
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА
Посланичка група Демократска странка
12. октобар 2015. године 
Б е о гр  ад

ПРЕДСЕДНИКу 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

На основу члана 107. став 1. Устава Републике Србије, члана 40. став 1. тачка
1) Закона о Народној скуппгоши и члана 150. став 1. Пословника Народне 
скупштине, подносимо ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ОРУЖЈУ 
И МУНИЦИЈИ, с предлогом да се сходно члану 167. Пословника Народне 
скупштине, донесе по хитном поступку.

За представника преддагача одређена је народна посланица Гордана 
Чомић.

Прштог; Списак народних посланика који подносе овај Преддог закона.

НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ



СПИСАК НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА 
ПОСЛАНИЧКА ГРУПА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

1. ВожовићБалша

2. Вучковић Наташа

3. Иван Јовановић

4. Јерков Александра

5. Јовановић Јована

6. Марјановић Весна

7. Маркови!! Јован

8. Мартиновић Весна

9. Милисављевић Душан

10. Мићуновић Драгољуб
11. Николић Дејан

12.Стефановић Борислав
13.Ћирић Горан

14.Ћоровић Аида 

15.Чомић Гордана 

16.Шутановац Драган



Члан 1.

У Закону о оружју и муницији (,,Службени гласник РС"  ̂бр. 9/92, 
53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94 -др.закон, 44/98, 39/03, 85/05 - др. 
закон, 101/05 - др. закон, 27/11 -  одлука УС и 104/13-др.закон), у члану 8. 
став 3. мења се и гласи:

„У поступку за издавање одобрења, уз захтев за издавање 
одобрења за набављање оружја, подносилац захтева прилаже лекарско 
уверење о психофизичкој способности да поседује и рукује ватреним 
оружјем, које није старије од 30 дана, и такво лекарско уверење сваки 
власник оружја дужан је да приложи Министарству унутрашњих 
послова - организационој јединици у општини на чијем подручју има 
пребивалипгге, најкасније у року од годину дана од дана ступања на 
снагу овог закона, а затим и на сваких наредних пет година."

Члан 2.
У члану 24. став 1. мења се и гласи:

„Оружни лист, односно одобрење за држање оружја, оружје и 
муницију надлежни орган одузеће ако наступи неки од разлога из члана 
8. ст. 1. и 2. овог закона или уколико власник оружја не приложи 
лекарско уверење о психофизичкој способности да поседује и рукује 
ватреним орухсјем, које није старије од 30 дана, Министарству 
унутрашњих послова - организационој јединици у општини на чијем 
подручју има пребивалиште, најкасније у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овог закона или на сваких наредних пет година."

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије".



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ХУСТАБНИ ОСНОБ

Уставни осноБ за доношење овог закона садржан је у одредбама 
члана 97. тач. 4., 9. и  17. устава Републике Србије, којима је прописано, 
између осталог^ да Република Србија уређује и обезбеђује безбедност 
Републике Србије и њених грађана, производњу, промет и превоз оружја 
и других опасних материја и друге односе од интереса за Републику 
Србију.

IIР А ЗЛ О ЗИ  ЗА  ДОНОШ ЕЊ Е ЗА К О Н А

У Закону о оружју и муницији („Службени гласник РС^ бр. 9/92, 
53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94 -др.закон, 44/98, 39/03, 85/05 - др. 
закон, 101/05 ~ др. закон, 27/11 -  одлука УС и 104/13"Др,закон),није 
обезбеђено да се увек провери да ли је подносилац захтева за издавање 
одобрења за набављање о р у ^а  психофизички способан да поседује и 
рукује ватреним оружјем, као и да се то периодично проверава за сваког 
власника ватреног оружја.

Да би се повећала безбедност грађана неопходно је усвојити овај 
Предлог закона о изменама Закона о оружју и муницији, како би се 
прописала обавеза да подносршац захтева за издавање одобрења за 
набављање оружја прршожи лекарско уверење о психофизичкој 
способности да поседује и рукује ватреним оружјем и да се сваки власник 
ватреног оружја обавеже да периодично прилаже ново лекарско уверење 
о психофизичкој способности да поседује и рукује ватреним оружјем и 
проширила могућност да надлежни орган одузме оружни лист, односно 
одобрење за држање оружја, оружје и муницију.

