
I. Теме и питања за теоретски део: 

Правни аспект држања, ношења и употребе ватреног оружја: 

1. Појам оружја  

      Oружје јесте ручно преносива направа израђена или прилагођена да под 

притиском ваздуха, барутних и других гасова 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, с тим што се, у смислу  овог  закона,  оружјем  не  сматрају  уређаји  за  

хумано  лишавање  живота животиња, алати и имитације оружја које не користе 

муницију са барутним пуњењем; 

2. Ватрено оружје  

     Ватрено оружје јесте оно оружје које, под притиском барутних гасова, из цеви 
избацује пројектил, а, с тим у вези, врсте ватреног оружја јесу – митраљез, 
пушкомитраљез, аутоматска пушка, аутомат, пиштољ, револвер, пушка са 
олученим цевима (једнометна, репетирајућа, полуаутоматска), пушка са глатким 
цевима (једнометна и двометна, репетирајућа, полуаутоматска), комбинована 
пушка (са олученим и неолученим цевима), пушке, пиштољи и револвери са 
ивичним паљењем (малокалибарско оружје); 
 

3. Основни делови за оружје 

Oсновни делови за оружје јесу:  
(1) рам, навлака и цев пиштоља, 
(2) рам, добош и цев револвера, 
(3) сандук, затварач, цев и глава пушке, 
 
 

4. Категорије оружја 

Оружје се дели у четири категорије: 

1. Категорија А – минско-експлозивна средства, аутоматско кратко и дуго 

ватрено оружје, оружје скривено у другим предметима и ватрено оружје са 

пригушивачем пуцња; 

     - Минско-експлозивна средства јесу све врсте бомби, мина, граната и 
других направа опремљених са експлозивном или адекватном неексплозивном 
материјом или детонатором код којих под спољашним или унутрашњим 
деловањем (тежина, удар, потез, електрична енергија, хемијска, нуклеарна 
реакција и сл) долази до наглог ослобађања енергије и њиховог распрскавања; 
     
 - Аутоматско ватрено оружје јесте оно оружје које се после испаљеног 
метка аутоматски пуни и које може једним притиском обарача испалити најмање 
два и више метака један за другим, без поновног ручног пуњења оружја; 
 

 

 



2. Категорија Б – свако ватрено оружје (кратко, дуго, полуаутоматско, 
репетирајуће, једнометно, двометно, са олученим и глатким цевима), осим оног 
из категорије А и Ц и конвертибилно оружје;  

 
- кратко ватрено оружје јесте оно оружје чија дужина цеви не прелази 30 cm, 
односно чија укупна дужина не прелази 60 cm; 

 

- дуго ватрено оружје јесте оно оружје чија дужина цеви прелази 30 cm, 
односно чија укупна дужина прелази 60 cm; 
 
-полуаутоматско ватрено оружје јесте оно оружје које се после сваког 
испаљеног метка  аутоматски  пуни  и  које  једним  притиском  обарачa  не  може  
испалити  више метака; 
 
- репетирајуће ватрено оружје јесте оно оружје код којег се после испаљења 
следећи метак из магацина или оквира ручно уводи у положај за испаљење; 
 
- једнометно и двометно ватрено оружје јесте оно оружје које нема магацин 
ни оквир за муницију; 
 
- конвертибилно оружје јесте оно оружје које изгледом подсећа на ватрено 
оружје и које се с обзиром на конструкцију и материјал од кога је направљено 
може преправити тако да испаљује бојеву муницију, а, с тим у вези, 
конвертибилним оружјем, у смислу овог закона, сматрају се гасно, стартно и 
сигнално оружје; 

 

3. категорија Ц – онеспособљено ватрено оружје, старо оружје и његове 
модерне копије које не користе метак са централним или ивичним паљењем, 
ваздушно оружје чија кинетичка енергија је 10,5 Ј или већа или чија је брзина 
пројектила 200 m/s или већа и калибра већег од 4,5 mm и оружје с тетивом или 
опругом чија је сила затезања тетиве већа од 450 N, односно чија је натезна 
тежина већа од 101 libri; 

- онеспособљено оружје јесте ватрено оружје чији су сви основни делови 
трајно преправљени тако да се из њега не може испалити бојеви метак; 
 
-  старо оружје јесте оружје које има историјску вредност или које је 
произведено пре 1900.године; 
 
- имитације оружја јесу предмети који су спољашњим изгледом слични или 
једнаки оружју, али их није могуће употребити или преправити у ватрено оружје; 
 
-ваздушно оружје јесте оно оружје које под притиском сабијеног ваздуха или 
другог гаса избацује пројектил из цеви; 
 
4. категорија Д – хладно оружје, гасни спрејеви, уређаји за изазивање 
електрошокова, ваздушно оружје чија кинетичка енергија је мања од 10,5 Ј или је 
брзина пројектила мања од 200 m/s и калибра 4,5 mm или мањег, као и оружје 
са тетивом или опругом чија је сила затезања тетиве до 450 N, односно чија је 
натезна тежина до 101 libre. 
 
- хладно оружје јесте боксер, бодеж, кама, сабља, бајонет и други предмети 
којима је основна намена напад; 
 



- гасни спрејеви јесу направе намењене цивилном тржишту, које садрже и 
приликом употребе распршују надражујућа хемијска једињења (CS, CN, ОC) у 
концентрацијама дозвољеним по прихваћеним међународним стандардима; 
 
-уређаји за изазивање електрошокова (електрошокери или парализатори) 
јесу ручне направе које помоћу високог електричног напона привремено 
онеспособљавају људе и животиње; 
 
 
5. Дозвољеност и забрана набављања, држања и ношења оружја 

Оружје из категорије А (минско-експлозивна средства, аутоматско кратко и дуго 

ватрено оружје, оружје скривено у другим предметима и ватрено оружје са 

пригушивачем пуцња);не могу набављати, држати и носити физичка лица, 

правна лица и предузетници, осим у случајевима предвиђеним овим и 

другим законом. 

 
Оружје из категорије Б (свако ватрено оружје (кратко, дуго, полуаутоматско, 
репетирајуће, једнометно, двометно, са олученим и глатким цевима) и 
конвертибилно  оружје , може се набављати, држати и носити – на основу 
исправе надлежног органа. 
 

Оружје из категорије Ц (онеспособљено ватрено оружје, старо оружје и његове 
модерне копије које не користе метак са централним или ивичним паљењем, 
ваздушно оружје чија кинетичка енергија је 10,5 Ј или већа или чија је брзина 
пројектила 200 m/s или већа и калибра већег од 4,5 mm и оружје с тетивом или 
опругом чија је сила затезања тетиве већа од 450 N, односно чија је натезна 
тежина већа од 101 libri);може се слободно набављати у случајевима 
предвиђеним овим законом, а држати уз пријаву надлежном органу. 
 
Оружје из категорије Д (хладно оружје, гасни спрејеви, уређаји за изазивање 
електрошокова, ваздушно оружје чија кинетичка енергија је мања од 10,5 Ј или је 
брзина пројектила мања од 200 m/s и калибра 4,5 mm или мањег, као и оружје 
са тетивом или опругом чија је сила затезања тетиве до 450 N, односно чија је 
натезна тежина до 101 libre); може се набављати и држати без исправе и 
пријаве надлежном органу, у складу са овим законом. 
 

