
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
 

 
 

1. Који су проблеми које закон треба да реши? 
 

         Набављање, држање, ношење, промет, превоз, поправљање и преправљање 
оружја, делова за ружје и муниције уређено је Законом о оружју и муницији који је 
донет 1992.године и подзаконским прописима који су донети на основу њега.  
        С обзиром на то да су се друштвене прилике у протеклих 20 година значајно 
промениле као и да се проблем оружја у Републици Србији појавио  током деведесетих 
година као последица тадашњег ратног окружења, важећи закон не одражава више 
стварне потребе у контроли цивилног поседовања оружја. 
        Истовремено са порастом броја оружја у легалном поседу расла је и количина и 
број илегалног оружја које представља озбиљан проблем, јер су оружје и муниција још 
увек лако доступни и представљају сметњу за стварање безбедног окружења, 
поспешују криминал и уопште негативно утичу на општи друштвени развој. 
        Република Србија приступила је Програму УН за спречавање, сузбијање и 
искорењивање трговине оружјем као и Протоколу УН о ватреном оружју, што је 
створило одређене међународне обавезе у погледу спровођења мера контроле ватреног 
оружја. Важећи закон не поседује потпуну законску регулативу за испуњавање ових 
обавеза. 
         Стратешко опредељење Републике Србије за европске интеграције нужно 
подразумева и усклађивање националних прописа са релевантним прописима Европске 
уније, у које спада и правна регулатива држања и Ношења оружја. С тога је Нацрт 
закона о оружју и муницији усклађен са Директивом  Савета о контроли набавке и 
поседовању оружја 477/91 и Директивом 51/2008 Европског парламента о измени 
директиве Савета 477/91 о контроли набавке и поседовању оружја.  
   
 
2. Циљеви који треба да се постигну доношењем закона? 

 
      Доношењем овог закона постижу се следећи циљеви: 

1) ефикасна контрола поседовања и промета оружја, чиме ће се смањити количина 
оружја у илегалном поседу, број злоупотреба оружја у легалном поседу и повећати 
општа безбедност  грађана Републике Србије и  

2) да се легалним и савесним власницима оружја омогући да га несметано поседују и 
користе у законом дозвољене сврхе лова, спорта, колекционарства и самоодбране.  
 
        Први циљ постиже се пропосивањем строжијих услова за набављање, држање, 
ношење и промет оружја, као и њиховим усклађивањем са Директивама 477/914 и 
51/2008. 
        Други циљ постиже се прописивањем лакших услова за регистрацију оружја 
спортским стрелцима и колекционарима. Такође се уводи онеспособљено оружје  које 
ће омогућити грађанима да држе оружје које за њих има афекциону вредност, без 
обавезе испуњавања услова за набавку оружја који су предвиђени Нацртом  закона о 
оружју и муницији. 

 
 



3. Да ли су разматране могућности за решавање проблема без доношења акта? 
         Status quo опција није разматрана као могућност за решење проблема, јер важећи 
Закон о оружју и муницији не даје задовољавајући оквир за потпуно испуњавање свих 
обавеза које је Република Србија преузела у поступку придруживања Европској унији. 
        У претходном периоду донета је Стратегија контроле стрељачког и лаког оружја у 
Републици Србији за период 2010-2015.године, као и Акциони план за спровођење ове 
стратегије, чији је циљ, између осталог, и ефикасна примена националног 
законодавства везано за промет, обележавање и жигосање, контролу извоза и увоза, 
испуњености услова за поседовање и процедуру регистрације оружја. 
        Паралелно са усвајањем стратешких докумената, рађено је на новим законским 
решењима из области оружја и муниције. Након усвајања новог Закона о оружју и 
муницији, донеће се и подзаконски акти за његову примену, који се односе на поступак 
издавања, изглед и садржај образаца предвиђених овим законом, начин вођења 
евиденција, просторно техничке услове за безбедно чување оружја и муниције за 
физичка и правна лица, услове за бављење обуком у руковању ватреним оружјем, 
поступак издавања и обрасце одобрења за правна лица и предузетнике за бављење 
обуком у руковању ватреним оружјем, поравком и преправком оружја, прометом 
оружја и муниције, услове и начин онеспособљавања оружја. 
 
 
4. Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема? 

 
        Доношењем новог закона решава се проблематика у области, контроле, 
набављања, држања, ношења, промета, превоза, поправљања и преправљања оружја, 
делова за оружје и муниције, и уводе се нови институти, појмови и категорије који су 
усклађени са релевантним законодавством ЕУ и темеље се на решењима која су 
прокламована напред директивама Европске уније које регулишу ову област.   
       Нерегулаторне опције као што су боља примена важећих важећих прописа и 
медијске капање у сврху информисања заинтересоване јавности не би решиле наведену 
проблематику у овој области.     
 
 
5. На кога и како ће највероватније утицати решења у закону? 
 
     Реализација закона ће имати директан утицај на: 
Физичка лица која желе да набаве и имају оружје у легалном поседу 
Лица која се баве прометом оружја и муниције, обуком у руковању ватреним оружјем, 
поправком и преправком оружја, превозом оружја као и посредовањем у промету 
оружја и муниције.  
       
