у којем се утврђује испуњеност услова 

само из члана 11. тач. 4) и 5) овог закона.” 

 

Члан 7. 

 Назив члана 14. и члан 14. мењају се и гласе: 

„Набављање и држање оружја и опреме из категорије Ц 

Члан 14. 

 Физичка лица старија од 18 година, као и правна лица и предузетници, ако је то у 

складу са делатношћу којом се баве, могу без претходног одобрења за набављање оружја и 

опреме издатог од надлежног органа, набављати и држати оружје и опрему из категорије 

Ц. 

 Лица из става 1. овог члана дужна су да у року од осам дана од дана набављања 

оружја и опреме исто пријаве надлежном органу на прописаном обрасцу. Уз захтев 

подноси се и доказ о пореклу оружја и опреме. 

 Потврду о пријави оружја и опреме надлежни орган издаће на прописаном обрасцу. 

 Опрема из категорије Ц набавља се на основу издате исправе о оружју.” 

 

Члан 8. 

 У члану 16. став 2. тачка 2)  и став 4. бришу се. 

 

Члан 9. 

 У члану 18. став 1. мења се и гласи: 

 „Решењем надлежног органа може се одобрити издавање колекционарске дозволе 

за набављање оружја физичком или правном лицу, осим трговцу оружјем, које испуњава 

услове прописане овим законом, поседује најмање пет комада регистрованог оружја из 

категорије Б и које располаже просторно-техничким условима за безбедан смештај и 

чување оружја. Трошкове израде колекционарске дозволе сноси подносилац захтева.” 

 Ст. 3. и 4. мењају се и гласе: 



 „Физичко и правно лице које на основу колекционарске дозволе набави оружје 

подноси захтев надлежном органу ради регистрације набављеног оружја или захтев за 

издавање оружног листа у року од осам дана од дана извршене набавке оружја. 

 Имаоци колекционарске дозволе могу набављати и држати муницију у свим 

калибрима, осим муниције из категорије А.” 

 

Члан 10. 

 Члан 20. мења се и гласи: 

„Члан 20. 

 Муниција за оружје из категорије Б може се набављати на основу одобрења 

надлежног органа. 

 Муниција за ловачко оружје може се набављати на основу исправе о оружју.  

 Муниција за оружје из категорије Ц осим онеспособљеног и старог оружја, може се 

набављати на основу издате исправе о оружју. 

 Власници ватреног оружја, осим имаоца колекционарске дозволе могу набављати и 

држати муницију у калибрима за које имају регистровано оружје.” 

 

Члан 11. 

 Назив члана 27. и члан 27. мењају се и гласе: 

„Онеспособљавање ватреног оружја 

Члан 27. 

 Ватрено оружје може се онеспособити. 

 Онеспособљавање ватреног оружја врше овлашћени сервисери и правна лица 

овлашћена за производњу оружја, док потврду о онеспособљавању издаје правно лице које 

обавља послове испитивања, жигосања и обележавања ватреног оружја, као поверене 

послове, након утврђивања испуњености услова који су предвиђени прописом којим се 

уређује онеспособљавање оружја. 

 Трошкове онеспособљавања ватреног оружја сноси власник оружја. 

 Власник ватреног оружја дужан је да трајно онеспособљено ватрено оружје пријави 

надлежном органу у року од осам дана од дана онеспособљавања. 

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



 Забрањено је набављати, држати и носити основне делове и муницију за 

онеспособљено ватрено оружје. 

 Министар прописује ближи поступак, услове и начин онеспособљавања  ватреног 

оружја.” 

 

Члан 12. 

 После члана 27. додаје се назив члана и члан 27а који гласе: 

„Оружје за узбуњивање и сигнализацију 

Члан 27а 

 Оружје за узбуњивање и сигнализацију, пре стављања у промет, подлеже 

испитивању техничких услова којим се утврђује да се такво оружје не може преправити у 

ватрено оружје. 

 Испитивање техничких услова из става 1. овог члана врши правно лице које обавља 

послове испитивања, жигосања и обележавања ватреног оружја, као поверене послове и 

издаје потврду о испуњености техничких карактеристика оружја. 

Начин утврђивања испуњености техничких услова и карактеристике оружја из 

става 1. овог члана ближе прописује министар.” 

 

Члан 13. 

 У члану 29. став 1. број: „45” замењује се бројем: „60”. 

 У ставу 2. речи: „шест месеци” замењују се речима: „годину дана”. 

