
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама 

Закона о оружју и муницији 

   

 

У складу са Закључком 05 број 011-5211/2021 од 2. јуна 2021. године, којим се 

одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 

оружју и муницији, одржана је јавна расправа. 

Јавна расправа је спроведена у периоду од 3. јуна до 24. јуна 2021. године, а текст 

Нацрта закона о изменама и допунама Закона о оружју и муницији објављен је на интернет 

страници Министарства унутрашњих послова. 

Примедбе, предлози и сугестије на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о 

оружју и муницији могле су се доставити Министарству унутрашњих послова путем 

електронске поште на адресу weapons@mup.gov.rs или редовном поштом на адресу 

Министарства унутрашњих послова, Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.  

Ловачки савез Србије, као и одређен број грађана је доставио сугестију да би 

власници оружја који поседују важећу биометријску исправу о оружју требало да набављају 

исту врсту оружја коју имају регистровану само на основу издате исправе о оружју а не на 

основу Одобрења за набављање оружја. Министарство унутрашњих послова је у Нацрту 

закона умногоме олакшало начин набављања оружја за власнике који поседују 

биометријску исправу о оружју.  

Такође је размотрена и сугестија одређеног броја грађана да се из изостави примена 

Закона на airsoft. Аirsoft направе представљају имитације оружја, те стога нису оружје 

сходно појмовнику Закона о оружју и муницији.  

Ловачки савез Србије, Привредна комора Србије, као и одређен број заинтересованих 

грађана који се баве ловом доставио предлог да се омогући набавка и држање пригушивача 

за ловачко оружје. Министарство унутрашњих послова је пажљиво разматрало достављене 

предлоге, као и упоредну правну праксу развијених земаља, као и позитиван утицај 

употребе пригушивача пуцња на дивљач и на смањење буке те би наведени предлог могао 

да се усвоји и да се омогући набавка и држање ове опреме на основу издатог одобрења за 

власнике ловачког оружја. Привредна комора Србије је доставила предлог да се 

пригушивачи сврстају у опрему из категорије Ц, односно да се слободно набављају на 

тржишту који је размотрен пажљиво али због природе и специфичне намене ових уређаја, 

исти се не могу оставити на слободном режиму набавке из безбедносних разлога.  

Ловачки савез Србије је доставио предлог да се члан 15. Нацрта закона о изменама и 

допунама Закона о оружју и муницији односи само на лица која долазе у лов или на 

спортска такмичења а да се остало оружје може преносити по принципу реципроцитета. 

Министарство унутрашњих послова је пажљиво размотрило наведени предлог Ловачког 

савеза Србије и мишљења је да би наведени предлог могао да се усвоји. 

Привредна комора Србије доставила је предлог дефиниције кратког и дугог оружја и 

измењену дефиницију акустичног оружја. Достављени предлог није у складу са 

дефиницијама оружја предвиђеним Директивама ЕУ које регулишу област оружја. 

Привредна комора Србије доставила је предлог да се преформулише термин тетивно 

оружје у категорији Ц став 4 где стоји ваздушно и тетивно оружје с обзиром на то да се 

термин тетивно оружје не налази у категоризацији. Достављени предлог је размотрен и исти 

се може прихватити у циљу једнообразног навођења термина који се користе у Закону. 

Привредна комора Србије доставила је предлог да се у члану 3. Нацрта 

преформулише потврда из става 3. тачка 1. Наведена одредба је израђена у складу са 

Законом о спорту с обзиром на то да Закон о спорту уређује обавезе и права гранских 

спортских савеза. Такође је достављен предлог Привредне коморе Србије да се из истог 

члана став 3. тачка 2 изостави услов, да се најмање 12 месеци бави стрељаштвом, као и да 
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уколико престану услови из става 3. члана 3. Нацрта да се спортском стрелцу дозволи да 

пререгиструје оружје и опрему. Достављени предлог није у складу са условима за набавку и 

држање оружја  из категорије А предвиђеним Директивама ЕУ које регулишу област 

оружја. 

Размотрена је и сугестија Привредне коморе Србије да се из члана 5. Нацрта 

изостави Одобрење за набављање муниције и да се дода као исправа Европска дозвола за 

оружје. Како је чланом 10. Нацрта предвиђена набавка муниције на основу издатог 

одобрења нужно је да се наведена исправа поброји и у члану 5. Нацрта, док Европска 

дозвола за оружје не представља документ који се издаје на основу Закона о оружју и 

муницији.   

 Такође је размотрена и сугестија одређеног броја грађана да се термин централна 

ударна игла замени термином ,,оружје које користи муницију са централним паљењем“ и 

наведени предлог се може усвојити јер је предложени термин у духу важећег Закона о 

оружју и муницији. 

