
ОБ РА З ЛО ЖЕ Њ Е  

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ 3AKОHA 

Правни основ за доношење Закона о испитивању, жигосању и обележавању 

ручног ватреног оружја, направа и муниције садржан је у члану 97. став 1. тачка 4. 

Устава Републике Србије („Службени гласник РС", бр.83/06 и 98/06), којим је, између 

осталог, прописано да Република Србија уређује и обезбеђује одбраиу и безбедност 

Републике Србије и њених грађана; мере за случај ванредног стања, 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Циљ доношења Закона о испитивању и контроли ручног ватреног оружја, направа 

и муниције је обезбеђивање сигурности функционисања ручног ватреног оружја, направа 

и муниције, сигурности при употреби, манипулацији и складиштењу, као и 

стандардизација и унификација оружја, направа и муниције.  

Сигурност корисника ватреног оружја, направа и муниције обезбедиће се 

доношењем овог закона и пратећих прописа, утврђивањем начина и врсте испитивања и 

контроле која изводе посебна организација за испитивање и контролу оружја, направа и 

муниције. У конкретном случају ради се о испитивању, контроли, жигосању и 

обележавању  ручног ватреног оружја, направа и муниције пре пуштања у промет, које се 

мора правно обезбедити доношењем посебног закона и подзаконских аката на основу овог 

закона, јер се ради о изузетно значајној области, која уколико не би била регулисана на 

овај начин, довело би се у питање безбедност грађана. Такође, доношење овог закона у 

Републици Србији је услов за признавање жигова Заводу за испитивање оружја и 

муниције у Европској Унији и земљама потписницама Конвенције о узајамном 

признавању жигова за ручно ватрено оружје.  

Доношење предложеног Закона је један од услова за приступање Републике Србије. 

Конвенцији о узајамном признавању жигова за ручно ватрено оружје од 01. јула 1969. 

године и повратак Републике Србије у Сталну међународну комисију за испитивање 

ручног ватреног оружја (Commission Internationale Permanente pour L Eprueuve des 

Armes a Feu portatives–C.I.P.). 

Пре стављања у промет ватрено оружје, направе и муниција за цивилну употребу у ЕУ 

и земљама чланицама Ц.И.П.-а обавезно се службено испитује и контролише од стране 

овлашћене организације за испитивање и контролу оружја и муниције која је призната од 

стране Ц.И.П.-а. 

Домаћи произвођачи оружја и муниције сада, за потребе унутрашњег тржишта, 

испитују и жигошу ове производе према Закону о испитивању, жигосању и обележавању 

ватреног оружја и муниције ("Сл. гласник РСрбије", бр. 46/95) и Правилнику о условима, 

начину и поступку испитивања, жигосања и обележавања ватреног оружја и муниције 



("Сл. гласник Р Србије", бр. 28/96), а за сваки производ намењен извозу обавеза 

испитивања, контроле и жигосање врши се у иностранству (у Аустрији односно 

Мађарској). Издвајање финансијских средстава за ову намену износи око 220 000 УСД 

годишње односно за период од 1992. године, када је СР Југославија није призната као 

следбеница СФРЈ у Ц.И.П.-у до данас то износи око 2 700 000 УСД.  

Социјалистичка Федеративна Република Југославија је 1969. године донела 

Закон о испитивању и жигосању односно обележавању ручног ватреног оружја и 

муниције («Сл. лист СФРЈ» 20/69), Правилник о поступку за испитивање и жигосање 

односно обележавање ручног ватреног оружја, муниције и ручних апарата и направа 

код којих се за погон користи енергија барутних гасова («Сл. лист СФРЈ» 15/70), 

Правилник о условима које морају испунити стручне радне организације за 

испитивање и жигосање односно обележавање ручног ватреног оружја и муниције  

(«Сл. лист СФРЈ» 23/69). 

Оснивањем Завода за испитивање и жигосање односно обележавање ручног ватреног 

оружја и муниције 29.12.1969. године у Крагујевцу, од стране произвођача оружја и 

муниције, створени су предуслови за учлањење СФР Југославије у Сталну међународну 

комисију за испитивање ручног ватреног оружја  

У вези са тим СФР Југославија је 04.05.1972. године поднела званичан захтев за 

приступање Конвенцији о узајамном признавању жигова за ручно ватрено оружје. На 

основу члана VII став 2. наведене Конвенције СФР Југославија је дана 23.05.1973. године 

приступила Конвенцији о узајамном признавању жигова за ручно ватрено оружје и 

постала члан Сталне међународне комисије за испитивање ручног ватреног оружја– C.I.P.  