6. Забрана промета, набављања и држања одређене додатне опреме и 

одређених врста муниције 

   Забрањено је стављати у промет ( а промет оружја јесте набављање оружја 
ради даље продаје, као и продаја оружја; ) набављати, држати и носити 
пригушивач пуцња. Забрањено је стављати у промет, набављати, држати и 
носити муницију са панцирним, запаљивим, експлозивним зрном са примесама 
или оплатама од радиоактивних, отровних и штетних материја, као и зрна за такву 
муницију и муницију за пиштоље и револвере са зрном које има експлозивно 
дејство (дум-дум муниција) и зрна за ту муницију. 
 
 

 



7. Исправе о оружју 

Исправе у смислу овог закону јесу: 
 
1) Одобрење за набављање оружја за физичка лица; 
 
2) Одобрење за набављање оружја за правна лица и предузетнике; 
 
3) Одобрење за набављање оружја ради даље продаје; 
 
4) Оружни лист (за држање оружја за личну безбедност, за држање 
конвертибилног оружја, за држање и ношење оружја, за правна лица и 
предузетнике); 

 
5) Потврда о пријави држања оружја из категорије Ц; 
 
6) Одобрење за распоређивање запослених лица; 
 
7) Дозвола за ношење оружја; 
 
8) Одобрење за набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије; 
 
9) Одобрење за изношење оружја и муниције из Републике Србије; 
 
10) Одобрење за набављање основних делова за оружје; 

 

11) Одобрење за уношење оружја и муниције у Републику Србију; 
 
12) Колекционарска дозвола. 
 

8. Услови за физичка лица за набављање и држање оружја из категорије Б 

Оружје из категорије Б могу набављати и држати физичка лица која: 
 
1) су пунолетна; 
 
2) су држављани Републике Србије или стално настањени странци; 
 
3) су здравствено способна за држање и ношење оружја; 
 
4) нису правноснажно осуђивана на казну затвора за кривична дела: против 
живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против полне 
слободе, против брака и породице, против имовине, против здравља људи, 
против опште сигурности људи и имовине, против уставног уређења и 
безбедности Републике Србије, против државних органа, против јавног реда и 
мира, против човечности и других добара заштићених међународним правом или 
се против њих води поступак за наведена кривична дела; 
 
5) нису правноснажно кажњавана у последње четири године за прекршаје из 
области јавног реда и мира за које је прописана казна затвора и за прекршаје из 
овог закона; 
 
 



6) на основу безбедносно-оперативне провере у месту пребивалишта, боравишта, 
месту рада, својим понашањем не указују на то да ће представљати опасност 
за себе или друге и јавни ред и мир; 
 
7) су обучена за руковање ватреним оружјем; 
 
8) имају оправдан разлог и то: 
 
(1) за оружје за личну безбедност из категорије Б – уколико учине 
вероватним да би им могла бити угрожена лична безбедност због природе посла 
или других околности, 
 
(2) за ловачко оружје категорије Б – доставе доказ да испуњавају услове за 
поседовање ловне карте, 
 
(3) за спортско оружје – уверење о активном чланству у спортској стрељачкој 
организацији; 
 
9) имају услове за безбедан смештај и чување оружја. 
 

9. Здравствена способност 

Здравствена способност за држање и ношење оружја, предвиђена чланом 11. 
тачка 3) овог закона доказује се уверењем о здравственој способности. 
 
Уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја издаје 
здравствена установа која добије решење министарства надлежног за послове 
здравља да испуњава услове за обављање лекарских прегледа за утврђивање 
здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја. 
 
Ближе услове које мора да испуњава здравствена установа за обављање 
лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за 
држање и ношење оружја прописује министар надлежан за послове здравља. 
 
Овлашћена здравствена установа за обављање лекарских прегледа за 
утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење 
оружја обавезна је да најкасније у року од осам дана од дана обављеног 
прегледа обавести најближу организациону јединицу Министарства о чињеници 
да лекарски прегледано лице не испуњава услове за одобравање држања и 
ношења оружја. 
 
Физичко лице коме је по овом закону одобрено набављање оружја из категорије 
Б, односно издат оружни лист, мора надлежном органу сваких пет година 
односно по истеку важења лекарског уверења о здравственој способности за 
држање и ношење оружја, доставити ново уверење које није старије од месец 
дана. 
 
Физичко лице које није задовољно издатим уверењем о здравственој 
способности за држање и ношење оружја, може изјавити жалбу другостепеној 
лекарској комисији коју именује министар надлежан за послове здравља. 
 
 
 
 



Надлежни орган који је издао оружни лист физичком лицу обавезан је да одмах 
по издавању оружног листа о тој чињеници обавести лекара тог физичког лица у 
смислу закона којим се уређује здравствена заштита (у даљем тексту: изабрани 
лекар). 
 
Изабрани лекар који сазна да је код физичког лица које држи и носи оружје 
дошло до промене здравственог стања које утиче на здравствену способност за 
држање и ношење оружја мора одмах по сазнању да обавести најближу 
организациону јединицу Министарства. 
 
Ближе услове које, у погледу здравствене способности за држање и ношење 
оружја, морају да испуњавају физичка лица која држе и носе оружје прописује 
министар надлежан за послове здравља. 
 

10. Набављање оружја из категорије Б 

Захтев за набављање оружја подноси се на прописаном обрасцу уз који се даје 
на увид лична   карта,   односно   други   идентификациони   документ, прилаже   
уверење о здравственој способности, доказе о оправданости разлога за 
набављање оружја и уверење о обучености за руковање ватреним оружјем, као 
и сагласност за проверу и обраду личних података приликом предузимања 
службених радњи предвиђених овим законом, а у складу са законом који уређује 
заштиту података о личности. 
 
Надлежни орган ће при одлучивању, поред доказа које приложи подносилац 
захтева, користити податке из евиденција које води по закону, као и податке 
до којих долази при вршењу својих послова у складу са овлашћењима. 
 
Постојање услова из члана 11. тачка 9) овог закона утврђује полицијски 
службеник непосредним опажањем у стамбеном простору по месту 
пребивалишта или боравишта подносиоца захтева. 
 
Обуке за руковање ватреним оружјем ослобођени су запослени и пензионисани 
припадници државних органа који по службеној дужности носе или су раније 
носили оружје,  професионална  и  пензионисана  војна  лица,  резервне  војне  
старешине  и спортски стрелци који наступају у дисциплинама са ватреним 
оружјем. 
 
Надлежни орган издаће одобрење за набављање оружја физичком лицу за кога 
се у поступку утврди да испуњава услове из члана 11. овог закона. Одобрење за 
набављање оружја важи шест месеци од дана издавања одобрења. 
 
Одобрење за набављање оружја, на основу кога подносилац захтева није у 
предвиђеном року извршио набавку оружја, вратиће надлежном органу. 
 
Надлежни орган одбиће захтев решењем и неће издати одобрење за 
набављање оружја уколико нису испуњени услови из члана 11. овог закона. 
 

 

 

 



11. Набављање и држање оружја 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  без претходног  одобрења 
за  набављање оружја издатог од надлежног органа, набављати и држати оружје 
из категорије Ц. 
 
Лица из става 1. овог члана дужна су да у року од осам дана од дана 
набављања оружја исто пријаве надлежном органу на прописаном обрасцу. Уз 
захтев подноси се и доказ о пореклу оружја. 
 