Током одржане јавне расправе достављен је одређен број примедби заинтересованих 

грађана којим се предлаже да се у оружје за личну безбедност, поред пиштоља и револвера 

уврсте и сачмарице. Министарство унутрашњих послова је са дужном пажњом размотрило 

предлоге заинтересованих грађана али исти нису прихваћени јер су сачмарице као дуго 

оружје намењене пре свега за далекометна гађања и као такве се не могу сматрати оружјем 

чија је основна намена заштита личне безбедности у ситуацијама када постоји непосредна 

опасност. 

Од стране Привредне коморе Србије и заинтересованих грађана током спровођења 

јавне расправе достављен је и одређен број примедби да се укине одобравање набављања 

муниције, да се капацитети оквира не ограничавају, да се укине оправдани разлог за личну 

безбедност, забрана набављања полуатоматског оружја које је преправљено аутоматско 

оружје. Имајући у виду да је утврђивањем приступања Европској унији, као стратешког 

опредељења спољне политике, Република Србија себи поставила за циљ да буде део 

европске безбедносне политике, у том смислу, Република Србија настоји да усклади своје 

законодавство са прописима ЕУ којима се предвиђа забрана набављања, држања и ношења 

оквира већих капацитета, као и исти режим набављања муниције у односу на категорију 

оружја за коју се користи, неопходан услов за набавку оружја је и оправдани разлог. 

Имајући у виду да се постојећи режим за набављање муниције у Републици Србији, где се у 

претходних пет година муниција набавља на основу исправе о оружју, показао као веома 

добар и није имао негативних ефеката по безбедност грађана, Министарство је става да се 

дати предлог може делимично уважити и то у делу олакшаног набављања муниције за 

спортске стрелце. 

Одређен број примедби грађана и Привредне коморе Србије се односио на категорију 

Б алинеја 7 односно да се у исту сврстава репетирајуће и полуаутоматско дуго ватрено 

оружје са глатким цевима чија дужина цеви не прелази 60 cm, истичући да велики број 

грађана има у поседу ову врсту оружја са дужином цеви која прелази 60 cm. Министарство 

унутрашњих послова је размотрило коментаре грађана и истиче да се у алинеји 7 Б 

категорије налазе наведене пушке чија дужина цеви не прелази 60 cm, док се у алинеји 10,11 

и 12 категорије Б сврставају остале пушке, чија дужина цеви прелази 60 cm.  

 Одређен број грађана је доставио сугестију да се укине вршење безбедносних 

провера за власнике оружја. Министарство унутрашњих послова је разматрало наведену 

сугестију али како је у надлежности Министарства заштита опште безбедности свих 

грађана, не може се искључити у поступцима везаним за оружје провера лица у месту 

пребивалишта и боравишта из безбедносних разлога.  

Такође је Привредна комора Србије, као и одређен број грађана доставио сугестију 

да се из дефиниције муниције изоставе елементи муниције попут чауре и зрна. Дефиниција 



муниције је у складу са категоризацијом предвиђеном Директивама ЕУ које регулишу 

област оружја. 

Привредна комора Србије је доставила предлог да се у категорију Б алинеја 13 

сврстају и револвери с образложењем да је и то кратко оружје. Како револвери спадају у 

репетирајуће оружје, и нису наведени у категоризацији оружја, достављени предлог 

Привредне коморе Србије се може усвојити. 

Привредна комора Србије је доставила и предлог да се у категорију Ц ради 

прецизније одређивања термина адаптер за цев дода у загради цевни уложак. Адаптери за 

цев су уређаји који омогућавају да се из оружја испаљује и друга врста муниције. Нпр. из 

оружја кал. 9 х 19 мм муниција кал. 22 long rifle или из оружја кал. 7,65 х 51 мм муниција 

кал. 7,62 х 39 мм. У ово не спадају компезатор трзаја или скривач пламена. Достављени 

предлог Привредне коморе Србије, се може прихватити у циљу прецизирања термина. 

Привредна комора Србије је доставила предлог да се из категорије А изостави 

аутоматско ваздушно оружје, који је размотрен али како је у надлежности Министарства 

заштита опште безбедности свих грађана из безбедносних разлога се не може занемарити 

дејство овакве врсте оружја која се производи и ставља у промет. Министарство 

унутрашњих послова сходно својим овлашћењима прати динамику развоја индустрије 

оружја и у циљу превентирања стављања на тржиште оружја које би могло да услед 

злоупотребе утиче на безбедност грађана, те и предлаже политике у овој области.  

Привредна комора Србије и Национална асоцијација за оружје Србије доставила је 

предлог да се члан 19. Нацрта у ставу 5. преформулише тако да се омогући превоз мале 

количине (до 10 цеви) и муниције која не садржи више од 5 кг барута, као и оружја 

сврстаног у Ц и Д категорију. Оружје сврстано у Ц и Д категорију је већ ослобођено 

прибављања дозволе за превоз у ставу 1. члана 42. Закона. 