  

Члан 14. 

 У члану 33. став 2. мења се и гласи: 

 „Ватрено и ваздушно оружје преноси се испражњено од муниције.” 

 

Члан 15. 

 У члану 34. после става 9. додаје се став 10. који гласи: 

 „Лица која поседују  важећу Европску дозволу за ватрено оружје, издату у складу 

са прописима Европске уније, могу своје оружје и муницију преносити преко државне 

границе на  основу те дозволе, уз важећи пасош, уз пријаву оружја органу надлежном за 

контролу државне границе. Лицима која поседују важећу Европску дозволу за ватрено 



оружје приликом преласка државне границе не издаје се одобрење за уношење оружја и 

муниције у Републику Србију.” 

 

Члан 16. 

 Члан 35. мења се и гласи: 

„Члан 35. 

 Припадници страних војних, полицијских и других служби безбедности и агенција 

који долазе у службену посету у Републику Србију или су у транзиту преко територије 

Републике Србије, а по прописима своје државе носе оружје које је саставни део њихове 

униформе, уз претходну најаву и одобрење  Министарства, могу ући у Републику Србију у 

униформи с оружјем, односно унети оружје са припадајућом муницијом и држати га и 

носити за време боравка у Републици Србији. 

 Представници стране службе безбедности који су у пратњи и непосредно штите 

представнике те државе или представнике међународних организација за време транзита 

или посете Републици Србији, могу уносити и носити оружје и муницију само уз одобрење 

Министарства. 

 Одобрење из ст. 1. и 2. ограничено је временом боравка или транзита представника 

који прате и непосредно штите. 

 Орган надлежан за граничну контролу издаје одобрење из ст. 1 и 2. овог члана без 

наплате таксе, на обрасцу који пропише министар.” 

 

Члан 17. 

 У члану 38. став 9. после речи: „категорије” додаје се слово: „А” и запета. 

 

Члан 18. 

 Назив члана 39. и члан 39. мењају се и гласе: 

„Набављање и продаја оружја и муниције од стране трговаца оружјем  

Члан 39. 

 Трговци оружјем сходно овом закону могу набављати и продавати оружје, основне 

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

 Трговци оружјем могу набављати и продавати оружје и опрему из члана 4. став 1. 

тачка 1) подтачка (6) и (7) овог закона као и акустично оружје из категорије А. 



 Трговцима оружја надлежни орган може издати одобрење за набављање оружја, 

основних делова за оружје, опреме и муниције из категорије Б и Ц, као и оружја и опреме 

из става 2. овог члана, ради даље продаје, које важи годину дана. 

 Трговци оружјем дужни су да податке о сваком комаду оружја и опреме из 

категорија Б и Ц, као и оружја и опреме из става 2. овог члана, набављеном ради даље 

продаје, доставе надлежном органу без одлагања а најакасније у року од 30 дана од дана 

извршене набавке. 

 Трговци оружјем могу продавати оружје и основне делове за оружје из категорије Б 

и оружје и опрему из става 2. овог члана, само лицима којима је, у складу са овим законом, 

издато одобрење за набављање оружја и опреме, односно одобрење за набављање 

основних делова за оружје и лицима која поседују колекционарску дозволу. 

 Трговци оружјем дужни су да надлежном органу, без одлагања а најкасније у року 

од 15 дана од дана извршене продаје, доставе податке о сваком продатом комаду оружја из 

категорије Б и Ц, о оружју и опреми из става 2. овог члана, као и податке о купцу из 

евиденција које воде сагласно овом закону. 

 Трговци оружјем могу одбити да изврше сваку продају муниције или елемената 

муниције коју оправдано сматрају сумњивом због њене природе или обима, и исту ће 

пријавити надлежном органу без одлагања.” 

 

Члан 19. 

 У члану 42. став 1. после речи: „категорију” додају се речи: „Ц и”. 

 У ставу 2. број: „48” замењује се бројем: „24”. 

 У ставу 5. реч: „пет” у загради замењује се речју: „десет” а речи: „до 500 комада” у 

загради замењују се речима: „која не садржи више од 5 кг барута”. 

 

Члан 20. 

 У члану 43.став 6. мења се и гласи:  

 „Трговци оружјем воде и евиденције набављеног и продатог оружја, основних 

делова за оружје и муниције које садрже: број одобрења, назив органа који је одобрење 

издао и датум издавања одобрења и податке о купцу за физичко лице (име и презиме, 

јединствени матични број грађана, број личне карте односно идентификационог 

документа, пребивалиште и адреса), за правно лице и предузетника (назив, седиште, 

делатност, матични број, име и презиме овлашћеног лица), као и назив и седиште 

добављача.” 