На основу мишљења Арбитражне комисије Мировне конференције о Југославији, да 

СФР Југославија више не постоји, Стална међународна комисија за испитивање ручног 

ватреног оружја је на XXII Пленарној седници прихватила став да СФР Југославија не 

постоји, да Конвенција о узајамном признавању жигова за ручно ватрено оружје нема 

ефекта према СР Југославији и да се жигови Завода за испитивање оружја и муниције 

из Крагујевца не признају од 30. 09. 1992. године.  

Савезна Република Југославија је 06.12.2000. године поднела захтев за поновно 

приступање Конвенцији о узајамном признавању жигова за ручно ватрено оружје и 

учлањење у Сталну међународну комисију за испитивање ручног ватреног оружја. Према 

члану VII став 2. Конвенције, Влада Краљевине Белгије шаље захтев и приложени закон и 

правилник свим владама потписницима Конвенције. Приступање се прихвата када све 

владе дају сагласност или у случају одсуства одговора са њихове стране, у року од годину 

дана од дана када Влада Краљевине Белгије обавести потписнице Конвенције, сматраће се 

да су дале сагласнот.  

Захтев СР Југославије је 02.04.2001. године званично прослеђен од стране Сталног 

бироа Сталне међународне комисије за испитивње ручног ватреног оружја, свим земљама 

потписницама Конвенције.  



Ц.И.П. је преко Краљевине Белгије доставио ноту Амбасади СР Југославије 14. 03. 

2001. у Бриселу са важећим одлукама C.I.P.-а и израженим очекивањима да ће СР 

Југославија свој Закон и Правилник из области испитивања ручног ватреног оружја и 

муниције, који су достављени уз захтев, усагласити са важећим одлукама C.I.P.–а. 

Амбасада СР Југославије у Бриселу је примила ноту Министарстава за иностране 

послове, спољњу и међународну трговину и међународну сарадњу Краљевине Белгије J22-

MS-94-Cir.1163-S.84.570/11990 од 08.05.20002. године која је у својству депозитара 

Конвенције о узајамном признавању жигова за ручно ватрено оружје, обавестила да због 

примедби једног броја земаља на наш Закон и Правилник о испитивању ручног ватреног 

оружја и муниције, захтев СР Југославије за приступање Конвенцији не може да буде 

прихваћен. 

Државна заједница Србија и Црна Гора је 22.11.2004. године поднела захтев Бр. 

357/2004. за поновно приступање Конвенцији о узајамном признавању жигова за ручно 

ватрено оружје и учлањење у Сталну међународну комисију за испитивање ручног 

ватреног оружја. 

Захтев Државне заједнице Србија и Црна Гора је 28.01.2005. године, званично 

прослеђен од стране Сталног бироа Сталне међународне комисије за испитивње ручног 

ватреног оружја, свим земљама потписницама Конвенције.  

Амбасада Државне заједнице Србија и Црна Гора у Бриселу је примила ноту 

Министарстава за иностране послове, спољњу и међународну трговину и међународну 

сарадњу Краљевине Белгије J4-CD-2006-Circ 1351-S-92..660/10025 од 21.02.2006. године 

која је обавестила да због примедби, две владе земаља птписница Конвенције, да захтев 

Србије и Црне Горе за приступање Конвенцији није комплетан, да недостају Правилник и 

подаци о посебној организацији за испитивање и контролу оружја и муниције, па из 

наведених техничких разлога захтев не може да буде прихваћен. 

Приступањем Републике Србије Конвенцији средства која издвајају домаћи 

произвођачи оружја и муниције за испитивање код иностраних завода би била усмерена 

посебној организацији за испитивање и контролу оружја и муниције у земљи и била би 

мања и до десет пута, тако да би се зауставило одливање девизних средстава, а уз то би се 

остварила и значајна уштеда произвођачима оружја и муниције и смањила индиректна 

штета. 

