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Закон о оружју и муницији Републике Србије − 
критички поглед 

Aпстракт: Закон о oружју и муницији (Службени гласник 
РС, бр. 20/15; даље: ЗОМ) уређује радње набављања, држања, но-
шења (преношења), колекционарства, поправљања, преправљања, 
промета, посредништва и превоза оружја и муниције. ЗОМ je по-
чео да се примењује 4. марта 2016. године у пуном капацитету и 
представља системски закон који је уредио битне појединости из 
домена државне управе у области унутрашњих и полицијских по-
слова. Међутим, иако је то „нов“ закон, анализом одредби 
можемо закључити да он уствари суштински представља измене 
и допуне старог ЗОМ-а. Ипак поједини институти и веома битне 
процесно-материјалне норме другачије уређују ову област у 
односу на стари ЗОМ. Аутор наводи и неке предлоге de lege 
ferenda за унапређење нормативног оквира с циљем побољшања 
заштите људских права и грађанских слобода у овој области. 
Овај закон би требало да доведе до ефикасније контроле на-
оружања свих категорија како то налажу европски стандарди. 
Усклађено законодавство држава у региону, посебно са правом 
ЕУ, није само услов у претприступним преговорима, већ његова 
ефикасна примена треба да доведе до већег поверења између 
држава у области безбедности. 

Кључне речи: полиција, набављање, држање, ношење, ору-
жје и муниција. 

 
 



Закон о оружју и муницији Републике Србије – критички преглед 

                                                                                БЕЗБЕДНОСТ 2/2017                        

 

154 

Увод 
 

Наша држава је један од кандидата за улазак у Европску 
унију (ЕУ) што подразумева процес хармонизације нашег норма-
тивноправног оквира са правним тековинама и добром праксом 
ЕУ. Када су у питању оружје и муниција то су преговарачка 
поглавља бр. 24 (Правда, слобода и безбедност), бр. 23 (Реформа 
правосуђа и основна права) и бр. 31 (Заједничка спољна, 
безбедносна и одбрамбена политика). Основни документи на 
нивоу ЕУ који регулишу питање оружја и муниције јесу: 
Шенгенски уговор (глава 7), Директиве Савета Европе (СЕ) 
477/91 и 51/081, Кодекс понашања ЕУ о извозу оружја (1998), За-
једнички допринос ЕУ за сузбијање недозвољеног сакупљања и 
промета лаког и стрељачког наоружања и муниције (1998), Заје-
днички став ЕУ о посредовању у продаји оружја (2004), Страте-
гија ЕУ за борбу против илегалног сакупљања и илегалне тргови-
не малокалибарским и лаким наоружањем и муницијом за то нао-
ружање (2005), План Европске комисије за подршку контроли 
сакупљања и промета лаког и стрељачког наоружања и муниције 
на Западном Балкану (2005) и Заједничка позиција 944/2008 (Ле-
штанин, 2016:10; Шире: Радојевић et al., 2011:148-150 и Котарлић, 
Јоксимовић, 2015:254-258). 

 

Разлози за доношење закона 

Србија је приступила Програму акције УН за спречавање, 
сузбијање и искорењивање недозвољене трговине оружјем, као и 
Протоколу УН о ватреном оружју (Шире: Радојевић et al., 
2011:145-147), чиме се наша држава обавезала да спроведе 
прописане мере које се односе на контролу ватреног оружја и 
периодично извештавање о постигнутим резултатима. 

Истовремено са порастом броја оружја у легалном поседу, 
расла је и количина илегално поседованог оружја, која се проце-
њује између 200.000 и 900.000 комада. Према подацима УН, 600 

                                                            
1 Пречишћен текст Директива у: Лештанин, Б., (2016). Практикум за примену 
Закона о оружју и муницији с прилозима, Службени гласник, Београд, стр. 413-
430. 
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милиона комада лаког оружја је у оптицају у свету и од 49 вели-
ких сукоба 90-тих година, 47 се водило користећи превасходно ла-
ко и малокалибарско оружје као главно оружје (Котарлић, Јокси-
мовић, 2015:251). Ове чињенице представљају сметњу за стварање 
безбедног окружења, поспешују криминал и негативно утичу на 
општи друштвени развој. 

У периоду 2010-2015. забележен је пораст броја кривичних 
дела са елементима насиља где је као средство извршења оружје. 
То се посебно односи на кривична дела насиље у породици, разбо-
јништво и као најтеже кривично дело убиства (Шире: Коларић, 
2015:145-165). 