Потврду о пријави оружја надлежни орган издаће на прописаном  обрасцу. 
 

12. Набављање и држање оружја из категорије Д 

Физичка лица старија од 16 година, правна лица као и привредни субјекти могу, 
без одобрења и пријаве надлежном органу, набављати и држати оружје из 
категорије Д. 
 

13. Врсте оружних листова 

Физичким лицима, правним лицима и предузетницима се издаје оружни лист за 
оружје из категорије Б. 
 
Oружни лист јесте исправа на основу које се држи, односно држи и носи оружје, 
у складу са овим законом, и која садржи податке о оружју, основним деловима 
за оружје и власнику оружја; 
 
Врсте оружног листа јесу: 
 
1) Оружни лист за држање оружја за личну безбедност ; издаје се за 
пиштоље и револвере.  
 
2) Оружни лист за држање конвертибилног оружја; издаје се за гасне, 
стартне и сигналне пиштоље, револвере и пушке. 
 
3) Оружни лист за држање и ношење оружја; издаје се за ловачко и спортско 
оружје. 
 
4) Оружни лист за правна лица и предузетнике. 

 
Издавање оружног листа 
 
Физичко  лице,  које је на основу одобрења надлежног  органа извршило  
набављање оружја подноси захтев надлежном органу ради издавања оружног 
листа у року од осам дана од дана извршене набавке оружја. Уз захтев подноси 
се и доказ о пореклу оружја. 
 
Физичко лице које је на основу одобрења надлежног органа извршило 
набављање оружја, а већ поседује оружни лист за исту врсту оружја подноси 
захтев надлежном органу ради регистрације набављеног оружја у року од осам 
дана од дана извршене набавке оружја. Уз захтев подноси се и доказ о пореклу 
оружја. 



Оружни лист издаје се на прописаном обрасцу и у њега се уносе подаци о 
оружју и власнику  оружја. Образац  оружног  листа  садржи  микроконтролер  
(чип)  за  потребе аутоматског очитавања података у који се уносе видљиви 
алфанумерички подаци на исправи, као и остали подаци о власнику, подаци о 
оружју и подаци о основним деловима. Трошкове израде оружног листа сноси 
подносилац захтева. 
 
Поступак издавања, садржину оружног листа и изглед обрасца са заштитним 
елементима прописује министар. 
 
Оружни лист издаће се са ограниченим роком важења до десет година, 
физичком лицу које испуњава услове из члана 11. овог закона. 
 
Физичко лице ће најкасније 30 дана пре истека рока важења оружног листа 
надлежном органу поднети захтев за издавање новог оружног листа. 
 
 
-Физичка лица која су поседовала оружне листове и дозволе за ношење 
оружја за личну безбедност, као и правна лица и предузетници који су 
поседовали одобрења за држање оружја, издата по закону који је важио до 
дана почетка примене овог закона, дужни су да  у  року  од  три  године  од  
дана  почетка  примене  овог  закона  поднесу  захтев  за издавање  исправе,  
заједно  са  уверењем  о  здравственој  способности  за  држање  и ношење 
оружја у складу са овим законом. 
 
Физичка лица која имају одобрење за држање трофејног оружја дужна су да 
у року од годину дана од дана почетка примене овог закона пререгиструју, 
продају, онеспособе или предају оружје без накнаде у корист Републике Србије. 

 
Физичка лица која имају издат оружни лист са правом коришћења ловачког 
оружја са неолученим цевима, дужна су у року од шест месеци од дана 
почетка примене овог закона да предају наведену исправу надлежном органу. 
 

14. Колекционарска дозвола 

Решењем надлежног органа може се одобрити издавање колекционарске 
дозволе за набављање оружја физичком лицу које испуњава услове из члана 11. 
овог закона, поседује најмање пет комада регистрованог оружја из категорије Б и 
које располаже просторно-техничким условима за безбедан смештај и чување 
оружја. Трошкове израде колекционарске дозволе сноси подносилац захтева. 
 
Колекционарска дозвола важи трајно и на основу ње се може набавити више 
комада оружја из категорије Б. 
 
Физичко лице које на основу колекционарске дозволе набави оружје подноси 
захтев надлежном органу ради регистрације набављеног оружја или захтев за 
издавање оружног листа у року од осам дана од дана извршене набавке оружја. 
 
Имаоци колекционарске дозволе могу набављати и држати муницију у свим 
калибрима, осим муниције из члана 6. овог закона. 
 
Колекционарска  дозвола  ће  се  одузети  уколико  њен  ималац  престане  да  
испуњава услове из става 1. овог члана. 
 



Просторно-техничке услове за безбедно чување оружја за лица из овог члана 
прописује министар. 
 
Физичка лица која подносе захтев за издавање колекционарске дозволе, 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 оружје из категорије Б и 

муниција буду закључани и одвојени у металним орманима, сефовима, касама 

или трезорима који се не могу лако отворити и који су опремљени сигурносним 

механичким системом за закључавање. 

Оружје и муниција се мора чувати у стамбеном или другом простору који се 

налази у месту пребивалишта,  на  адреси  становања  физичког  лица 

коме  се  издаје колекционарска дозвола. 

 

15. Уговори о преносу власништва над оружјем 

Уговор којим се врши пренос власништва над регистрованим оружјем из 
категорије Б мора бити састављен у писаној форми и оверен. 
 
Власници регистрованог оружја из категорије Б могу без одобрења надлежног 
органа међусобно размењивати оружје исте врсте. 
 
Приликом размене, може се мењати намена оружја, уколико оружје и нови 
власник испуњавају услове предвиђене овим законом. 
 
Када уговором изврше пренос власништва, односно размену оружја лица су 
дужна да надлежном органу, у року од осам дана од дана преноса власништва 
поднесу захтев за регистрацију оружја. 

 
Власник оружја може у сваком тренутку надлежном органу предати оружје без 
накнаде у власништво Републике Србије. 
 
Оружје из категорије Б може се отуђити, осим у случају из става 2. овог члана, 
само лицу које поседује важеће одобрење за набављање оружја или 
колекционарску дозволу. 

 

Изглед и садржину обрасца о предаји оружја у власништво Републике Србије 
прописује министар. 
 

16. Набављање муниције 

Mуниција су меци за ватрено оружје са олученим и глатким цевима; 
 
Муниција за оружје из категорије Б и Ц, осим онеспособљеног, може се 
набављати на основу издате исправе о оружју ( не треба одобрење за набавку). 
 
Власници оружја могу набављати и држати муницију у калибрима за које имају 
регистровано оружје, осим физичких лица којима је издата колекционарска 
дозвола ( они немају ограничења при набавци).  
 
 



17. Справљање муниције 

Чланови стрељачких и ловачких организација који имају регистровано оружје из 
категорије Б и који су обучени за руковање експлозивним материјама могу, на 
основу решења надлежног органа којим им је одобрено  справљање  муниције 
за сопствене потребе и потребе њихових стрељачких и ловачких организација, 
справљати муницију у складу са прописима који регулишу набавку, употребу, 
промет и смештај експлозивних материја. 
 
Лицима из става 1. овог члана, надлежни орган ће решењем забранити 
справљање муниције   за   сопствене   потребе   и   потребе   њихових   
стрељачких   и   ловачких организација, уколико се у поступку утврди да не 
испуњавају услове прописане овим, односно другим законом. 