 

Члан 21. 



 У члану 44. став 1. мења се и гласи: 

 „Надлежни орган води евиденције: о поднетим захтевима, издатим одобрењима за 

набављање оружја, муниције и опреме, о уверењима о здравственој способности; 

регистрованом оружју, одузетом и предатом оружју, онеспособљеном оружју, нађеном 

оружју, оружју чији је нестанак пријављен; о оружју дато на послугу; о поднетим 

захтевима и издатим оружним листовима и потврдама о пријави држања оружја; поднетим 

захтевима и издатим одобрењима за набављање основних делова за оружје; поднетим 

захтевима и издатим решењима за издавање колекционарске дозволе, поднетим захтевима 

и издатим дозволама за ношење оружја; поднетим захтевима и издатим одобрењима за 

уношење и изношење преко државне границе; о поднетим захтевима и издатим решењима 

за бављење прометом оружја и муниције, обуком у руковању ватреним оружјем, 

поправљањем и преправљањем оружја; о поднетим захтевима и издатим одобрењима за 

набављање оружја, основих делова за оружје, опреме и муниције ради даље продаје; о 

поднетим захтевима и издатим одобрењима за правна лица и предузетнике за набављање 

оружја, основних делова за оружје и муниције; поднетим захтевима и издатим решењима 

за превоз оружја, основних делова за оружје и муниције; поднетим захтевима и издатим 

решењима за справљање муниције; о поднетим захтевима и издатим одобрењима за 

уношење, набављање, држање и ношење оружја припадницима страних дипломатско-

конзуларних представништава и странаца; о поднетим захтевима и издатим решењима за 

посредовање у промету оружја и муниције; о пасивизираном и уништеном оружју.” 

 У ставу 3. тачка 2) речи: „из става 2. тачка 1) овог члана” бришу се. 

 У ставу 4. речи: „трајно и” бришу се. 

 После става 4. додају се ст. 57. који гласе: 

 „У циљу обезбеђивања ефикасног праћења кретања ватреног оружја, размена 

података из евиденција из овог члана врши се у складу са посебним законом којим се 

прописују евиденције и обрада података у области унутрашњих послова. 

 Евиденције предвиђене чл. 43. и 44. овог закона чувају се 30 година од дана 

уништења конкретног ватреног оружја или његових основних делова. 

 Подаци из евиденција из става 6. овог члана могу се, у сврху издавања одобрења 

прописаних овим законом и законом који уређује царински и порески поступак, користити 

10 година од дана уништења, а у сврху сузбијања и откривања кривичних дела, 

спровођења истраге, откривања и процесуирања починилаца кривичних дела, као и за 

извршење кривичних санкција, 30 година од дана уништења конкретног ватреног оружја 

или његових основних делова.” 

Члан 22. 

 У члану 45. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

 „4) просторно-техничке услове за безбедно смештање и чување оружја и муниције 

за физичка лица, физичка и правна лица која су поднела захтев за издавање 

колекционарске дозволе, правна лица и предузетнике;”. 



 У тачки 6) после речи: „онеспособљавања” додаје се реч: „ватреног”, док се тачка 

замењује тачком и запетом и додаје се нова тачка 7) која гласи: 

 „7) начин утврђивања испуњености техничких услова и карактеристике оружја за 

узбуњивање и сигнализацију.”. 

 

Члан 23. 

 У члану 47. став 1. тач. 3) и 4) после речи: „оружје” у одговарајућем падежу додају 

се речи: „и опрему” у одговарајућем падежу. 

 У тачки 16) број: „45” замењује се бројем: „60”. 

 У тачки 18) тачка се замењује тачком и запетом и додају се тач. 19)22) које гласе: 

  „19) физичко лице које набави, држи и носи пригушивач пуцња супротно члану 6. 

став 1. овог закона; 

20) физичко лице које  набави, држи и носи оквир супротно члану 6. став 2. овог 

закона; 

21) физичко лице које набави и држи бојеву муницију за акустично оружје, 

супротно члану 6. став 6. овог закона; 

22) физичко лице које преноси оружје без важеће исправе о оружју супротно члану 

33. став 1. овог закона.” 

Члан 24.  

 У члану 48. став 1. тачка 9) реч: „конвертибилно” замењује се речју: „ватрено”. 