 
Опште одредбе Закона 

 
Овај закон уређује радње набављања, држања, ношења 

(преношења), колекционарства, поправљања, преправљања, про-
мета, посредништва (брокерингa) и превоза оружја и муниције. 
ЗОМ je почео да се примењује 4. марта 2016. године у пуном капа-
цитету јер се примењује заједно са свим потребним подзаконским 
актима. Овај пропис представља системски закон који успоставља 
одређени режим са оружјем и муницијом и уређује одређене 
појединости из домена државне управе у области унутрашњих и 
полицијских послова. На државне органе који набављају, држе, 
носе и превозе оружје и муницију у складу са посебним 
прописима, као што су полиција и војска, ЗОМ се не примењује. 
Међутим, иако је то „нов“ закон, анализом одредби може се 
закључити да он уствари суштински представља измене и допуне 
старог ЗОМ-а који је донет пре 20 година са повременим из-
менама и допунама и као такав не одговара савременим условима. 
Ипак, поједини институти и веома битне процесно-материјалне 
норме другачије уређују ову област у односу на стари ЗОМ. За 
разлику од старог ЗОМ-а нови закон детаљно дефинише 
најбитније појмове употребљене у закону, другачије уређује поде-
лу оружја (категорије), детаљније уређује исправе о оружју и му-
ницији, услови за набављање оружја су промењени, као и друга 
питања у вези са оружјем. 

Oружје јесте ручно преносива направа израђена или 
прилагођена да под притиском ваздуха, барутних и других гасова 
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или другог потисног средства може избацити зрно, куглу, сачму 
или неки други пројектил, односно распршити гас или течност и 
друга направа која је намењена за самоодбрану или напад, лов или 
спорт (чл. 3, ст. 1, тач. 1) ЗОМ-а). Као што видимо, Закон дефини-
ше оружје тако да алтернативно мора постојати одређена врста 
потисног средства које избацује одређени предмет или распршује 
гас или течност. Поред тога, Закон под оружјем подразумева и 
било које друге направе чија је намена самоодбрана, напад, лов 
или спорт.  Оружјем, у смислу ЗОМ-а, не сматрају се уређаји за 
хумано лишавање живота животиња, алати и имитације оружја 
које не користе муницију са барутним пуњењем (Упореди са: 
Симић, Исаковић, 2010:151). 

Ватрено оружје јесте оно оружје које, под притиском 
барутних гасова, из цеви избацује пројектил (чл. 3, ст. 1, тач. 2) 
ЗОМ-а). Као што можемо видети, да би неко оружје било ватрено 
мора да постоји притисак искључиво барутних гасова и да тај 
притисак избацује зрно, сачму, куглу или неку другу врсту проје-
ктила. Врсте ватреног оружја су: митраљез, пушкомитраљез, ауто-
матска пушка, аутомат, пиштољ, револвер, пушка са олученим 
цевима (једнометна, репетирајућа, полуаутоматска), пушка са гла-
тким цевима (једнометна и двометна, репетирајућа, полуауто-
матска), комбинована пушка (са олученим и неолученим цевима), 
пушке, пиштољи и револвери са ивичним паљењем (малокали-
барско оружје). 

Историјски посматрано, стари ЗОМ оружје је дефинисао 
као сваку направу која је израђена, прилагођена или намењена за 
избацивање пројектила, гаса, течности или друге супстанце путем 
потиска барутних гасова, ваздушног притиска, гаса под прити-
ском или другог потисног средства, као и други предмети чија је 
основна намена вршење напада (чл. 2 старог ЗОМ-а). Ова де-
финиција није се мењала од момента доношења и времену и тада-
шњој друштвено-политичкој ситуацији у потпуности одговарала, 
али је временом застарела и морала је бити осавремењена. 

Дефинисање оружја и ватреног оружја било је једно од 
најважнијих питања приликом доношења ЗОМ-а. Од ове две 
дефиниције зависи дефинисање других појмова као што су кратко 
и дуго ватрено оружје, аутоматско, полуаутоматско и репетирају-
ће ватрено оружје, ваздушно оружје, оружје са тетивом итд. 
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Примена кривичног законодавства, нарочито чл. 348 КЗ, умного-
ме зависи од тога како су дефинисани оружје и ватрено оружје 
(Шире: Симић, Исаковић, 2010:150-154; Марковић, 2016:251-265). 
Појам оружја, ватреног оружја, као и други изрази у ЗОМ-у ускла-
ђени су са правним тековинама ЕУ, односно Директивом 477/91. 

Хрватски Закон о оружју (Народне новине, бр. 63/07, 
146/08 и 59/12) дефинише оружје, ватрено оружје и друге основне 
појмове на потпуно идентичан начин као и ЗОМ, што је у 
потпуности разумљиво с обзиром на обавезу усклађености са 
Директивом 477/91. 