 
Забрањена је израда муниције са пројектилом преправљањем сигналне, стартне 
и гасне муниције. 
 

18. Набављање основних делова оружја 

Власник регистрованог оружја из категорије Б може за њега набављати основне 
делове уз одобрење надлежног органа. Подаци о набављеним основним 
деловима уносе се у oружни лист. 
 
Одредбе овог закона које се односе на оружје сходно се примењују и на основне 
делове за оружје. 
 
19. Регистрација оружја 

Регистрација оружја из категорије Б и Ц врши се уношењем података о оружју 
(марка, модел, калибар, фабрички број) у издату исправу о оружју и у евиденцију 
надлежног органа. 
 
Не може се регистровати оружје из категорије Б, као и ваздушно оружје из 
категорије Ц које није испитано, жигосано и обележено у складу са прописима 
који уређују испитивање, жигосање и обележавање оружја. 
 
Уколико оружје из става 2. овог члана није испитано, жигосано и обележено, 
надлежни орган упутиће власника да, пре регистрације, испита, жигоше и 
обележи оружје. 
 
20. Ношење оружја 

Физичком лицу које има регистровано оружје за личну безбедност из категорије Б 
може се издати дозвола за ношење оружја. 
 
Захтев се подноси надлежном органу. 
 
Физичко лице из става 1. овог члана приликом подношења захтева мора 
испуњавати услове из члана 11. овог закона, као и да учини вероватним да му је 
лична безбедност битно угрожена или би могла бити угрожена у толикој мери да 
је за његову безбедност неопходно ношење оружја. 

 
 
 



Издавање дозволе за ношење оружја решењем одобрава директор полиције или 
полицијски службеник кога он за то овласти. 
Решењем ће се одбити захтев за издавање дозволе за ношење оружја уколико 
подносилац захтева не испуњава услове из става 3. овог члана. 
 
Дозволу за ношење оружја за личну безбедност на основу решења којим је 
ношење оружја одобрено издаје надлежни орган. 

 

Дозвола за ношење оружја важи уз оружни лист. 
 
Ималац дозволе за ношење оружја може, уз оружни лист носити у исто време 
само један комад оружја за које му је издат оружни лист. 
 
На јавном месту, ималац дозволе за ношење оружја за личну безбедност оружје 
не сме учинити видљивим другим лицима односно не сме носити оружје на начин 
који изазива узнемирење других лица. 
 
Дозвола за ношење оружја се издаје са ограниченим роком важења до пет 
година. Уколико се у спроведеном поступку утврди да лице коме је издата 

дозвола за ношење оружја  за  личну  безбедност  престане  да  испуњава  

услове  из  става  3.  овог  члана, директор полиције односно овлашћени 
полицијски службеник донеће решење којим се ношење оружја забрањује и 
издата дозвола одузима. 
 
На решења из овог члана може се изјавити жалба министру у року од 15 дана 
од дана уручења решења. 
 
Забрањено је ношење оружја на јавном месту осим у случајевима утврђеним 
овим или другим законом. 
 
Ловачко оружје може се носити за време лова, у складу са прописима о ловству. 
Спортско оружје може се носити у отвореним и затвореним просторима 
намењеним за стрељачке спортове и обуку за руковање оружјем. 
 
Пунолетна лица могу носити гасне спрејеве и уређаје за изазивање 
електрошокова. Малолетна лица старија од 16 година могу носити гасни спреј. 
 

21. Онеспособљавање оружја 

Оружје из категорије Б и ваздушно оружје из категорије Ц може се онеспособити. 
Потврду о онеспособљавању оружја издају правна лица и предузетници 
овлашћени за испитивање, жигосање и обележавање ватреног оружја и за 
производњу оружја, као и овлашћени сервисери. 
 
Трошкове онеспособљавања оружја сноси власник оружја. 
 
Власник оружја дужан је да трајно онеспособљено оружје пријави надлежном 
органу у року од осам дана од дана онеспособљавања. 
 
Податак о онеспособљености уноси се у издату исправу и утискује на самом 
оружју. 
 
 



Забрањено је набављати држати и носити основне делове и муницију за 
онеспособљено оружје. 
 
Министар прописује ближи поступак, услове и начин онеспособљавања оружја. 
 

22. Престанак испуњености услова за држање оружја 

Надлежни орган, по службеној дужности, води рачуна о томе да ли физичко лице 
које држи оружје из категорије Б испуњава услове прописане чланом 11. овог 
закона. 
 
Ако престану да постоје неки од услова из члана 11. став 1. тач. 3), 4), 5), 6), 8) и 
9) овог закона, надлежни орган ће донети решење о одузимању оружног листа, 
оружја и муниције физичком лицу које држи оружје из категорије Б. 

 
Физичко лице против кога је покренут управни поступак за одузимање оружја 
дужан је да на захтев полицијског службеника одмах, а најкасније  у року од 
48 сати преда оружни лист, оружје и муницију. 
 
О одузетим предметима надлежни орган издаје потврду. Одузети оружни лист, 
оружје и муницију чува надлежни орган до окончања поступка. 
 
Физичко лице коме је оружје одузето може исто отуђити или онеспособити у року 
од годину дана од дана правноснажности решења о одузимању оружја. 
 
Ако физичко лице које има регистровано оружје престане да испуњава услов из 
члана 11. став 1. тачка 2) овог закона, дужно је да без одлагања преда оружје 
надлежном органу и исто отуђи у року од годину дана или да у том року оружје 
изнесе из земље у складу са чланом 23. овог закона. 
 
Ако физичко лице не поступи сагласно ст. 5. и 6. овог члана оружје постаје 
власништво Републике Србије. 
 

23. Поступак у случају смрти власника оружја и наслеђивање оружја 

У случају смрти лица које је имало регистровано оружје, лице у чијем се поседу 
ово оружје затекне дужно је да у року од 45 дана од смрти лица обавести 
најближу организациону јединицу Министарства, ради преузимања оружја. Такво 
оружје чуваће се у организационој јединици Министарства по месту последњег 
пребивалишта власника, до одређивања наследника. У случају да за наследника 
оружја буде одређено малолетно лице, оружје се чува до дана стицања 
пунолетства наследника. 
 
Лице које по основу наслеђа стекне оружје из категорија Б и Ц, може да то 
оружје преда у власништво Републике Србије. Уколико то не учини, дужно је 
да, у року од шест месеци од дана стицања, поднесе захтев ради издавања 
оружног листа или захтев за регистрацију оружја, односно пријаву држања 
оружја, или га онеспособи или отуђи. 

 

 

 

 



Ако је наследник оружја малолетно лице, овај рок почиње да тече од дана 
стицања пунолетства. 
 
Ако наследник не поступи на начине утврђене у ставу 2. овог члана, наслеђено 
оружје прелази у власништво Републике Србије. 
 

24. Поступак са нађеним оружјем и муницијом 

Ко нађе оружје и/или муницију дужан је да одмах обавести најближу 
организациону јединицу Министарства. 
 
Нађено  оружје  које  није  регистровано,  нити  се  потражује,  прелази  у  
власништво Републике Србије. 
 

25. Поступак са несталим оружјем 

У случају да примети нестанак регистрованог оружја, власник је дужан да одмах, 
а најкасније у року од 24 сата, нестанак пријави надлежном органу. 
 