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОБНИХ ПРАБНИХ И Н С Т И Т уТА  И  
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1.Предлога закона мења се у члану 8. став 3. Закона о 
оружју и муницији, тако што се прописује обавеза да подносилац захтева 
за издавање одобрења за набављање оружја, уз захтев, приложи лекарско 
уверење о психофизичкој способности да поседује и рукује ватреним 
оружјем, не старије од 30 дана, и  да се сваки власник ватреног оружја 
обавеже да периодично прилаже такво лекарско уЂерење.

Чланом 2.Предлога закона прописано је када надлежни орган има 
право да одузме оружни лист, односно одобрење за држање оружја, 
оружје и муницију.

Чланом З.Предлога закона одређује се ступање на снагу овог 
закона.



IV А Н А Л И ЗА  ЕФЕКАТА ЗА К О Н А

Усвајањем и применом предложених решења у великој мери 

обезбедићесе већа безбедност и сигурност грађана.

V ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИХ ЗА  
СПРОБОЂЕЊЕ ЗА К О Н А

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

V I РА ЗЛ О ЗИ  ЗА  ДОНОШ ЕЊ Е ЗА К О Н А  ПО ХИТНОМ
поступку

Доношење овог закона по хитном поступку се предлаже из разлога 
како би се повећала безбедност грађана и тиме спречрше даље штетне 
последице по њихов живот и здравље.



Члан 8.

Одобрење за набављање ватреног оружја неће се издати:

1) малолетном лицу и лицу лишеном пословне способности;

2) лицу осуђиваном за кривична дела напада на уставно уређење, угрожавања 
територијалне целинеЈ подривања војне и одбрамбене моћи, насиља према представнику 
највишег државног органа, оружане побуне, тероризма, диверзије, повреде територијалног 
суверенитета, отмице ваздухонлова, угрожавања безбедности лета ваздухонлова, убиства, 
тешке телесне повреде, лаке телесне повреде, учествовања у тучи, угрожавања 
сигурности, угрожавања опасним оруђем при тучи или свађи, отмице, силовања, 
противприродног блуда, тешке крађе, разбојничке крађе, разбојништва, тешки случајеви 
разбојничке крађе и разбојништва, изнуде, изазивања опште опасности, незаконитог лова, 
спречавања службеног лица у вршењу службене дужности, ометања овлашћеног 
службеног лица у обављању послова безбедности или одржавања јавног реда и мира, 
спречавања овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности или одржавања 
јавног реда и мира, насилничко понашање, израђивање и набављање оружја и средстава 
намењених за извршење кривичног дела, учествовање у скупини која изврши насиље и за 
кривично дело утврђено овим законом;

3) лицу против кога се води кривични поступак за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности, за време док траје поступак;

4) лицу које је  у последње три године од дана подношења захтева за издавање 
одобрења за набављање орулсја кажњавано за прекршај јавног реда и мира за који је 
прописана казна затвора или прекршај утврђен овим законом;

5) лицу против кога се води прекршајни поступак за прекршај јавног реда и мира за 
који Је прописана казна затвора или прекршај утврђен овим законом, за време док траје 
поступак;

6) лицу које није обучено за руковање ватреним оружјем.

Одобрење за набављање оружја неће се издати и кад је то неопходно за заштиту 
личне и имовинске сигурности других лица, јавни ред и мир или за безбедност и одбрану 
Републике.



У ПОСТУПКУ ЗА ИЗДЛВАЊЕ ОДОБРЕЊА, УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ОДОБРЕЊА ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА, ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ 
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ О ПСИХОФИЗИЧКОЈ СПОСОБНОСТИ ДА ПОСЕДУЈЕ И 
РУКУЈЕ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ, КОЈЕ НИЈЕ СТАРИЈЕ ОД 30 ДАНА, И ТАКВО 
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ СВАКИ ВЛАСНИК ОРУЖЈА ДУЖАН ЈЕ ДА ПРИЛОЖИ 
МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА - ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ У 
ОПШТИНИ НА ЧИЈЕМ ПОДРУЧЈУ ИМА ПРЕБИВАЛИШТЕ, НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ 
ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, А ЗАТИМ И 
НА СВАКИХ НАРЕДНИХ ПЕТ ГОДИНА.