Стари ЗОМ је познавао поделу оружја по врсти на: 
ватрено, ваздушно, гасно, распрскавајуће, посебно, оружје с тети-
вом и хладно оружје; као и према намени и посебним врстама на: 
оружје за личну безбедност, ловачко, спортско, трофејно, старо и 
комбиновано. Међутим, овај део одредби било је непоходно 
ускладити са европским законодавством и Директивом 477/91, па 
се оружје, према чл. 4 ЗОМ-a, дели у четири категорије означене 
словним ознакама (А, Б, Ц и Д). 

Оружје из категорије А је тзв. „тешко наоружање“ и самим 
тим физичка лица, правна лица и предузетници не могу набавља-
ти, држати и носити ово оружје осим у случајевима предвиђеним 
ЗОМ-ом и другим законом (нпр. прописом о промету експлози-
вних материја, о производњи и промету наоружања и војне опре-
ме, о извозу и увозу наоружања и војне опреме и сл.). Када је у 
питању оружје из категорије Б, може се набављати, држати и 
носити искључиво уз прописано одобрење и друге прописане 
исправе које издаје МУП по поступку који је прописан ЗОМ-ом. 

Оружје из категорије Ц физичка лица старија од 18 година, 
као и правна лица и предузетници, ако је то у складу са 
делатношћу којом се баве, могу слободно набављати. Након наба-
вке лица су дужна да у року од осам дана од дана набављања ору-
жја набавку пријаве МУП-у по месту пребивалишта. Уз захтев се 
обавезно подноси и доказ о пореклу оружја (нпр. фискални ра-
чун). Оружје из категорије Д налази се у потпуно слободном 
режиму продаје и њега могу набављати и држати физичка лица 
старија од 16 година, правна лица, као и привредни субјекти без 
одобрења и пријаве МУП-у.  
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Уколико постоји сумња да ли одређена направа предста-
вља оружје, надлежни државни органи (полиција и јавно тужила-
штво) у складу са кривичнопроцесним правилима треба да затра-
же помоћ у виду вештачења стручних лица како би се недвосми-
слено утврдило да ли се ради о оружју у смислу ЗОМ-а. У сваком 
случају не треба избегавати покретање поступка пред надлежним 
јавним тужилаштвом подношењем кривичне пријаве или извешта-
ја јер се само на тај начин може покренути на закону заснован по-
ступак и у том поступку разјаснити да ли одређена направа пре-
дставља оружје или не. 

Правна систематика закона 

У тексту новог ЗОМ-а законодавац је груписао правне 
норме у пет одељака и 53 члана и определио се за следећу правну 
систематику:  

I Уводне одредбе (чл. 1-10) посвећене су предмету закона, 
дефинисању најзначајних појмова и израза који се користе у 
закону, уређивању категорија оружја, надлежног органа за 
примену и надзор над извршавањем закона, начелу двостепености 
поступка и исправама о оружју. 

II Набављање, држање и ношење оружја (чл. 11-44) је на-
јопсежнији одељак закона и обухвата правне норме које се односе 
на услове и поступак за набављање и држање оружја (по категори-
јама) и муниције за домаћа и страна физичка и правна лица и пре-
дузетнике, здравствену способност за држање и ношење оружја, 
врсте оружаних листова и начин њиховог издавања као биометри-
јских докумената, колекционарску дозволу, пренос власништва 
над оружјем, ношење оружја, онеспособљавање оружја, поступак 
у случају престанка испуњавања услова за држање оружја, смрти 
власника оружја, несталим и нађеним оружјем, наслеђивањем 
оружја, послугом и преношењем оружја, држањем и ношењем 
оружја од стране припадника страних служби безбедности, ДКП и 
странаца на привременом боравку у Србији, условима за бављење 
обуком у руковању ватреним оружјем, поправљањем и препра-
вљањем оружја и прометом оружја и муниције, брокерингом, 
превозом оружја и евиденцијом у вези са оружјем и муницијом. 
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III Oвлашћење за доношење прописа (чл. 45 и 46) садржи 
одредбе којима се министрима надлежним за унутрашње послове 
и послове здравља даје овлашћење да ближе уреде одређене обла-
сти из закона. Такође, једном одредбом министру унутрашњих по-
слова даје се овлашћење да, када то захтевају разлози очувања 
безбедности грађана и јавног реда и мира, периодично може 
расписати легализацију оружја и муниције. 

IV Казнене одредбе (чл. 47-49) прописују три групе 
прекршаја физичких и правних лица и прекршајне санкције за те 
прекршаје. Прва група прекршаја садржи 18 „лакших“ инкрими-
нација физичких лица за које је предвиђена новчана казна у распо-
ну од 5.000 до 150.000 динара, као и заштитна мера одузимања 
оружја и муниције. Друга група предвиђа 11 „тежих“ радњи пре-
кршаја физичког лица за које је запрећена новчана казна у износу 
од 20.000 до 150.000 динара или казна затвора до 60 дана, као и 
заштитна мера одузимања оружја и муниције. Трећа група прекр-
шаја подразумева 26 инкриминација правних лица, предузетника 
и одговорних лица у правним лицима. За правна лица прописана 
је новчана казна у износу од 100.000. до 2.000.000 динара, за пре-
дузетнике од 10.000 до 500.000 динара и за одговорна лица у прав-
ним лицима од 20.000 до 150.000 дин, с тим да се уз наведене ка-
зне може изрећи и заштитна мера одузимања оружја и муниције. 