Нађено  оружје  чији  је  нестанак  пријављен  вратиће  се  власнику  уколико  
испуњава услове прописане овим законом, осим ако је оружје доказно средство 
неког истражног или судског поступка, када се са њим поступа у складу са другим 
законом. 
 

26. Руковање оружјем и давање оружја на послугу 

Власник оружја дужан је да њиме пажљиво рукује и да га савесно чува на начин 
да не дође у посед неовлашћених лица и не угрози безбедност људи и објеката. 
 
Регистровано оружје не сме се давати на послугу, осим у случајевима 
предвиђеним овим законом. 
 
Ловачко оружје може се дати ловцу, уколико и сам има оружни лист за ту врсту 
оружја. У отвореним и затвореним просторима намењеним за стрељачке 
спортове и обукуу руковању оружјем, оно се може давати на послугу 
корисницима. 
 
Стрељачка организација може своје регистровано оружје дати на послугу другој 
стрељачкој организацији, која има регистровану исту врсту оружја, на основу 
писаног уговора. 
 
Оружје се може дати овлашћеном сервисеру ради поправке, односно преправке 
оружја, односно овлашћеном продавцу ради комисионе продаје. 

 

Власник оружја који је привремено спречен да испуни услове из става 1. овог 
члана (због путовања, пресељења и др.) може га дати на чување правном лицу 
или предузетнику који испуњава просторно-техничке услове за безбедан смештај 
и чување оружја. 
 
 
 
 



У случајевима из ст. 3. и 4. овог члана, власник регистрованог оружја или његов 
представник ако је власник правно лице, уколико није присутан за време трајања 
послуге, може дати оружје на послугу уз пријаву надлежном органу. 
 
У случајевима из ст. 6. и 7. овог члана правно лице или предузетник дужан је да 
изда потврду о примљеном оружју. 
 
Изглед пријаве и поступак давања оружја на послугу прописује министар. 
 

27. Преношење оружја 

Власник оружја или његов представник ако је власник правно лице или 
предузетник може га уз важећу издату исправу о оружју преносити, за сопствене 
потребе, спаковано у одговарајућу амбалажу (кофер, кутија, футрола) која 
онемогућава његову тренутну употребу. 
 
Ватрено, ваздушно и конвертибилно оружје преноси се испражњено од муниције. 
Правно  лице  или предузетник из става 1.  овог члана  дужно  је да,  пре 
преношења оружја, свом представнику, на прописаном обрасцу изда посебно 
овлашћење за преношење оружја. 
 

28. Преношење оружја преко државне границе 

Оружје и муниција који се могу набављати и регистровати у складу са овим 
законом, могу  се,  приликом  увоза  и  извоза,  преносити  преко  државне  
границе,  у складу са прописима о извозу и увозу оружја и муниције, 
спољнотрговинском промету, транспорту опасног терета и уз пријаву органу 
надлежном за спровођење граничне контроле. 
 
Власници увезеног оружја из става 1. овог члана, осим овлашћених продаваца, 
дужни су да у року од осам дана од дана увоза оружја, поднесу захтев за 
регистрацију. 
 
За оружје и муницију које се привремено уноси или је у транзиту кроз Републику 
Србију, а за потребе лова и спорта, орган надлежан за спровођење граничне 
контроле издаје Одобрење за уношење оружја и муниције у Републику Србију. 
Лице које оружје и муницију уноси у Републику Србију, дужно је да пре 
издавања одобрења докаже своје право на држање, ношење и транзит оружја и 
муниције које се уноси, као и разлог уношења оружја и муниције у Републику 
Србију. 

 

Одобрење за изношење оружја и муниције из Републике Србије издаће 
надлежни орган, уколико лице поседује доказ о сагласности издат од страног 
надлежног органа односно има оправдани разлог за изношење оружја и 
муниције. 
 
Оружје и муниција из ст. 3. и 4. овог члана, може се уносити и износити преко 
државне границе у складу са чланом 33. овог закона и уз пријаву органу 
надлежном за спровођење граничне контроле. 
 
 
 
 



Оружје и муниција могу се уносити и износити преко државне границе само на 
међународним граничним прелазима, осим ако међународним уговором није 
другачије предвиђено. 
 
Ако приликом прелажења државне границе држављанин Републике Србије или 
странац не пријави оружје и муницију орган надлежан за граничну контролу 
одузеће оружје и муницију и о томе издати потврду. 
 
Ако држављанин Републике Србије који живи у иностранству пријави на 
граничном прелазу оружје и муницију за које има исправу издату од страног 
надлежног органа, и има намеру да то оружје региструје у Републици Србији, 
орган надлежан за граничну контролу привремено ће одузети то оружје и 
муницију и о томе издати потврду. 

 
Власник привремено одузетог оружја и муниције из става 8. овог члана дужан је 
да у року од деведесет дана од дана привременог одузимања оружја и муниције, 
исто изнесе из  Републике  Србије  или  у  том  року  прибави  одговарајућу  
исправу  издату  од надлежног органа. 
 
29. Прелазак оружја у власништво Републике Србије 

Оружјем које је, на основу овог закона прешло у власништво Републике Србије, 
располаже Влада Републике Србије. 
 
Оружје из става 1. овог члана може се отуђити, уништити или користити за 
потребе државних органа. 
 

30. Набављање и продаја оружја и муниције од стране овлашћених  

продаваца 

Овлашћени продавци сходно овом закону могу набављати и продавати оружје, 
основне делове за оружје и муницију из категорија Б, Ц и Д. 
 
Овлашћеним продавцима надлежни орган може издати одобрење за набављање 
оружја, основних делова за оружје и муниције из категорије Б и Ц ради даље 
продаје, које важи годину дана. 
 
Овлашћени продавци дужни су да податке о сваком комаду оружја из категорија 
Б и Ц, набављеном ради даље продаје, доставе надлежном органу у року од 30 
дана од дана извршене набавке. 
 
Овлашћени продавци могу продавати оружје и основне делове за оружје из 
категорије Б само лицима којима је, у складу са овим законом, издато одобрење 
за набављање оружја односно одобрење за набављање основних делова за 
оружје и лицима која поседују колекционарску дозволу. 

 

Овлашћени продавци дужни су да надлежном органу, у року од 15 дана од дана 
извршене продаје, доставе податке о сваком продатом комаду оружја из 
категорије Б и Ц, као и податке о купцу из евиденција које воде сагласно овом 
закону. 
 
 



31. Набављање и држање оружја правних лица и предузетника 

Ако законом није другачије утврђено, правна лица и предузетници могу, уз 
одобрење надлежног органа, односно уз пријаву надлежном органу, набављати 
оружје и основне делове оружја уколико је то у складу са делатношћу којом се 
баве. 
 
Министарство може правним лицима у изузетно оправданим случајевима, у 
складу са делатношћу којом се баве, одобрити набављање аутоматског дугог 
оружја из категорије А. У тим случајевима, на аутоматско дуго оружје из 
категорије А ће се сходно примењивати одредбе овог закона које важе за оружје 
из категорије Б. 
 
Уз захтев за издавање одобрења за набављање оружја, који се подноси 
надлежном органу, правна лица и предузетници прилажу доказ о упису у 
одговарајући регистар, акт о систематизацији радних места, доказе који 
оправдавају набављање оружја, као и доказе о испуњености просторно-
техничких услова за безбедан смештај и чување оружја. 
 