Заинтересовани грађанин је предложио да се ловачке пушке ,,сачмарице“ сврстају у 

Ц категорију. Министарство унутрашњих послова је пажљиво размотрило достављени 

предлог а како је у периоду до дошења Закона о оружју и муницији 2015. године забележено 

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, 

вршење провере испуњености свих законских услова приликом набавке ловачког оружја је 

од значаја за општу сигурност свих грађана Републике Србије. 

Одређене достављене сугестије су се односиле и на дефиницију репетирајућег 

ватреног оружја. Министарство је брижљиво разматрало предлоге и појам репетирајућег 

оружја ће се усагласити са термином из Директива Европске уније које регулишу област 

оружја и преиспитати и прецизирати дату дефиницију. 

Одређене достављене сугестије су се односиле и на забрану муниције 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 као и 

муниције са чврстим пробојним језгром. Сврставање муниције за кратко оружје које има 

експандирајуће дејство и муниције са чврстим пробојним језгром у А категорију је у складу 

са категоризацијом предвиђеном Директивама ЕУ које регулишу област оружја. 

Такође је размотрена и сугестија одређеног броја грађана да се оружје за личну 

безбедност може носити само на основу оружног листа, односно да треба укинути дозволу 

за ношење оружја. Омогућавање ношења свог оружја за личну безбедност који грађани 

Републике Србије имају не било у складу са општим циљем Закона о оружју и муницији да 

се омогући ефикасна контрола поседовања оружја, чиме ће се спречити његове злоупотребе 

и побољшати безбедност грађана Србије. 

Размотрена је и сугестија заинтересованог грађанина да пензионисани радници 

Министарства унутрашњих послова који су имали статус овлашћених службених лица по 

аутоматизму заједно са оружним листом за држање оружја за личну безбедност добију и 



дозволу за ношење истог. Ношење оружја за личну безбедност није право већ  могућност 

прописана Законом о оружју и муницији за власнике оружја за личну безбедност који за 

исто лично подносе захтев уколико су заинтересовани за овакву могућност и за издату 

дозволу за ношење оружја утврђује се порез сходно Закону о порезима на употребу, држање 

и ношење добара.  

Ловачки савез Србије, Привредна комора Србије, као и одређен број грађана је 

доставио сугестије које се односе на рок важења лекарског уверења са предлогом да исто 

треба да важи дуже од 5 година. Имајући у виду да је питање здравствене способности за 

држање и ношење оружја па самим тим и временског важења лекарског уверења веома 

битно, Министарство унутрашњих послова сматра да у овом тренутку није оправдано 

мењати, односно продужавати прописани рок. Било каква измена временског важења 

лекарског уверења за држање и ношење оружја мора бити темељно размотрена од стране 

релевантних стручних тела и организација и мора бити производ ширег друштвеног 

консензуса. Сходно томе, наведени предлог ће бити узет у разматрање накнадно, приликом 

израде новог Нацрта закона о оружју и муницији. 

Заинтересовани грађанин је предложио да запослени у државним органима који 

рукују службеним оружјем и професионална војна лица док су у активној војној служби не 

треба да прилажу лекарско уверење јер се током службе подвргавају здравственим 

прегледима. Члан 12. Закона о оружју и муницији није предмет Нацрта, Министарство 

унутрашњих послова ће достављену сугестију брижљиво размотрити приликом израде 

Нацрта новог Закона о оружју и муницији. 

Заинтересовани грађанин је предложио да се малолетној деци дозволи употреба свог 

оружја уз пратњу родитеља и стручног особља стрељане. Члан 32. Закона о оружју и 

муницији није предмет Нацрта, Министарство унутрашњих послова ће достављену 

сугестију брижљиво размотрити приликом израде Нацрта новог Закона о оружју и 

муницији. 

Заинтересовани грађанин је предложио да се допуни члан 19. Закона о оружју и 

муницији тако да уговор којим се врши пренос власништва над оружјем из категорије Ц 

мора бити састављен у писаној форми и оверен. Члан 19. Закона о оружју и муницији није 

предмет Нацрта, Министарство унутрашњих послова ће достављену сугестију брижљиво 

размотрити приликом израде Нацрта новог Закона о оружју и муницији. 

Заинтересовани грађанин је предложио да запослени у Министарству унутрашњих 

послова који су задужени службеним наоружањем а немају лично наоружање могу да 

набављају муницију. Предмет Закона о оружју и муницији је регистровано оружје у поседу 

грађана а не службено наоружање припадника Министарства унутрашњих послова. 