V Прелазне и завршне одредбе (чл. 50-53) уређују начин и 
рокове за замену старих исправа о оружју новим исправама про-
писаним ЗОМ-ом, институт законске легализације оружја, оконча-
ње започетих поступака и престанак важења ранијег закона, сту-
пање на снагу и почетак примене ЗОМ-а. 
 

Набављање, држање и ношење оружја 
 

Поред услова који су постојали у старом закону (неосуђи-
ваност за одређена кривична дела, прекршајна некажњаваност за 
одређене прекршаје, пунолетство и пословна способност, обука у 
руковању оружјем) за физичка лица су уведени и нови. Новина у 
односу на стари ЗОМ јесу следећи услови: здравствена способно-
ст за држање и ношење оружја, осуђиваност за прекршаје по јав-
ном реду и ЗОМ-у посматра се уназад четири године (по старом 
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ЗОМ-у три године), позитивна безбедносно-оперативна провера, 
оправдани разлози за набавку ватреног оружја и поседовање ус-
лова за безбедан смештај и чување оружја (Лештанин, 2016:33). 

Здравствена способност и оправдани разлози прописани су 
и у чл. 83 Шенгенског уговора, а у складу су и са Директивом СЕ 
477/91. С друге стране, задржано је раније веома добро решење 
где је полицији остављена могућност да, по дискреционој оцени, 
забрани поседовање оружја када основано процени да би га 
власник могао злоупотребити (чл. 11, ст. 1, тач. 6) ЗОМ-а). Стари 
ЗОМ је у чл. 8, ст. 1, тач. 5) прописивао да се и лицу против кога 
се води прекршајни поступак за прекршај јавног реда и мира, а за 
који је прописана казна затвора, или прекршај утврђен старим 
ЗОМ-ом, за време док траје поступак неће издати тражено одобре-
ње, док таква врста ограничења у новом ЗОМ-у не постоји (Ле-
штанин, 2016:34). 

Вршење безбедносне провере у вези са захтевом поднетим 
за издавање одобрења за набављање ватреног оружја представља 
једну од значајнијих активности полицијских службеника (Стева-
ндић, 2009:232). Безбедносно проверавање су службене мере, ак-
тивности, послови и задаци којима овлашћени орган безбедности, 
у законски предвиђеној процедури, уз уважавање принципа про-
фесионалне етике, утврђује безбедносну подобност лица и даје му 
или му ускраћује безбедносну дозволу за остваривање неког њего-
вог права. Подобност подразумева да је за кандидата поуздано ут-
врђено да он у прошлости није вршио никакве незаконите или не-
моралне радње, нити се анализом његовог понашања, особина, 
навика и склоности може поуздано претпоставити да би у буду-
ћности могао да врши неке незаконите или неморалне радње које 
би директно или индиректно могле да утичу на кандидата за др-
жање оружја (Мијалковић, 2015:196). 

У поступку вршења безбедносних провера полицијски 
службеник најчешће примењује следећа овлашћења, мере и ра-
дње: проверу и утврђивање идентитета, позивање, прикупљање и 
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тражење обавештења, заштиту података о идентитету, полицијско 
опажање и опсервирање и др. С обзиром на то да се ради о врло 
осетљивој материји, потребно је податке увек прикупити из више 
различитих извора, како би се на тај начин избегло доношење 
закључака о личности подносиоца захтева на основу неистинитих 
података који су прикупљени од неког лица које има зле намере 
према подносиоцу захтева (Стевандић, 2009:236). 

Безбедносно проверавање кандидата за држање и ношење 
оружја нарочито треба да буде усмерено на појаве као што су по-
словна (не)способност, сукоби са околином, агресивно и насилни-
чко понашање, чланство у формалним организацијама/удружењи-
ма, као и неформалним организацијама, сектама и слично, ужива-
ње алкохола, дрога или других психоактивних супстанци, друже-
ње са лицима из криминогене средине, поремећени породични и 
добросуседски односи, као и други поремећаји у понашању, ди-
сциплинске повреде прописа о ловству или спортском стрељаш-
тву и друге околности које указују на асоцијално понашање и мо-
гућност злоупотребе оружја. Ако се врши безбедносна провера 
кандидата за држање или ношење оружја за личну безбедност из 
категорије Б, полицијски службеник мора детаљно да утврди 
околности које се односе на битно угрожавање личне безбедно-
сти, односно могућност да би она могла бити угрожена у толикој 
мери да је за његову безбедност неопходно ношење оружја. Посе-
бна пажња мора се обратити на околност да се активностима др-
жавних органа, пре свега полиције, или другим мерама (нпр. анга-
жовањем приватног сектора безбедности) не би могло отклонити 
такво угрожавање, односно потенцијално угрожавање. 