        Реализација закона ће имати индиректан утицај на целокупно становништво с 
обзиром на то да сва нова решења предвиђена Нацртом закона о оружју и муницији 
имају за циљ да допринесу повећању опште безбедности свих грађана. 
       За физичка лица пооштрени су услови за набављање и држање оружја увођењем 
два нова услова и то: здравствене способности и оправданог разлога. Такође је сужена 
могућност давања ловачког оружја на послугу у односу на важећи закон и пооштрене 
су санкције за злоупотребу и несавестан однос према оружју, што би требало да утиче 
на савеснији и одговорнији однос власника оружја у легалном поседу. 
       Нацрт закона прописује строжије услове за овлашћене продавце који ће у складу са 
овим законом морати да имају дозволу за набављање оружја ради даље продаје, а с тим 



у вези им је и прописана обавеза да податке о сваком комаду оружја, набављеног ради 
даље продаје, доставе надлежном органу једном месечно. 
       Такође, Нацртом закона о оружју и муницији прописана је обавеза овлашћеном 
продавцу да надлежном органу достави податке о сваком продатом комаду оружја из 
категорије А, Б и Ц. 
 
 
6. Какве трошкове ће примена закона изазвати грађанима и привреди, а нарочито 
малим и средњим предузећима? 

 
      Нацртом закона о оружју и муницији предвиђено је издавање нових образаца 
докумената. Реализација закона неће изазвати веће трошкове грађана у делу који се 
односи на издавање нових докумената, који су неопходни како би се применили сви 
безбедносни стандарди и мере заштите. 
     Напомињемо да неће бити већих додатних трошкова ни за привредне субјекате због 
усаглашавања са новим законским решењима. 

 
 
7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове 
које ће он створити? 

 
     С обзиром на то да је циљ доношења закона повећање опште безбедности грађана, 
мишљења смо да су трошкови који ће настати издавањем нових докумената 
прописаних законом оправдани.   

 
 
8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката и тржишна 
конкуренција? 

 
     Министарство унутрашњих послова ће издати одобрење за обављање делатности 
сваком привредном субјекту који испуњава услове предвиђене овим законом. 
     Новим законом уводи се институт посредника у промету оружјем који се може 
бавити уз одобрење Министарства унутрашњих послова преговарањем или уговарањем 
и посредовањем у уговарању послова у вези са куповином, продајом или набавком 
оружја и муниције, што би могло условити појачану тржишну конкуренцију.    
     Надзор и контролу над применом овог закона, која се огледа у континуираној 
провери привредних субјеката ради утврђивања испуњености законом прописаних 
услова, врши Министарство унутрашњих послова. 
 
 
9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону? 

 
     Сагласно Закључку Одбора за правни систем и државне органе, спроведена је јавна 
расправа о Нацрту закона о оружју и муницији у периоду од 20. јануара до 20. фебруара 
2014. године.  
     Наведена јавна расправа реализована је, у складу са Програмом јавне расправе, 
одржаним округлим столовима у Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Београду. 
     Представници Министарства унутрашњих послова образложили су разлоге 
доношења новог Закона о оружју и муницији, док су заинетересовани учесници јавне 
расправе (представници привредних субјеката који се баве пр омето м о ружја и 



муниције, обуком у руковању ватреним оружјем, стрељачких организација, ловачких 
удружења, вештаци и други) изнели сугестије и примедбе на текст Нацрта закона о 
оружју и муницији. 
     Примедбе и предлози упућени током јавне расправе на предметни нацрт односиле су 
се превасходно на: поједине дефиниције које би требало преформулисати, казнене 
одредбе (које су или изостављене или су прописане превисоке новчане казне), 
терминолошко усклађивање и корекција одређених израза, регулативу колекционарске 
дозволе, регулативу ваздушног оружја, послугу оружја, кратак рок за регистрацију 
оружја. 
     Примедбе, предлози и сугестије изнете на јавној расправи, унете су у Нацрт чиме су 
прецизирани поједини изрази и дефиниције оружја, као нпр. категорије оружја, исправе 
за оружје, поједини услови које физичко лице мора испунити да би могло набавити 
оружје. Такође, ближе је описан поступак провере здравствене способности, као и 
поступак онеспособљавања оружја.  
 
 
Које ће се мере током примене закона предузети да би се постигло оно што се 
законом предвиђа? 

 
     Министар надлежан за унутрашње послове ће у року од две године одд дана ступања 
на снагу овог закона донети подзаконске акте за његову примену, а који се односе на 
поступак издавања, изглед и садржај образаца предвиђених овим законом, начин 
вођења евиденција, просторно техничке услове за безбедно чување оружја и муниције 
за физичка и правна лица, услове за бављење обуком у руковању ватреним оружјем, 
поступак издавања и обрасце одобрења за правна лица и предузетнике за бављење 
обуком у руковању ватреним оружјем, поправком и преправком оружја, прометом 
оружја и муниције, услове и начин онеспособљавања оружја. 
    Министарство унутрашњих послова ће за спровођење овог закона унапредити 
постојећи информациони систем и приступити изради нових образаца прописаних 
законом у сарадњи са Народном банком Србије-Заводом за израду новчаница.  
       
        
 
 
 
    
 
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 


