
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 
 
 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 
4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 83/06 и 98/06), којом је 
утврђено, између осталог, да Република Србија уређује и обезбеђује одбрану и 
безбедност Републике Србије и њених грађана; мере за случај ванредног стања. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
 Материја држања и ношења оружја у Републици Србији регулисана је 
Законом о оружју и муницији из 1992. године. Овај закон није усклађен са прописима и 
начелима прихваћеним у земљама Европске уније. Осим тога, друштвене прилике су се 
значајно промениле у протеклих 20 година, тако да он више не одражава стварне 
потребе у контроли цивилног поседовања оружја. 
                   Проблем оружја у Републици Србији појавио се током деведесетих година 
као последица тадашњег ратног окружења које је оружје учинило лако доступним, а 
атмосфера опште несигурности утицала је да га велики број грађана набави ради личне 
заштите. Истовремено са порастом броја оружја у легалном поседу, расла је и количина 
илегално поседованог оружја, која се процењује између 200.000 и 900.000 комада. Ове 
чињенице представљају сметњу за стварање безбедног окружења, поспешују криминал 
и негативно утичу на општи друштвени развој. 
                   У последњих пет година забележено је више трагичних инцидената у којима 
је коришћено оружје, од којих посебно треба истаћи вишеструко убиство у месту 
Јабуковац када је 9 особа изгубило живот, а још троје рањено. Извршилац овог злочина 
је легално поседовао оружје упркос чињеници да је душевни болесник, што по важећем 
закону није изричито наведено као разлог за одузимање оружја. 
                   Република Србија приступила је Програму акције УН за спречавање, 
сузбијање и искорењивање недозвољене трговине оружјем као и Протоколу УН о 
ватреном оружју, што је створило одређене међународне обавезе у погледу спровођења 
мера контроле ватреног оружја и периодичног извештавања о постигнутим 
резултатима. Важећи закон не даје задовољавајући оквир за потпуно испуњавање ових 
обавеза. 
                  Стратешко опредељење за европске интеграције, нужно подразумева и 
усклађивање свих релевантних прописа са правом ЕУ у које спада и правна регулатива 
држања и ношења оружја. Стратегијом контроле стрељачког и лаког оружја у 
Републици Србији за период 2010-2015. година, у циљу 8. изричито је предвиђено 
усклађивање домаћих са прописима ЕУ. Кључни документи на нивоу ЕУ који 
регулишу ова питања су Шенгенски уговор (глава 7) и директиве Савета Европе 477/91 
и 51/08. Овим директивама прописани су услови за набављање, поседовање, промет и 
преношење оружја од стране недржавних субјеката. Оне постављају минимум услова, а 
националним законодавствима оставља могућност да пропишу строжије норме, што је 
у нацрту Закона о оружју и муницији и учињено. Све одредбе у складу су са наведеним 
директивама. 
                  Доношењем овог закона требало би да буду остварена два циља. Први је да 
омогући ефикасну контролу поседовања и промета оружја, чиме ће се спречити његове 
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злоупотребе и побољшати безбедност грађана Србије. Други је да 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 пооштравањем услова за поседовање оружја. Осим 
оних који су постојали у ранијем закону (неосуђиваност за одређена кривична дела, 
прекршајна некажњаваност за одређене прекршаје, пунолетство и пословна способност, 
обука у руковању оружјем) уведена су и два нова: здравствена способност (која је 
раније постојала као могућност и то само приликом набављања оружја, не и ако га неко 
већ поседује) и оправдан разлог (што раније није постојало). Ови услови прописани су 
и чланом 83. Шенгенског уговора, а у складу су са Директивом 477/91. Осим наведеног, 
полицији је остављена могућност да, по дискреционој оцени, забрани поседовање 
оружја када основано процени да би га власник могао злоупотребити (члан 11. став 1. 
тачка 5. Нацрта закона). Такође, битна новина коју овај закон предвиђа је и издавање 
оружаног листа, као биометријског документа.  