Поред наведеног, значајна су и сазнања која нам указују да 
подносилац захтева већ поседује легално ватрено оружје, јер је то 
чињеница која, по правилу, указује на подобност за издавање 
одобрења за набављање ватреног оружја. Међутим, уколико се 
приликом вршења провере утврди да подносилац захтева не 
испуњава услове за набављање ватреног оружја, та околност је 
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сигнал да од подносиоца захтева, у складу са законом, треба 
одузети ватрено оружје које поседује (Стевандић, 2009:237). 

Проблем који се односи на садржај безбедносне провере 
јавља се услед недостатка прописаног и универзалног обрасца 
безбедносне провере где се полицијски службеници служе 
„добром праксом“. Са становишта правне сигурности и прецизно-
сти ово није добро, а тај проблем би се могао превазићи подзако-
нским прописом који би уређивао полицијска овлашћења, а који 
би био донет на основу Закона о полицији (Сл. гласник РС, бр. 
6/16). Мора се нагласити да постоје предлози и да се донесе 
пропис јачине закона којим би се уређивале безбедносне провере 
(Шире: Безбедносне провере у Србији, 2015:37-41). 

Оно што је такође новина у односу на стари ЗОМ и 
досадашњу праксу полиције је и провера постојања услова за бе-
збедан смештај и чување оружја. Према чл. 13, ст. 3 ЗОМ-а, усло-
ве за безбедан смештај и чување оружја утврђује полицијски слу-
жбеник непосредним опажањем у стамбеном простору по месту 
пребивалишта или боравишта подносиоца захтева. То конкретно 
значи да полицијски службеник мора да уђе у стан или другу про-
сторију чији је држалац подносилац захтева и непосредним уви-
дом утврди да ли постоје адекватни услови за безбедан смештај и 
чување оружја. Подразумева се да држалац стана добровољно 
пушта полицијске службенике да уђу у стан и друге просторије 
тако да није потребно издавати било какву потврду у смислу кри-
вичнопроцесних прописа, јер је подносиоцу захтева у интересу да 
полиција утврди чињеницу да испуњава све законом прописане 
услове за држање оружја. Физичка лица која набављају оружје 
дужна су да обезбеде услове за безбедан смештај и чување оружја 
и муниције, тако да оно не може доћи у посед неовлашћених лица, 
односно да буде закључано и посебно одвојено у сефовима, 
касама или орманима који се не могу лако отворити. Лица која се 
баве колекционарством и за то имају издате исправе морају 
оружје чувати под истим условима, с тим да сефови, ормани и 
касе морају бити опремљени сигурносним механичким системом 
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за закључавање. Оружје и муниција морају се чувати у стамбеном 
или другом простору који се налази у месту пребивалишта, на 
адреси становања физичког лица (Лештанин, 2016:58). 

О извршеном увиду, у појединим полицијским управама, 
полицијски службеник сачињава посебну службену белешку или 
извештај који садрже податке о лицу, адресу становања, опис 
стамбене јединице, укупан број просторија, локацију просторије 
где се налази сеф, орман или каса у односу на остале просторије, 
тачну локацију сефа, ормана или касе у просторији, материјал од 
кога је израђен сеф, орман или каса, начин закључавања, број 
кључева и где се налазе, начин чувања кључева и друге околности 
битне за начин чувања оружја и муниције. С друге стране, у поје-
диним полицијским управа испуњеност услова за смештај и чу-
вање оружја и муниције се констатује кроз безбедносну проверу. 
Оба начина поступања полицијских службеника имају и добре и 
лоше стране као што су увећање/умањење бирократије, детаљнији 
опис у службеним белешкама него у безбедносној провери и сл. 

Правна лица и предузетници који се баве прометом, 
поправљањем, преправљањем оружја и обуком у руковању оруж-
јем могу да набављају и држе оружје и муницију2, али морају да 
испуњавају посебне и веома ригорозне просторно-техничке усло-
ве које утврђује стручно лице Сектора за ванредне ситуације 
МУП-а у управном надзору. Ти услови подразумевају обезбеђење 
спољашњих отвора решеткастом конструкцијом, посебне захтеве 
по питању заштите од пожара, посебне електричне инсталације, 
вентилацију и др. О извршеном управном надзору полицијски 
службеник сачињава записник који је саставни део управног пре-
дмета, а примерак записника са мишљењем о испуњености услова 
доставља се полицијском службенику на пословима оружја. 