Власници, одговорна лица и лица запослена у правним лицима и код 
предузетника из става 1. овог члана која по службеној дужности долазе у контакт 
са аутоматским дугим оружјем из категорије А и оружјем из категорије Б, морају 
испуњавати услове из члана 11. став 1. тач. 1)–7) овог закона. 
 
Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да од надлежног 
органа прибаве одобрења пре распоређивања запослених на те послове. 
 
Надлежни орган односно Министарство ће при одлучивању, поред доказа које 
приложи подносилац  захтева,  користити  податке  из  евиденција  које  води  по  
закону,  као  и податке до којих долази при вршењу својих послова и у складу са 
овлашћењима. 
 
Надлежни  орган  односно  Министарство  издаће  одобрење  за  набављање  
оружја правним лицима и предузетницима ако се у поступку утврди да 
испуњавају услове прописане овим и другим законом. Одобрење за набављање 
оружја важи шест месеци од дана издавања одобрења. 
 
Одобрење за набављање оружја, на основу кога подносилац захтева није у 
предвиђеном року извршио набављање оружја, вратиће надлежном органу. 

  
Надлежни  орган  односно  Министарство  одбиће  захтев  решењем  и  неће  
издати одобрење за набављање оружја ако нису испуњени услови прописани 
овим или другим законом који ближе регулишу делатност правног лица и 
предузетника. 
 
Правна лица и предузетници који су на основу одобрења надлежног органа 
извршили набављање оружја подносе захтев надлежном органу ради издавања 
оружног листа у року од осам дана од дана извршеног набављања оружја. 

 

Правна лица и предузетници који су на основу одобрења извршили набављање 
оружја, а већ поседују оружни лист за исту врсту оружја подносе захтев 
надлежном органу ради  регистрације  набављеног  оружја  у  року  од  осам  
дана  од  дана  извршеног набављања оружја. 

 



Оружни лист за правна лица и предузетнике издаје се са роком важења од 10 
година. Правна лица и предузетници ће најкасније 30 дана пре истека рока 

важења оружног листа надлежном органу поднети захтев за издавање новог 

оружног листа. 
 
Правна лица и предузетници дужни су да оружје и муницију чувају у складу са 
одредбама овог закона и да о њему воде прописану евиденцију. 
 
Правна лица и предузетници дужни су да у року од 15 дана предају надлежном 
органу оружје и муницију који им више нису потребни, као и у случају престанка 
обављања делатности због које им је одобрено набављање оружја. 
 
Надлежни орган односно Министарство одузеће решењем од правних лица и 
предузетника исправе, оружје и муницију уколико се у поступку утврди да не 
испуњавају услове прописане овим законом или другим законом који ближе 
уређују делатност правног лица или предузетника. 
Против решења Министарства жалба није допуштена, већ се може покренути 

управни спор. 
 
Са одузетим оружјем и муницијом поступиће се у складу са чланом 28. овог 

закона. 

32. Посредовање у промету оружја и муниције (брокеринг) 

Посредовањем у промету оружја и муниције (брокерингом) могу се бавити 
правна лица и предузетници који пре уписа наведене делатности код органа који 
је надлежан за вођење евиденције привредних субјеката добију решење 
Министарства којим је одобрено бављење том делатношћу. 
 
Уз захтев који се подноси надлежном органу прилаже се доказ о упису у 
одговарајући регистар и доказ о праву власништва или уговор о дугорочном 
закупу пословног простора. 
 
Одговорна лица, као и лица запослена у правном лицу или код предузетника из 
става 1. овог члана морају испуњавати услове из члана 11. став 1. тач. 1)–7) овог 
закона. 
 
Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да од надлежног 
органа прибаве одобрење пре распоређивања запослених на те послове. 
 
Правна  лица  и  предузетници  из  става  1.  овог  члана  морају  водити  
прописану евиденцију. 

 

Решењем ће се одбити захтев или поништити решење којим је већ одобрено 
бављење посредовањем у промету оружја и муниције, уколико нису испуњени 
услови из овог или другог закона и ако би се тиме угрозила јавна безбедност. 
 
Против решења Министарства жалба није допуштена, већ се може покренути 
управни спор. 
 

 

 



33. Превоз оружја и муниције 

За превоз оружја, основних делова за оружје и муниције, осим за преношење 
оружја прописаним чланом 33. овог закона и оружја сврстаног у категорију Д, 
потребно је решење надлежног органа односно Министарства, које се доноси у 
року од 15 дана од дана подношења захтева за одобрење превоза. 
 
Пошиљалац је у обавези да обавести надлежни орган односно Министарство о 
превозу оружја и муниције најкасније 48 сати пре започетог превоза. 
 
Надлежни орган односно Министарство, може по потреби наредити пошиљаоцу 
предузимање и посебних  мера обезбеђења при превозу оружја, основних  
делова за оружје и муниције. Трошкове посебних мера обезбеђења сноси 
пошиљалац. 
 
Решењем ће се одбити захтев или поништити решење којим је већ одобрен 
превоз оружја и муниције, уколико би се тиме угрозила јавна безбедност. 
 
Пошиљалац мале количине оружја (до пет цеви) и муниције (до 500 комада) 
може обавити преношење оружја у складу са одредбама из члана 33. овог 
закона. 
 

34. Прекршаји предвиђени Законом о оружју и муницији 

Новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 динара казниће се за 
прекршај: 
 
1) физичко лице које не достави  уверење о здравственој  способности 
за држање и ношење оружја у року  (прописаном чланом 12. став 5. овог закона); 
 
2) изабрани лекар који одмах по сазнању не обавести најближу организациону 
јединицу Министарства да је код физичког лица које држи и носи оружје дошло 
до промене здравственог стања које утиче на здравствену способност за држање 
и ношење оружја у складу са чланом 12. став 8. овог закона; 
 
3) родитељ или старатељ малолетног лица које је набавило, односно 
држало оружје из категорије Ц супротно члану 14. став 1. овог закона, а ако је 
то последица његовог пропуштања дужног надзора над малолетним лицем и ако 
је у могућности да такав надзор врши; 
 

4) физичко лице које у року од осам дана од дана набављања оружја из 
категорије Ц исто не пријави надлежном органу на прописаном обрасцу у 
складу са чланом 14. став 2. овог закона; 
 
5) родитељ или старалац малолетног лица млађег од 16 година које је 
набавило односно држало оружје из категорије Д супротно члану 15. овог 
закона, а ако је то последица његовог пропуштања дужног надзора над 
малолетним лицем и ако је у могућности је да такав надзор врши; 
 

 
 
 
 



6) физичко лице које у року од осам дана од дана извршене набавке оружја не 
поднесе захтев надлежном органу ради издавања оружног листа у складу 
са чланом 17. став 1. овог закона; 
 
7) физичко лице које у року од осам дана од дана извршене набавке оружја, а 
које већ поседује оружни лист за исту врсту оружја, не поднесе захтев 
надлежном органу ради регистрације оружја у складу са чланом 17. став 2. 
овог закона; 
 
8) физичко лице које не поднесе најкасније 30 дана пре истека рока важења 
оружног листа надлежном органу захтев за издавање новог оружног 
листа у складу са чланом 17. став 6. овог закона; 
 