Уз захтев за одобрење за набављање оружја, подносилац прилаже уверење да 
против њега није покренута истрага, или подигнута оптужница и уверење овлашћене 
организације даје  обучен за руковање ватреним оружјем.

Овлашћена организација за обуку у руковању ватреним оружјем може бити 
стрељачка, односно друга организација и установа која располалсе потребним 
просторијама, стрелиштем, стручним кадром и испуњава друге прописане услове за 
спровођење обуке и за то добије одобрење надлежног органа.

Обука се састоји од теоријског дела, практичног дела и провере знања и обухвата 
теме: правни аспект држања, ношења и употребе оружја; безбедно руковање оружјем; 
основе балистике и техника гађања; и практично гађање ватреним оружјем.

Овлашћена службена лица министарства надлежног за унутрашње послове, 
пензионисани радници овог својства, активна и пензионисана војна лица и резервни 
официри, ослобођени су обуке за руковање ватреним оружјем.

Решењем којим се одбија захтев за издавање одобрења за набављање оружја из ст.
1. и 2. овог члана, односно муниције из члана 7. став 4. овог закона, садржи разлоге 
одбијања захтева.

Против решења из ст. 5. и 8. овог члана може се изјавити жалба министру 
унутрашњих послова у року од 15 дана од дана уручења решења.

Члан 24.

ОРУЖНИ ЛИСТ, ОДНОСНО ОДОБРЕЊВ ЗА ДРЖАЊЕ ОРУЖЈА, ОРУЖЈЕ И 
МУНИЦИЈУ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДУЗЕЋЕ АКО НАСТУПИ НЕКИ ОД РАЗЛОГА ИЗ ЧЛАНА 
8. СТ. 1. И 2. ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ УКОЛИКО ВЛАСНИК ОРУЖЈА НЕ ПРИЛОЖИ ЛЕКАРСКО 
УВЕРЕЊЕ О ПСИХОФИЗИЧКОЈ СПОСОБНОСТИ ДА ПОСЕДУЈЕ И РУКУЈЕ ВАТРЕНИМ 
ОРУЖЈЕМ, КОЈЕ НИЈЕ СТАРИЈЕ ОД 30 ДАНА, МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
- ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ У ОПШТИНИ НА ЧИЈЕМ ПОДРУЧЈУ ИМА 
ПРЕБИВАЛИШТЕ, НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА 
СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ НА СВАКИХ НАРЕДНИХ ПЕТ ГОДИНА.



Решење којим се одузима оружни лист, односно одобрење за држање оружја, 
оружје и муниција, садржи разлоге из става 1. овог члана.

Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба министру 
унутрашњих послова у року од 15 дана од дана уручења решења.



ИЗЈАВА О УСКЛАЋЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УПИЈЕ

1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа

16 народних посланика Посланичке групе Демократска странка, чији је  представник 
народни посланик Гордана Чомић.

2. Назив прописа

Предлог закона о изменама Закона о оржју и муницији
(ТНе 1(ш/ Ргороза! атепсИп^ {ке оп ш арот  ап(1 аттипШоп).

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању 
између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и 
Републике СрбиЈе са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем 
тексту: Споразум), односно с одредбама Прелазног споразума о трговини и 
трговинским питањима између Европске заЈеднице, са Једне стране, и Републике 
Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: 
Прелазни споразум):

а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну 
саржину прописа

Не постоје одредбе Споразума и Прелазног споразума које се односе на нормативни 
садржај прописа.