                                                            
2 Закон користи формулацију „уколико је то у складу са делатношћу којом се 
баве“ (чл. 40, ст. 1) што подразумева разне делатности као што су делатности 
лов, узгој дивљачи, спортско стрељаштво, стрелишта, приватна безбедност и 
детективска делатност, научно истраживање у области оружја, кинематографи-
ја и позориште, музеји и слично. 
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Kaда говоримо о оправданим разлозима за држање оружја, 
сваки подносилац захтева мора: 1) да учини вероватним да би му 
могла бити угрожена лична безбедност због природе посла или 
других околности (за оружје за личну безбедност из категорије Б); 
2) за ловачко оружје категорије Б да достави доказ да испуњава 
услове за поседовање ловне карте у складу са Законом о дивљачи 
и ловству (Сл. гласник РС, бр. 18/10), или 3) да достави уверење о 
активном чланству у спортској стрељачкој организацији (за 
спортско оружје). Међутим, у Закону о дивљачи и ловству (чл. 60, 
ст. 1) прописано је да право на лов дивљачи, између осталог, 
имају лица с ловном картом за текућу ловну годину која 
испуњавају услове из прописа којима се регулишу оружје и 
муниција (ЗОМ) и којима је корисник ловишта издао дозволу за 
лов. Као што можемо видети, законодавац овде као предуслов за 
бављење ловом прописује да лице мора испуњавати услове из 
ЗОМ-а пре него што му се изда ловна карта (Лештанин, 2016:39). 
Јасна је намера законодавца да спречи евентуалне злоупотребе у 
овој области тако што ће лицима која престану да испуњавају 
услове за држање оружја истовремено забранити и бављење 
ловом. У пракси се може појавити проблем јер су ловци, ради 
добијања ловне карте, прилагали копију оружног листа чиме су 
доказивали да испуњавају услове из ЗОМ-а. Међутим, ловац-
почетник неће моћи да достави оружни лист да би добио ловну 
карту, нити може да достави ловну карту како би доказао 
оправдани разлог за набавку ловачког оружја из категорије Б. 
Предлог de lege ferenda je измена Закона о дивљачи и ловству и 
прецизирање на који начин се доказује испуњавање услова из 
ЗОМ-а. У овом случају може се дати овлашћење полицији да 
изврши безбедносно проверавање кандидата за ловну карту 
уколико не поседује оружни лист и издавање уверења-потврде о 
испуњавању услова из ЗОМ-а. 

Aко посматрамо друге државе, нпр. у Хрватској Закон о 
оружју (Народне новине, бр. 63/07, 146/08 и 59/12) садржи исту 
одредбу која се односи на оправдани разлог за ловачко оружје из 
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категорије Б али, са друге стране Закон о ловству (Народне 
новине, бр. 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16 и 67/16) не предвиђа 
као предуслов за бављење ловом да лице мора испуњавати услове 
за држање оружја, већ се подразумева да полиција води рачуна о 
томе на основу Закона о оружју (Шире: Јурас, Јакшић, 2013:35-
50). 

Забрана обављања делатности правним лицима и предузе-
тницима предвиђена је појединим одредбама ЗОМ-а и то лицима 
којима је од стране МУП-а одобрено бављење прометом, попра-
вљањем и преправљањем оружја и муниције, као и обука у руко-
вању ватреним оружјем у случајевима када престану да испуњава-
ју услове прописане законом. Сужава се могућност давања оружја 
на послугу у односу на одредбе старог ЗОМ-а тиме што се тражи 
да власник оружја буде присутан током трајања послуге. 

Спортско стрељаштво и колекционарство значајно се јачају 
овим законом тако што се они ослобађају од обуке, даје им се 
могућност справљања муниције и олакшава набавка оружја и 
муниције. За све власнике оружја укинуто је ограничење количи-
не муниције која се може набавити. Условно речено, раније тро-
фејно оружје постаје тзв. „онеспособљено” које познају прописи 
ЕУ. На тај начин се омогућава грађанима да држе као сувенир 
одређене комаде оружја који за њих имају тзв. „афекциону 
вредност“, без обавезе да испуњавају услове за држање оружја из 
категорије Б. 

Овим законом омогућава се набавка оружја из категорије Б 
и Ц странцима који у Србији немају стално настањење на основу 
одобрења за набављање и изношење оружја (чл. 23 ЗОМ-а). 
Такође је овим законом прецизиран и начин ношења оружја 
припадника страних служби безбедности, набављања оружја при-
падника ДКП и странаца на привременом боравку. 

