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Во согласност со член 112 став 1 точка 2  на Уставот на Република Србија, донесувам  
 
УКАЗ 
за прогласување на Законот за оружје и муниција 
 
Се прогласува Законот за оружје и муниција, кој го изгласа Народното собрание на Република 
Србија на седницата на Седмото вонредно заседание во 2015 година, 20 февруари 2015. 
година.  
 
ПР број 23  
 
Во Белград, 24 февруари 2015 година  
 
Претседател на Република,  
Томислав Николиќ, с.р.  
 
ЗАКОН 
за оружје и муниција 
 
I. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 
 
Предмет на Законот 
 
Член 1 
 
Со овој Закон се уредува набавката, поседувањето, носењето, колекционерството, 
поправката, преправката, прометот, посредништвото и превозот на оружје и муниција.  
 
Изземање од примената на  Законот  
 
Член 2  
 
Одредбите од овој Закон не се применуваат на државни органи кои набавуваат, поседуваат, 
носат и превезуваат оружје и муниција во согласност со посебните прописи.  
 
Значење на терминологијата  
 
Член 3.  
 
Одделни термини употребени во овој Закон го  имаат следното значење:  
 



1) оружје е рачно пренослива направа изработена или прилагодена, под притисок на воздух, 
барутни и други гасови или друго потисно средство да може да исфрли зрно, кугла, сачма или 
некој друг проектил, односно распрсне гас или течност и друга направа која е наменета за 
самоодбрана или напад, лов или спорт, со тоа што, во смисла на овој Закон, не се сметаат за 
оружје уредите за хумано усмртување на животни, алатите и имитацијата на оружје коешто не 
користи муниција со барутно полнење;  
 
2) огнено оружје е она оружје кое, под притисок на барутни гасови, од цевката исфрла 
проектил, а, во врска со тоа, типови на огнено оружје се – митралез, пушкомитралез, 
автоматска пушка, автомат, пиштол, револвер, пушка со жлебени цевки (еднострелна, 
репетирачка, полуавтоматска), пушка со мазни цевки (еднострелна и двострелна, 
репетирачка, полуавтоматска), комбинирана пушка (со жлебени и мазни цевки), пушки, 
пиштоли и револвери со рабно палење (малокалибарско оружје);  
 
3) кусо огнено оружје е она оружје чија должина на цевките не надминува 30 см, односно чија 
вкупна должина не надминува 60 см;  
 
4) долго огнено оружје е она оружје чија должина на цевките надминува 30 см, односно чија 
вкупна должина надминува 60 см;  
 
5) автоматско огнено оружје е она оружје кое после истрелан куршум автоматски се полни и 
кое може со еден притисок на орозот да испука најмалку два и повеќе куршуми еден по друг, 
без повторно рачно полнење на оружјето;  
 
6) полуавтоматско огнено оружје е она оружје кое после секој истрелан куршум автоматски се 
полни и кое со еден притисокот на  орозот не може да истрела повеќе куршуми;  
 
7) репетирачко огнено оружје е она оружје кај кое после истрелувањето на следниот куршум 
од магацинот или рамката рачно се доведува во состојба на повторно истрелување;  
 
8) еднострелно и двострелно огнено оружје е она оружје кое нема магацин ни рамка за 
муниција;  
 
9) воздушно оружје е она оружје кое под притисок на компримиран воздух или друг гас исфрла 
проектил од цевката;  
 
10) оружје со тетива или пружина (самострел, лак, чатал, подводна пушка) е направа која под 
потисок  на тетивата или пружината исфрла стрела или други проектили;  
 
11) конвертибилно оружје е она оружје кое на изглед потсетува на огнено оружје и кое со 
оглед на конструкцијата и материјалот од кој е направено може да се преправи така што ќе 
истрелува боева муниција, а, во врска со тоа, за конвертибилно оружје, во смисла на овој 
Закон, се смета гасното, стартното и сигналното оружје;  
 



12) направи за предизвикување електрошокови (електрошокери или парализатори) се рачни 
направи кои со помош на висок електричен напон привремено онеспособуваат луѓе и 
животни;  
 
13) гасни спрејови се направи наменети  за цивилниот пазар, кои содржат и при употреба 
распрскуваат надразнувачки хемиски соединенија (CS, CN, ОC) во концентрации дозволени 
во согласност со прифатените меѓународни стандарди;  
 
14) ладно оружје е боксер, бодеж, кама, сабја, бајонет и други предмети чија основна намена 
е напад;  
 
15) оружје за лична безбедност е, од огнено оружје, пиштоли и револвери, како и гасни 
спрејови и направи за предизвикување електрошокови;  
 
16) ловечко оружје е долго огнено оружје и оружје со тетива или пружина, со кое е дозволен 
лов;  
 
17) спортско оружје е огнено, воздушно, ладно и оружје со тетива или пружина, кое се користи 
во стрелачки и други спортови и боречки вештини;  
 