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума и 
Прелазног споразума

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума

д) Веза са Пационалним програмом за интеграцију Републике СрбиЈе у Европску
униЈу

4. Усклађеност прописа са прописима Европске униЈе

а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске униЈе и оцене 
усклађености са њима

/



б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађеностн са 
њима

Директива 2008/51/ЕС Европског парламента и Савета од 21. маја 2008. године о 
изменама Директиве Савета 91/477/2ЕЕС о контроли стицања и поседовања оружја- 
потпуно усклађено (В1гес1:1уе 208/51/ЕС оГ 1ће Еигореап РагНатеп! апд о^Ље СоипсИ оГ 
21 Маг 208 а т е п д т ^  СоипсИ 01гес1:1уе 91/477/ЕЕС оп сопђго! оГ Ље ас^шзШоп тб. 
робзеззшп о^ \^еароп8)

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима
/

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,
/

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније
/

5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније којима је потребно 
обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У овом случају, није 
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа.

Уз овај предлог закона је  достављена Табела ускл^ености за секундарни извор права 
ЕУ наведен у тачки 4.6.1.

6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски Језик?

Не.

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ?

Не.

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености

Не.

Потпис руководиоца органа органа државне управе, односно другог овлашћеног 
предлагача прописа, датум и печат

Београд, 9.октобар 2015. године
ПРЕДСТАВНИК ПРЕДЛАГАЧА 

НДРОДНИШ )СЛА|ГИК



Табела усклађености

Ј. Назив пррписа Евродске,'уније-'

Диреетива:2008/5ШС:Евродск парлш е^м и,Сав^га,од 21;:М 2008. године р и^менама Дирекгиве Савета 91/477/ЕЕС о крнтрРли стацаЛ.а,и 
,прседован,а оружја,{Служ&ени гласник;ЗЈ ,179,08/07Д008./с/«^?,5-^/^^^ ■

1)1гесШе:2008/5Ш €  о/.1ке Е игрреш  РаШатеШ ап4^ о /  гће СотсИ о/,21 Мау. 2008 атепШп§ Сотсг!. 01гес1ш  .9ЈМ47/ЕЕС аедпГзШоп апИ. 
ро55е551ог} о/шаропз;*0/^С1Ш :Јоигпа1117.9, 08/07/2008, р :  3-11^

,2; „СЕЕЕХ” ознакаЕУ пррписа: ; , ,, . 

320081.0051-^

3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа: 4. Датум израде табеле:

16 народних посланика Посланичке групе Демократска странка, чији је представник народна посланица Гордана Чомић. 25. септембар 2015. године

5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније: 6. Бројчане ознаке (шифре) планираних 
прописа из базе НПАА:

П р е д л о г  з а к о н а  о  и з м е н а м а  З а к о н а  о  о р ж ј у  и  м з ш и ц и ји

( Т ћ е  Е а \у  Р г о р о з а !  а т е г к И п ^  г ћ е  ^ а ш  о п  ш е а р о п з  ап(1 а т т ш 1 1 ;1 0 п ) .

Нема.

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ:

а) а.1) б) 61) Е) I-) д)

(Х[рсдба
ироиис;!

1 -;у

Одредбе
(лиржииа одрслбс : прописа

Р. Србије

', ', ' /' . •' ,у., ' ; ' ' • ' ' '  ' ," ' '„>1

Садржина одредбе
Усклађеност

Разлози за делимичну 
усклађеност, неусклађеност 

или непреносивост

Напомена о 
усклађености

; ( )дрсдб.ч у п Ј р ђ у ј о  оба15с;Ју држаиа ла .чо ј в о л с  

, . , ,  стн1 {ап.е и П0 СС/1 0 1 Ј{1 1 ЈјС оп^жја само ;1 инима која , 
; ииЈС вср0 1 }аг1 1 0  ла ирсдсга̂ .̂Ј.ИЈу оинсиос! ча ссос, 
јавни рсл или јстну бс^Јосднос!

Одредба предвиђа да подносилац захтева за 
издавање одобрења за набављање оружја 
прилаже лекарско уверење о психофизичкој 
способностн да поседује и рукује ватреним 
оружјем

Потпуно
усклађен

Потпуно
усклађен

Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво -  НП