Поступање полиције уколико неко лице престане да 
испуњава услове за држање оружја из категорије Б и привремено 
одузимање оружја прецизније је уређено овим законом. Оружје, 
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муниција и оружни лист одузимају се управним решењем од лица 
за које се утврди да је здравствено неспособно за држање и 
ношење оружја, правоснажно осуђивано на казну затвора или се 
против лица води поступак за кривична дела набројана у чл. 11, 
ст. 1, тач. 4) ЗОМ-а, правоснажно кажњавано у последње четири 
године за прекршаје из области ЈРМ-а за које је прописана казна 
затвора и за прекршаје из ЗОМ-а, на основу безбедносно-операти-
вне провере својим понашањем указује на то да ће представљати 
опасност за себе или друге и ЈРМ, да више нема оправдан разлог 
за држање оружја и да нема услове за безбедан смештај и чување 
оружја (чл. 28, ст. 2 ЗОМ-а). 

Међутим овакво решење је мањкаво јер закон није одредио 
да се оружје, муниција и оружни лист могу одузети одмах и то 
пре покретања и/или окончања кривичног, прекршајног или упра-
вног поступка. Предлог de lege ferenda може бити да се оружје, 
муниција, оружни лист могу привремено одузети од стране поли-
ције, одмах и пре почетка или окончања кривичног, прекршајног 
или управног поступка, ако се утврди да код одређеног лица по-
стоје околности које указују да би оружје могло бити злоупотреб-
љено. То се посебно односи на чешће и прекомерно конзумирање 
алкохола, употребу опојних дрога или других психоактивних су-
пстанци, поремећене породичне односе и сл. Како не би долазило 
до злоупотреба ових околности од стране полицијских службени-
ка на терену, минимун стандарда мора бити и то да су чињенице 
на основу којих се доноси управно решење утврђене или су учи-
њене вероватним. Примена овог полицијског овлашћења мора би-
ти строго рестриктивна и имати наглашен превентивни карактер. 

У међувремену полицијски службеници, уколико посу-
мњају да неко лице може злоупотребити оружје на било који 
начин, могу на основу чл. 92, ст. 1, тач. 2) Закона о полицији ради 
заштите опште безбедности извршити привремено одузимање и 
оружје уз захтев за покретање управног поступка предати полици-
јском службенику који ради на пословима оружја у организа-
ционој јединици надлежној за управне послове (Шире: Лештанин, 
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Никач, 2016:149). Привремено одузимање оружја у легалном 
поседу приликом примене полицијских овлашћења „уређено” је 
депешом коју је Дирекција полиције доставила подручним поли-
цијским управама, што је погрешно. Привремено одузимање по-
дразумева привремено ограничење мирног уживања својине које 
може бити одузето или ограничено само у јавном интересу ут-
врђеном на основу закона (чл. 58 Устава РС). 

Такође, овим законом уређује се режим преношења преко 
државне границе. Одредбом чл. 34 ЗОМ-а законодавац је дао мо-
гућност граничној полицији да право својине и располагања 
оружјем може ограничити (ст. 8). Власник привремено одузетог 
оружја и муниције има рок од 90 дана од дана привременог одузи-
мања оружја и муниције да то оружје или изнесе из земље и врати 
у иностранство или прибави одговарајућу исправу од организаци-
оне јединице МУП-а по месту пребивалишта у нашој земљи (ст. 
9). Међутим, закон нам не даје одговор шта се дешава ако власник 
привремено одузетог оружја и муниције у року од 90 дана од дана 
привременог одузимања оружја и муниције оружје не изнесе из 
земље и врати га у иностранство, нити прибави одговарајућу 
исправу. Аналогном применом других одредби, пре свега чл. 28, 
29 и 30 ЗОМ-а, можемо закључити да оружје постаје власништво 
Републике Србије (Лештанин, 2016:149). 

Члановима 43 и 44 ЗОМ-а прописане су евиденције које во-
де правна лица и предузетници, као и МУП у складу са европским 
законодавством. Сваки комад оружја мора имати свој идентифи-
кациони број од момента производње до крајњег корисника и као 
такав мора бити евидентиран у прописаним евиденцијама. Ово је 
нарочито битно код оружја које се пронађе код терориста или 
других извршилаца кривичних дела (Шире: Бодрожић, 2016:203-
217; Живаљевић, Југовић, 2014:85-96). 