9)  физичко  лице  које  је  на  основу  колекционарске  дозволе  набавило  
оружје,  а  не поднесе захтев надлежном органу ради регистрације 
набављеног оружја или захтев за издавање оружног листа у року од осам 
дана од дана извршене набавке оружја у складу са чланом 18. став 3. овог 
закона; 
 
10) физичко лице које није у року од осам дана од дана преноса 
власништва односно размене поднело захтев за регистрацију оружја у 
складу са чланом 19. став 4. овог закона; 
 
11) странац који оружје и муницију набављену сагласно члану 23. став 1. 
овог закона, не изнесе из Републике Србије у року од три дана од извршене 
набавке у складу са чланом 23. став 3. овог закона; 
 
12) странац који оружје и муницију набављену сагласно члану 23. став 1. 
овог закона, приликом преласка државне границе не пријави органу 
надлежном за граничну контролу у складу са чланом 23. став 4. овог закона; 
 
13) физичко  лице које спортско оружје носи ван отворених  и 
затворених  простора намењеним за стрељачке спортове и обуку за 
руковање оружјем супротно члану 26. став 3. овог закона; 
 
14) родитељ или старатељ малолетног лица које је носило гасни спреј 
или уређај за изазивање електрошокова супротно члану 26. ст. 4. и 5. овог 
закона, а ако је то последица његовог пропуштања дужног надзора над 
малолетним лицем и ако је у могућности да такав надзор врши; 
 
15) физичко лице које не пријави трајно онеспособљено оружје надлежном 
органу у року од осам дана од дана онеспособљавања у складу са чланом 
27. став 4. овог закона; 

 

16) физичко лице у чијем се поседу нашло оружје након смрти лица које је 
имало регистровано оружје, а које у року од 45 дана од смрти лица не 
обавести најближу организациону јединицу Министарства, ради 
преузимања оружја у складу са чланом 29. став 1. овог закона; 

 
17) физичко лице које је поседовало оружне листове и дозволе за ношење оружја 

за личну безбедност, издате по закону који је важио до дана почетка примене 

овог закона, а у року од три године од дана почетка примене овог



 
  закона не поднесе захтев за издавање исправе у складу са овим законом у 

складу са чланом 50. став 1. овог закона; 
 

18) физичко лице које је имало одобрење за држање трофејног оружја, а у року од 
годину дана од дана почетка примене овог закона не пререгиструје, не прода, не 
онеспособи или не преда оружје без накнаде у власништво Републике Србије у 
складу са чланом 50. став 2. овог закона. 

 
Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи заштитна мера одузимања оружја 
и муниције. 

 
 

Прекршаји за које се физичко лице кажњава  
новчаном казном или казном затвора 

 
 
Новчаном казном у износу од 20.000 до 150.000 динара или казном затвора до 60 
дана казниће се за прекршај: 
 
1) физичко лице које отуђи оружје супротно члану 19. став 6. овог закона; 
 
2) физичко лице које носи више од једног оружја супротно члану 25. став 8. 
овог закона; 
 
3) ималац дозволе за ношење оружја за личну безбедност који на јавном месту 
учини оружје видљивим другим лицима односно носи оружје на начин који изазива 
узнемирење других лица супротно члану 25. став 9. овог закона; 
 
4)  физичко  лице  које  на  јавном  месту  носи  онеспособљено  ватрено  оружје,  
старо оружје и његове модерне копије које не користе метак са централним или 
ивичним паљењем и хладно оружје супротно члану 26. став 1. овог закона; 
 
5) физичко лице које не преда оружје у складу са чланом 28. став 3. овог закона; 
 
6) физичко лице које не пријави нестанак регистрованог оружја у складу са чланом 
31. став 1. овог закона; 
 
7) физичко лице које не рукује пажљиво оружјем и не чува га савесно на начин да 
не дође у посед неовлашћених лица и угрози безбедност људи и објеката у складу 
са чланом 32. став 1. овог закона; 
 
8) физичко лице које изврши послугу оружја супротно члану 32. овог закона; 
 
9) физичко лице које ваздушно и конвертибилно оружје не преноси  испражњено од 
муниције у складу са чланом 33. став 2. овог закона; 
 
10) физичко лице које није у року од осам дана од дана увоза оружја, поднело 
захтев за регистрацију оружја у складу са чланом 34. став 2. овог закона; 
 
11) физичко лице које преноси оружје и муницију преко државне границе без 
пријаве органу надлежном за спровођење граничне контроле супротно члану 34. 
став 5. овог закона. 



 
Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи заштитна мера одузимања оружја 
и муниције. 
 

35. Нужна одбрана 

(1) Није кривично дело оно дело које је учињено у нужној одбрани. 
(2) Нужна је она одбрана која је неопходно потребна да учинилац од свог добра или 
добра другога одбије истовремен противправан напад. 

Услови напада су следећи: 

1. да је напад последица понашања човека, које се састоји у чињењу, а сасвим 
изузетно и у нечињењу; 

2. да је уперен против неког правом заштићеног добра (не постоји ограничење у 
погледу врсте и значаја добра); 

3. да је напад противправан, тј. противан правним нормама, и то процењујући 
објективно, а не из аспекта нападача (он можда не зна да је оно што он врши 
противправно дело); 

4.  да је напад истовремен. Истовременост постоји све док напад траје, а то значи 
све док он не престане, па чак и када напад непосредно предстоји. 
Истовременошћу се сматра и ситуација када је постављен неки одбрамбени 
механизам који се активира онда када напад отпочне (нпр. електрична струја у 
огради). Уколико лице које се брани прекорачи истовременост (нпр. одбрани се од 
нападача, па почне сад он њега да малтретира), постојаће тзв. екстензивни 
ексцес, одн. примена овог института биће онемогућена (лице које се бранило може 
одговарати за кривично дело); 

5. да је напад стваран, што ће рећи да постоји и да је озбиљан. Уколико напад 
постоји само у мислима лица које се брани, реч је о тзв. путативној нужној одбрани 
која не искључује противправност. 

Услови одбране су да је: 

1. кроз радњу одбране остварено биће неког кривичног дела (ако кроз 
одбрану није учињено кривично дело, онда је бесмислено примењивати овај 
институт и искључивати нешто што не постоји); 

2. управљена према неком нападачевом добру (ако је управљено према добру 
трећег лица, онда би могло бити речи само о крајњој нужди); 

3. да је неопходно потребна за одбијање напада. Неопходно је потребна она 
одбрана којом би се, у конкретном случају, ефикасно могао одбити напад уз 
најмању повреду нападачевог добра. 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%9B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%9A%D0%B0_%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0


36. Крајња нужда 

(1) Није кривично дело оно дело које је учињено у крајњој нужди. 
 
(2) Крајња нужда постоји кад је дело учињено ради тога да учинилац отклони од 
свог добра или добра другога истовремену нескривљену опасност која се на други 
начин није могла отклонити, а при том учињено зло није веће од зла које је 
претило. 

Услови се могу поделити на основне услове који се односе на претећу опасност и 
услове који се односе на отклањање опасности. Управо су ти услови дати у члану 
20. (раније 10.) кривичног законика РС и они су наизглед веома једноставни, али 
процена тих услова зависи од конкретних ситуација. Услови су: 

1. Није кривично дело оно које је учињено у крајњој нужди. 

2. Крајња нужда постоји кад је дело учињено ради тога да учинилац отклони од 
себе или другог истовремену нескривену опасност која се на други начин није могла 
отклонити, а при томе учињено зло није веће од зла које је претило. 