С друге стране би се обезбедила перспектива Заводу за испитивање оружја и муниције 

у Крагујевцу, који поседује објекте, опрему и кадрове за вршење послова испитивања и 

контроле оружја и муниције. Истовремено би Завод за испитивање оружја и муниције 

вршио услуге испитивања и за произвођаче из Босне и Херцеговине (према њиховом 

званично израженом интересу), а у перспективи и за потребе земаља у окружењу 

(Румуније, Бугарске, Македоније, Грчке и др.  

 



Приступање Републике Србије Конвенцији о узајамном признавању жигова за ручно 

ватрено оружје је од изузетног значаја за произвођаче односно извознике оружја и 

муниције za цивилну употребу (ловачког, спортског и оружја за личну одбрану, направа и 

муниције за њих), допринеће несметаном протоку роба, сигурности корисника оружја, и 

муниције као и усаглашавању наших закона и прописа из области оружја и муниције са 

законодавством Европске Уније.  
 

 

 

Ш. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. Нацрта закона дефинисана је област примене закона. 

У члану 2. дефинисано је ватрено оружје, главни делови, направе, муниција њихове 

врсте као и појмови „сигурност при гађању", „сигурност  функционисања" као и обавезе 

увозника оружја миниције и направа да обезбеди упутство за руковање. 

Учлану 3. прописана је обавеза да оружје, основни делови оружја, направе и 

муниција произведени у земљи или увезени пре стављања у промет подлежу 

обавезном испитивању. 

У члану 4. дефинисане су врсте испитивања оружја и муниције као и начин 

узимања узорка муниције. 

У члану 5. прописано је која врста оружја, направе и муниција не подлежу 

обавезном испитивању и жигосању. 

У члану 6. прописано је изузеће од примене овог закона за кориснике оружја и мун 

иције која је прописана посебним законом и прописима. 

У члану 7. дефинисани су појмови испитивања, прописа. 

У члану 8. дефинисано је хомологациja оружја, направа и муниције, шта оно 

обухвата и које оружје је обухваћено хомологацијом, 

У члану 9. прописан је поступак хомологације. 

У члану 10. дефинисана је контрола типа, шта оно обухвата као је поступак. 

У члану 11. дефинисано је појединачно испитивање. 

У члану 12. прописано је шта појединачно испитивање обухвата и услови за 

издавање потврда о испуњености услова. 

У члану 13. прописан је начин вршења појединачног испитивања муниције и 

елемената муниције која је серијски произведена, 

У члану 14. дефинисано је поновљено испитивање, услови под којима се врши као 

и овлашћена лица која га врше. 

У члану 15. дефинисано је добровољно испитивање, 

У члану 16. дефинисано је појачано испитивање (појачана торментација). 

У члану 17 прописано је испитивање деактивираног оружја, 

У члану 18. прописано је обележавање оружја, направа и главних делова оружја, 

У члану 19. прописан је начин обележавања муниције. 

У глави III чланови од 20. до 24. прописана су права и обавезе произвођача, 

увозника, трговаца, сервисера и власника оружја, направа и муниције, 

У члану 25. прописана су права и обавезе овлашћеног правног лица за 

испитивање оружја, њихових основних делова, направа и муниције. 



У члану 26. прописан је рок за испитивање оружја, њихових делова, направа и 

муниције као:и обавеза вођења евиденције. 

У члану 27. прописана је обавеза плаћања накнаде за покриће трошкова 

испитивања оружја, делова, направа имуниције. 

У члану 28. прописана је техничка документација која се доставља Заводу за 

испитивање оружја и муниције. 

Учлану 29. прописано је обавештавање у области рада Ц.И.П.-а. 

У члану 30. прописан је надзор над применом закона 

У члану 31. прописан је инспекцијски надзор. 

У глави VI и то члановима 32.до 41. прописане су казнене одредбе, и то прекршаји, 

привредни преступи као и заштитне мере. 

У члану 42. прописан је рок за доношење подзаконских аката за спровођење овог 

закона. 

У члану 43. прописани су услови за спровођење посебних прописа у вези држања, 

ношења и транспорта оружја направа и муниције. 

У члану 44. прописан је престанак важења Закона о испитивању ручног ватреног 

оружја, направа и муниције ,,Службенигласник СЦГ" бр. 31/2004. 

У члану 45. прописан је рок ступања на снагу закона. 

IV ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска средства. 
 