Проблем оружја у нашој држави појавио се током деведе-
сетих година као последица ратних дешавања, због чега је оружје 
постало лако доступно, а атмосфера опште несигурности утицала 
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је да га велики број грађана набави због личне заштите (Шире: 
Гаћиновић, 2014:111-128). Због тога је количина оружја, како 
легалног тако и илегалног констатно расла. Како би се количина 
оружја у поседу грађана смањила, што је један од услова за пове-
ћање опште безбедности грађана, није довољно деловати репреси-
вно и повећавати казне за учињена кривична дела и прекршаје. 
Свака држава, самим тим и Србија, мора да спроведе проактивне 
мере чији је један сегмент легализација. Министар унутрашњих 
послова има овлашћење да периодично, када то захтевају разлози 
очувања безбедности грађана и јавног реда и мира, распише 
легализацију, која до сада спроводена у два наврата са добрим 
резултатима. Веома је битно нагласити да власници оружја који 
желе да легализују нису дужни да доказују порекло и у прописа-
ном року нису одговарали за неовлашћено држање и ношење ору-
жја (Лештанин, 2016:204). 

 

Закључак 

Закон о оружју и муницији представља један од законских 
прописа који уређује више области а не само безбедност. У том 
смислу, новеле у односу на стари закон доносе недвосмислено по-
бољшање у овој области. То се пре свега огледа у раду државних 
органа који извршавају овај закон − МУП и министарство надле-
жно за послове здравља. 

Упоредном анализом можемо закључити да је ЗОМ у 
потпуности усклађен са Директивом СЕ која се односи на оружје. 
Оно што недостаје у закону то су одредбе о режиму уноса, држа-
ња и ношења оружја од стране лица која су држављани чланица 
ЕУ и важење европског пасоша за оружје, што ће вероватно бити 
урађено новелама закона непосредно пред приступање Србије ЕУ. 
Мора се напоменути да Директива дозвољава и строжији режим 
државама чланицама него што и сама уређује, при чему се морају 
поштовати права додељена лицима са боравиштем у државама 
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чланицама која се односе на ловце и спортске стрелце који посе-
дују европски пасош за оружје. 

Међутим није довољно да одређени пропис буде усклађен 
са нормама ЕУ како би се задовољила форма, већ он мора да ос-
твари одређени степен правне прецизности и сигурности у уређи-
вању одређене области. Као што можемо приметити, у одредбама 
ЗОМ-а уочавају се одређене правне недоречености које би треба-
ло у наредном периоду кроз измене и допуне отклонити и то: 

• код безбедносног проверавања мора се прописати обавеза 
полицијског службеника да проверава околности као што 
су сукоби са околином, агресивно и насилничко понашање, 
чланство у (не)формалним организацијама/удружењима се-
ктама), дружење са лицима из криминогене средине, поре-
мећени породични и добросуседски односи и друге око-
лности које указују на асоцијално понашање и могућност 
злоупотребе оружја; 

• обавезати полицијске службенике да се оружје, муниција, 
оружни лист привремено одузму од држаоца, одмах и пре 
почетка или окончања било којег поступка ако се утврди да 
код одређеног лица постоје околности које указују да би 
оружје могло бити злоупотребљено; 

• уредити да оружје и муниција постају власништво државе 
ако власник привремено одузетог оружја и муниције у року 
од 90 дана од дана привременог одузимања оружја и муни-
ције оружје не изнесе из земље и врати га у иностранство, 
нити прибави одговарајућу исправу. 
Овај закон би требало да доведе до ефикасније контроле 

наоружања свих категорија и истоворемено да обезбеди слободно 
кретање роба, лица, услуга и капитала на заједничком европском 
тржишту. Легална и легитимна трговина и на закону засновано 
власништво, као и употреба одређеног наоружања, пре свега ко-
нвенционалног за културне, историјске, рекреативне и спортске 
активности, треба да буду дозвољени и заштићени законом. 
Посебну улогу у „контроли“ наоружања треба да преузме цивил-
ни сектор и невладине организације које треба да раде на подиза-
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њу свести грађана и друштва у целини о штетности илегалног 
оружја и поштовању закона. 
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Weapons and Ammunition Law of the Republic of Serbia 
- Critical View  

 

Abstract: Weapons and Ammunition Law (WAL) regulates 
activities of procurement, possession, carrying, collecting, repairing, 
modifying, selling, handling and transport of weapons and 
ammunition. WAL is a systemic law which regulates the basic 
information about the civil administration in the area of interior and 
police affairs. But although this is the 'new' law, if we analyze the law 
than we can conclude that it actually focuses on the changes and 
amendments to the old WAL. However, some institutes and a very 
important process and material norms governing this area differently 
than the old WAL. The author gives some suggestions de lege ferenda 
for the improvement of the normative framework and proposes 
measures to improve the protection of human rights and civil liberties 
in this area. This law should lead to more efficient control of weapons 
of all categories as required by EU standards. Harmonized legislation 
among the countries in the region, and harmonization with the EU 
legislation in particular - not only in terms of the accession 
negotiations, but also its effective implementation - should lead to 
greater trust among countries in the field of security. 

Keywords: police, acquisition, possession, carrying, weapons 
and ammunition 

 

 