37. Прекорачење нужне одбране 

Када је нападнути , вршећи одбијање напада од себе или другога , прешао ону 

меру неопходно потребне одбране и применио такве одбрамбене поступке, који по 

интензитету прелазе ону дозвољену границу за одбијање конкретног напада, 

постоји прекорачење нужне одбране. 

Учиниоцу који је прекорачио границе нужне одбране може се казна ублажити. Ако је 
учинилац прекорачио границе нужне одбране услед јаке раздражености или 
препасти 
изазване нападом може се и ослободити од казне. 

38. Прекорачење крајње нужде 

-Учиниоцу који је сам изазвао опасност, али из нехата или је прекорачио границе 
крајње нужде, може се казна ублажити. Ако је учинилац прекорачио границе крајње 
нужде под нарочито олакшавајућим околностима може се и ослободити од казне. 
-Нема крајње нужде ако је учинилац био дужан да се излаже опасности која је 
претила. 

39. Незаконит лов 

(1) Ко лови дивљач за време ловостаја или на подручју где је лов забрањен, 
казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци. 
 
(2) Ко неовлашћено лови на туђем ловишту и убије или рани дивљач или је 
ухвати живу, казниће се новчаном казном или затвором до једне године. 
 
(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено у односу на крупну дивљач, 
учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до две године. 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE


(4) Ко лови дивљач чији је лов забрањен или ко лови без посебне дозволе 
одређену врсту дивљачи за чији је лов потребна таква дозвола или ко лови на 
начин или средствима којима се дивљач масовно уништава, 
казниће се затвором до три године. 
 

(5) Уловљена дивљач и средства за лов одузеће се. 

 

40. Изазивање опште опасности 

(1) Ко пожаром, поплавом, експлозијом, отровом или отровним гасом, 
радиоактивним или другим јонизујућим зрачењем, електричном енергијом, 
моторном силом или каквом другом општеопасном радњом или општеопасним 
средством изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима, 
казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном. 
 
(2) Казном из става 1. овог члана казниће се службено или одговорно лице које не 
постави прописане уређаје за заштиту од пожара, поплаве, експлозије, отрова или 
отровног гаса, радио-активних или других јонизујућих зрачења, електричне енергије 
или других опасних средстава или ове уређаје не одржава у исправном стању или 
их у случају потребе не стави у дејство или уопште не поступа по прописима или 
техничким правилима о мерама заштите и тиме изазове опасност за живот или 
тело људи или за имовину већег обима. 
 
(3) Ако су дела из ст. 1. и 2. овог члана учињена на месту где је окупљен већи број 
људи,учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном. 
 
(4) Ако је дело из става 1. овог члана учињено употребом ватреног оружја, 
учинилац ће се казнити затвором од две до десет година. 
 
(5) Ако је дело из ст. 1, 3. и 4. овог члана учињено из нехата, 
учинилац ће се казнити затвором до три године 

41.Насилничко понашање 

(1) Ко грубим вређањем или злостављањем другог, вршењем насиља према 
другом,изазивањем туче или дрским или безобзирним понашањем значајније 
угрожава спокојство грађана или теже ремети јавни ред и мир, 
казниће се затвором до три године. 
 
(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено у групи или је при извршењу дела 
неком лицу нанесена лака телесна повреда или је дошло до тешког понижавања 
грађана, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година. 
 

42. Израђивање и набављање оружја и средстава намењених за извршење 

кривичног дела 

(1) Ко оружје, експлозивне материје, средства потребна за њихово прављење или 
отров за које зна да су намењени за извршење кривичног дела израђује, набавља 
или другом омогућава да до њих дође, 
казниће се затвором од шест месеци до пет година. 



43. Недозвољено држање оружја и експлозивних материја 

(1) Ко неовлашћено израђује, продаје, набавља, врши размену или држи 
ватрено оружје, његове делове, муницију или експлозивне материје, 
казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном. 
 
(2) Ако је предмет дела из става 1. овог члана ватрено оружје, муниција, 
експлозивне материје, или средство на бази те материје, распрскавајуће 
или гасно оружје чија израда, продаја, набавка, размена или држање није 
дозвољено грађанима, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет 
година и новчаном казном. 
 
(3) Ако је предмет дела из ст. 1. и 2. овог члана већа количина оружја, муниције 
или средстава или је у питању оружје или друга средства велике разорне 
моћи или се дело врши противно правилима међународног права, учинилац 
ће се казнити затвором од једне до осам година. 
 
(4) Ко неовлашћено носи предмете дела из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се 
затвором од две до дванаест година.   
 
(5) Ватрено оружје, његови делови, муниција и експлозивне материје одузеће се. 

, 

44. Основи кривичног поступка. 

Кривични поступак се, као и било који други „поступак“ , своди на одређено 

поступање, односно, одређену процедуру, која се обавља ради остварења неког 

циља. Када је у питању кривични поступак, тај циљ се своди на решавање 

кривичне ствари која је предмет поступка, односно кривичног дела које је 

предмет оптужнице и о коме одлуку треба да донесе кривични суд , који у том 

циљу води кривични поступак, што је његова основна процесна функција, а у 

оквиру самог поступка одређене радње врше и други различити 

кривичнопроцесни субјекти, који на тај начин реализују своја кривичнопроцесна 

права и дужности, међу којима су, поред суда, најзначајнији они који врше 

страначке функције: функције оптужбе и функције одбране. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Безбедно руковање оружјем: 

1. Безбедносни услови складиштења муниције 

2. Утицај топлоте на иницирање муниције 

3. Пиротехничка средства и муниција 

4. Опасности од ицијалних експлозива и барута 

5. Експлозија, детонација и дефлаграција 

6. Муниција – врста, калибри, особине и начин одржавања 

7. Опис појединих врста оружја и њихових делова 

8. Техничке карактеристике оружја 

9. Поређења  и  разграничења  у  односу  на  друга  оружја  исте  врсте 

10. Безбедно ношење оружја 

11. Безбедност на стрелишту 

12. Пражњење и пуњење оружја 

13. Расклапање и склапање оружја 

14. Упуцавање (ректификација) оружја 

15. Одржавање оружја (преглед, чишћење, подмазивање, конзервација) 

16. Средства за чишћење и подмазивање оружја 

17. Најчешћи застоји на оружју и њихово отклањање. 

Основи балистике и техника гађања ватреним оружјем: 

1. Процес опаљења метка 

2. Облик и елементи путање пројектила кроз ваздух 

3. Чиниоци који утичу на кретање пројектила кроз ваздух 

4. Енергија и пробојност пројектила на циљу 

5. Максимални домет пројектила 

6. Рикошет 

7. Ставови за гађање 



8. Врсте и опис појединих ставова 

9. Најпогоднији  ставови  за  одређене  врсте  гађања 

10. Правилно  држање  оружја 

11. Начин нишањења одређеним врстама оружја и нишана и избор нишанске 

тачке 

12. Дисање и окидање 

13. Најчешће грешке при гађању. 

 

II. Теме и задаци за практични део: Безбедно руковање оружјем: 

1. Пражњење и пуњење оружја 

2.Расклапање и склапање оружја 

3. Одржавање, преглед, чишћење и подмазивање оружја 

4. Најчешћи застоји на оружју и њихово отклањање. 

 

 