Заинтересовани грађанин је предложио да се омогући држање оружја и на локацији 

где власник борави а не само на локацији где власник оружја има пријављено 

пребивалиште. Министарство унутрашњих послова сматра да је предлог оправдан али да 

његова имплементација захтева системско сагледавање више одредаба Закона. Сходно томе, 

наведени предлог ће бити узет у разматрање накнадно, приликом израде новог Нацрта 

закона о оружју и муницији. 

Размотрена је и сугестија грађанина да се уведе правилник за ,,плинкинг“ (гађање 

стационираних мета у контролисанм природном окружењу). Употреба оружја утиче на 

безбедност целокупног друштва а неодговорна, неконтролисана и неадекватна употреба 

ватреног оружја доводи до инцидента, телесних повреда и смртних случајева, те је употреба 

оружја ван стрелишта која су изграђена по утврђеним безбедносним стандардима супротна 

стандардима безбедности у овој области. 

Током трајања јавне расправе достављене су и сугестије којима се предлаже да се 

оружје током трајања прекршајног и кривичног поступка не одузима. Поседовање оружја 

утиче на безбедност целокупног друштва а вођење кривичног поступка за кривична дела 



обухваћена чланом 11. став 1. тачка 4. Закона о оружју и муницији, односно вођење 

прекршајног поступка за прекршаје из Закона о јавном реду и миру за које је запрећена 

казна затвора, као и за прекршаје из Закона о оружју и муницији представља претходно 

питање и услов је за одузимање оружја и покретање вођења управног поступка, у циљу 

очувања јавне безбедности. 

Заинтересовани грађанин је предложио да се омогући лицима која желе да набаве 

оружје за личну безбедност а која су служила војни рок са оружјем да у року од годину дана 

од служења војног рока, да не морају да иду на обуку у руковању ватреним оружјем. Поред 

дела Програма програма обуке за руковање ватреним оружјем прописаног Правилником о 

обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем 

оружја и прометом оружја и муниције којим се кандидат обучава за безбедно руковање 

ватреним оружјем, део Програма се односи на правни аспект држања, ношења и употребе 

ватреног оружја, који је релевантан за држаоце и будуће власнике ватреног оружја а све у 

циљу постизања вишег степена безбедности грађана. 

Размотрена је и сугестија једног грађанина да се омогући набавка ловачког оружја 

малолетним лицима старијим од 16 година. Поседовање оружја утиче на безбедност 

целокупног друштва а од малолетних лица старијих од 16 година не може се очекивати 

довољан степен зрелости и одговорности за ношење и употребу ватреног оружја. 

Неодговорна и неадекватна употреба ватреног оружја доводи до инцидента, телесних 

повреда и смртних случајева. 

              Размотрена је и сугестија Привредне коморе Србије и једног грађанина да се у 

дефиницији ловачког оружја избаци реч „дуго“ што значи да ловци поред пушке и карабина 

у лов могу носити пиштоље и револвере, односно да треба омогућити лов краткоцевним 

ватреним оружјем. Министарство унутрашњих послова је с дужном пажњом размотрио 

достављени предлог о кратком оружју као ловачком. Пиштољима и револверима лов није 

основна намена. Ово не спречава лица која имају дозволу за ношење кратког оружја да га 

носе и за време лова.  

 Одређени број грађана је доставио сугестију да се укине порез на регистровано 

оружје. Утврђивање пореза је предмет Закона о порезима на употребу, држање и ношење 

добара.  

Достављена је и сугестија да се поједностави увоз оружја. Увоз оружја је предмет 

Закона о спољнотрговинском пословању и Закона о извозу и увозу наоружања и војне 

опреме.  

Одређени број грађана је доставио сугестију да се омогући лов ваздушним оружјем. 

Дивљач је природно богатство и имовина Републике Србије која се користи под условима и 

на начин предвиђен Законом о дивљачи и ловству те уколико се наведеним законом дозволи 

лов ваздушним оружјем Министарство унутрашњих послова ће разматрати измене и у 

дефиницији ловачког оружја у Закону о оружју и муницији. 

Одређени број грађана је доставио сугестију да се из дефиниције хладног оружја 

изостави текст,, или су погодни за напад», односно да се Законом о оружју и муницији 

дозволи ношење ножева. Омогућавање ношења хладног оружја као и других предмета који 

су погодни за напад није у складу са општим циљем Закона о оружју и муницији да се 

омогући ефикасна контрола поседовања оружја, чиме ће се спречити његове злоупотребе на 

јавним местима и побољшати безбедност свих грађана Србије. 

 

Одређени број грађана је Министарству унутрашњих послова доставио обраћања у 

којима нису истакнути конкретни предлози, сугестије, односно примедбе на Нацрт закона, 

те као такви исти нису посебно образлагани. 

 

 