 У тачки 11) тачка се замењује тачком и запетом и додају се тач. 12)15) које гласе: 

„12) физичко лице које држи ваздушно оружје и модерне копије старог оружја без 

исправе, односно потврде о пријави надлежном органу супротно члану 14. став 3. овог 

закона; 

 13) физичко лице које набави опрему из категорије Ц без исправе надлежног органа 

супротно члану 16. став 4. овог закона. 

14) физичко лице које набави или држи муницију за онеспособљено или старо 

оружје супротно члану 20. став 3. овог закона; 

 15) физичко лице које справља муницију супротно члану 21. став 1 овог закона.” 

Став 2. мења се и гласи:  

 „Уз казну из става 1. овог члана изриче се заштитна мера одузимања оружја, опреме 

и муниције.” 



 

Члан 25.  

 У члану 49. став 1. тачка 1) после речи: „оружје” додају се речи: „и опрему”. 

 У тач. 10), 17) и 18) речи: „овлашћени продавац” у одговарајућем падежу замењује 

се речима: „трговац оружјем” у одговарајућем падежу. 

 У тачки 11) реч: „конвертибилно” замењује се речју: „ватрено”. 

 У тачки 17) после речи: „оружју” додају се речи: „и опреми”, док се после речи: 

„категорија” додаје слово: „А” и запета.  

 У тачки 18) после речи: „оружју” додаје се запета и реч: „опреми”. 

 У тачки 26) тачка се замењује тачком и запетом и додају се тач. 27)37) које гласе: 

 27) које продаје, набави, држи и носи пригушивач пуцња супротно члану 6. став 1. 

овог закона; 

28) које  набави, држи и носи оквир супротно члану 6. став 2. овог закона; 

29) које прода оружје и оквире из члана 4 став 1. тачка 1) подтач. (6) и (7) овог 

закона, лицу које не испуњава услове из члана 6. став 3. овог закона; 

30) које прода акустично оружје из категорије А лицима супротно члану 6. став 5. 

овог закона;  

31) које набави и држи бојеву муницију за акустично оружје, супротно члану 6. став 

6. овог закона; 

32) које у року од осам дана од дана набављања оружја и опреме из категорије Ц 

исто не пријави надлежном органу на прописаном обрасцу у складу са чланом 14. став 2. 

овог закона; 

33) које набави опрему из категорије Ц без исправе надлежног органа супротно 

члану 14. став 4. овог закона;  

34) које прода опрему из категорије Ц лицу које не поседује исправу издату од 

стране надлежног органа супротно члану 14. став 4. овог закона; 

35) које је на основу колекционарске дозволе набавило оружје, а не поднесе захтев 

надлежном органу ради регистрације набављеног оружја или захтев за издавање оружног 

листа у року од осам дана од дана извршене набавке оружја у складу са чланом 18. став 3. 

овог закона; 

36) које без решења надлежног органа којим се одобрава промет оружја, делова за 

оружје, опреме и муниције продаје ваздушно оружје из категорија Ц и Д, модерне копије 

старог оружја и оружје за узбуњивање и сигнализацију из категорије Ц, опрему из 



категорије Ц,  као и гасне спрејеве и уређаје за изазивање електрошокова из категорије Д 

супротно члану 38. овог закона;   

37) ко прода оружје и основне делове за оружје из категорије Б супротно члану 39. 

став 4. овог закона.” 

У ставу 4. после речи: „оружја” додаје се запета и реч: „опреме”. 

 

Члан 26. 

 У члану 50. датум: „до 5. марта 2022. године” замењује се датумом: „до 5. марта 

2023. године”. 

 

Члан 27. 

 Власници оружја и опреме која је у складу са одредбама овог закона разврстана у 

категорију А, члан 4. став 1. тачка 1) подтач. (6) и (7) овог закона, могу то оружје и опрему 

држати након почетка примене овог закона, ако су оружје и опрему набавили и пријавили 

надлежном органу до дана почетка примене овог закона. 

 

Члан 28. 

 Одредба члана 10. овог закона почиње да се примењује даном приступања 

Републике Србије Европској унији. 

 

Ступање на снагу и почетак примене 

Члан 29. 

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

Републике Србије”, а почиње да се примењује истеком девет месеци од дана ступања на 

снагу, изузев чл. 6, 13. и 23. став 2. овог закона који почињу да се примењују даном 

ступања на снагу овог закона. 

 

 