                  Овај нацрт предвиђа и строжије кажњавање за злуопотребе и несавестан 
однос према оружју. Нацртом је сужена могућност давања оружја на послугу у односу 
на раније решење тиме што се тражи да власник оружја буде присутан током трајања 
послуге. Укупно гледано овим нацртом повећана је одговорност власника за оружје 
које поседују.      
                 Други циљ постиже се кроз давање повлашћеног статуса регистрованим 
спортским стрелцима и колекционарима. Ово се огледа у ослобађању од обуке и 
давању могућности справљања муниције стрелцима и олакшавања набавке оружја и 
муниције колекционарима. Укинуто је, за све власнике оружја, ограничење количине 
муниције која се може набавити      
               Категоризација и врсте оружја усклађени су са Директивом 477/91, што раније 
није био случај.      
               Уводи се нова класа оружја „онеспособљено” коју познаје и директива. Овим 
се практично омогућава грађанима да држе као сувенир одређене комаде оружја који за 
њих имају афекциону вредност, без обавезе испуњења услова из члана 11.  
               Забрињавајуће велика количина оружја које се у Србији налази у илегалном 
поседу захтева планске мере државе и обимније пројекте од репресивних активности 
полиције. У упоредној и домаћој пракси, акције легализације и предаје показале су се 
као најефикаснија мера смањења количине овог оружја. Из наведеног разлога, 
легализација оружја регулисана је Нацртом закона, који министру унутрашњих послова 
даје овлашћење да једном у две године, а на основу стручних процена, објави општу 
легализацију и предају оружја. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊА ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 

 

 У основним одредбама (чл. 1-10) дате су одреднице потребне за праћење 
осталих решења у Нацрту закона. Сви појмови везани за оружје утврђују се сагласно 
међународним стандардима садржани у наведеним директивама (члан 3.). Нарочито су 
значајне поделе на четири категорије оружја (члан 4.) са становишта њиховог 
поседовања и ношења од стране грађана и правних лица (чл. 5-7). 
 Министарство унутрашњих послова је, као и до сада, одређено да врши 
надзор над применом оваквог закона, уз прецизно дефинисање овлашћења (члан 9). 
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                   Чланом 10. су прецизиране исправе релевантне за поседовање, набављање. 
ношење, превоз, посредовање у промету оружја, изношење оружја из земље, односно 
уношење истог у земљу, справаљање муниције. 
                   Поглавље II. Поседовање и ношење оружја и муниције, на детаљан начин 
разрађује набављање, коришћење, ношење, чување и остале радње везане за оружје и 
муницију, од стране физичких и правних лица.  
                    Чланом 11. прописани су услови које мора да поседује физичко лице за 
ношење оружја из категорије Б. Највише је одредаба које се односе на оружје из 
категорије Б, будући да је оружје из те категорије најраспрострањеније и најзначајније 
са становишта безбедности. За ово оружје се најпре прибавља оружни лист (члан 16) 
који, у ствари, представља дозволу, уз испуњење услова прописаних за поседовање 
оружја, укључујући и обученост. Потом лице у прописаном року треба да набави 
оружје (чл. 15. и 17.). Уколико га не набави, оружни лист враћа надлежном органу, а 
ако га набави, о томе обавештава надлежни орган ради регистрације оружја (члан 24). 
Уговор којим се оружје набавља, укључујући и уговор о размени оружја, мора бити у 
писаној форми и оверен (члан 19).  
 Новина у Нацрту зкона је колекционарска дозвола (члан 18), која се може 
издати физичком лицу које поседује више од пет комада регистрованог оружја из 
категорије Б и које располаже просторно-техничким условима за безбедно чување 
оружја. Та дозвола служи као основ за набављање више оружја из категорије Б, за које 
се свакако издаје оружни лист кад се набаве. 
 Муниција се може набављати неограничено, на основу оружног листа, у 
калибрима за оружје које је регистровано, а ако имају колекционарску дозволу – могу 
набављати муницију у свим калибрима (члан 20). Стрељачке и ловачке организације, 
као и њихови чланови који су власници регистрованог оружја из категорије Б и 
обучени за руковање опасним материјама имају погодност да, уз одобрење надлежног 
органа, сами справљају муницију за своје потребе (члан 21). 
 Основни делови за оружје могу се набављати само уз дозволу надлежног 
органа и подаци о набављеним деловима уносе се у оружни лист (члан 22). 
 Ношење оружја је такође предвиђено (члан 25), уколико власник оружја 
докаже да му је озбиљно угрожена лична безбедност, али га може носити само на начин 
којим не узнемирава друга лица. 
                   Одредбом члана 27. Нацрта закона предвиђено је онеспособљавање оружја. 
 Овлашћење надлежног органа да по службеној дужности води рачуна о томе 
да ли власници регистрованог оружја испуњавају услове за његово поседовање је 
прецизније разрађено (члан 28). На основу тог овлашћења, оружје се може и одузети. 
 Детаљно и обједињено (у једном закону) је уређено набављање и коришћење 
оружја странаца, као и његово преношење преко државне границе (чл. 23, 34,,35. и 36). 
 Овим законом детањно се уређује руковање оружјем, давање оружја на 
послугу, његово преношење, као и поступање у случајевима када оружје нестане или се 
пронађе (чл. 30-33). 
 Значајне су, такође, и одредбе о набављању и коришћењу оружја од стране 
правних лица, посебно привредних субјеката (чл. 39-43). Они могу поседовати оружје 
које је у складу са њиховом делатношћу и да о њему воде евиденцију, а лица која су 
код њих запослена и долазе у контакт са оружјем морају испуњавати услове прописане 
за физичка лица .Готово истоветне су и одредбе које се тичу привредних субјектата 
који се баве обуком у руковању, поправљањем и преправљањем, прометом оружја и 
муниције, посредовањем у промету оружја и муниције и превозом оружја у 
комерцијалне сврхе. Свима њима је потребан одговарајући акт надлежног органа. 
  Овлашћени продавци ће убудуће морати да имају дозволу за набављање 
оружја ради даље продаје, која може гласити на више комада оружја и важити дуже од 
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шест месеци и дужни су да по датке о  свако м ко маду о ружја из катего р ија А,  Б и Ц, 
набављеном ради даље продаје, доставе надлежном органу у року од 30 дана (члан 40). 
                  За превоз оружја, делова за оружје и муниције такође је потребно одобрење 
надлежног органа, које се може опозвати кад се угрози јавна безбедност (члан 43). 
                  Одредбом члана 44. Нацрта закона прописана је обавеза видног обележавања 
оружја које се региструје у смислу закона којим се уређује испитивање, обележавање и 
жигосање оружја. 
                  Обавеза вођења евиденција које се односе на оружје и муницију,  као и 
евиденција запослених лица који по службеној дужности долазе у додир са оружјем 
прописана је чл. 45. и 46. Нацрта закона.  
                    Чланом 47. Нацрта закона прописана су овлашћења за доношење 
подзаконских аката по овом закону. 
  Битна новина коју би донео овај закон је давање могућности министру 
унутрашњих послова да једном у две године објави општу легализацију оружја (члан 
48). Разлози за то базирају се на резултатима досадашњих легализација, а у складу су са 
овлашћењима и надлежностима Министарства унутрашњих послова у овој области. 
 С обзиром на друштвени значај ове материје, предвиђају се и прекршајне 
одредбе којима се санкционише поступање противно одредбама овог закона (чл. 49-51). 
 Имајући у виду разлике у врстама и третирању оружја у односу на постојећи 
закон, предлаже се пререгистрација оружја (члан 52). 
 У циљу поштовања међународних стандарда и препорука, предвиђен је рок 
од три месеца од дана ступања на снагу овог закона за легализацију оружја из 
категорије Б и Ц (члан 53). 

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у 
буџету Републике Србије. 