18) онеспособено оружје е огнено оружје кај кое сите основни делови се трајно преправени 
тако што од него не може да се истрела боев куршум;  
 
19) основни делови на оружје се:  
 
(1) рамка, навлака и цевка на пиштолот,  
 
(2) рамка, тапанче и цевка на револверот,  
 
(3) сандак, затворач, цевка и глава на пушката,  
 
(4) телескопски – оптички нишан со светлосен сноп или со уред за електронско засилување на 
светлина, со инфрацрвен или термовизиски уред;  
 
20) дополнителните основни делови на оружјето со повеќекалибарска цевка, кои во 
оригиналното пакување се испорачуваат заедно са оружјето, се сметаат за единствена 
целина со оружјето;  
 
21) муниција се куршуми за огнено оружје со жлебени и мазни цевки;  
 
22) поправка на оружје е отстранување на дефекти на оружјето и замена или вградувања на 
основни делови  на оружјето;  
 
23) преправка на оружје е прилагодување на оружјето кон друга муниција и други зафати на 
оружјето со кои се влијае на неговото функционирање и трајно или привремено ги менува 
оригиналните технички карактеристики и конструкциски решенија на произведувачот;  
 



24) промет со оружје е набавка на  оружје со цел за понатамошна продажба, како и продажба 
на  оружје;  
 
25) старо оружје е оружје кое има историска вредност или кое е произведено пред 1900 
година;  
 
26) минско-експлозивни средства се сите видови бомби, мини, гранати и други направи 
опремени со експлозивна или адекватна неексплозивна материја или со детонатор, кај кои 
под надворешно или внатрешно делување (тежина, удар, потег, електрична енергија, хемиска, 
нуклеарна реакција и сл.), доаѓа до нагло ослободување на енергија и нивно распрскување;  
 
27) имитации на оружје се предмети кои според надворешниот изглед се слични или еднакви 
на оружјето, но не постои можност да се  употребат или преправат во огнено оружје;  
 
28) овластен сервисер е правно лице или претприемач на кој со  решение на надлежен орган 
му е одобрено да врши поправање и преправање на оружје;  
 
29) овластен продавач е правно лице или претприемач на кој со  решение на надлежен орган 
му е одобрено да врши промет со оружје, основни делови за оружје и муниција;  
 
30) регистрирано оружје е оружје за кое е издаден документ од страна на надлежен орган;  
 
31) легализација на оружје и муниција е постапка за регистрација или предавање на 
нерегистрирано оружје, односно муниција, што лицето го поседувало без одобрение на 
надлежниот орган, каде не е потребно да се докажува потеклото на оружјето и муницијата, а 
сопствениците кои ќе го регистрираат или предадат оружјето и муницијата во текот на 
траењето на легализацијата не можат да бидат прекршочно ниту кривично гонети за 
нелегална набавка, поседување и носење на оружје и муниција;  
 
32) оружен лист е документ врз основа  на кој се поседува, односно поседува и носи оружје, 
во согласност со овој Закон, и кој содржи податоци за оружјето, основните делови за оружјето 
и сопственикот на  оружјето;  
 
33) дозвола за носење оружје е документ кој содржи податоци за физичкото лице и која му 
дава право да носи пиштол, односно револвер регистриран како оружје за лична безбедност 
од Б категорија;  
 
34) правни лица и претприемачи, во смисла на овој Закон, се правни лица, претприемачи, 
организации, установи, заводи и државни органи;  
 
35) претставник на правното лица е физичко лице кое со него е во договорен однос и кое ги 
исполнува условите пропишани со овој Закон;  
 
36) гасно, стартно и сигнално оружје се пиштол, револвер и пушка, кои под притисок на 
барутни гасови распрскуваат иритирачки материи со краткотрајно дејство кои не се штетни  
 



и испукуваат полнење наменето исклучиво за предизвикување на гласно пукање или 
испукување на светлосна сигнална ракета;  
 
37) посредник во прометот со оружје и муниција – брокер, во смисла на овој Закон, е правно 
лице или претприемач кој, врз основа на решение од Министерството за внатрешни работи 
(во понатамошниот текст: Министерство), се занимава со преговарање, договарање и 
посредување во договарањето во врска со купување или продажба на  оружје и муниција, а 
кој не се занимава со промет на оружје;  
 
38) сопственици на оружје, во смисла на овој Закон, се физички лица, правни лица и 
претприемачи.  
Во овој Закон одредени именки се наведени во машки род, а како неутрални се користат за 
машки и за женски род.  
 
Категории на оружје 
 
Член 4.  
 
Оружјето се дели на четири категории:  
 
1) категорија А – минско-експлозивни средства, автоматско кусо и долго огнено оружје, оружје 
скриено во други предмети и огнено оружје со придушувач;  
 
2) категорија Б – секое огнено оружје (кусо, долго, полуавтоматско, репетирачко, еднострелно, 
двострелно, со жлебени и мазни цевки), освен она од категорија А и Ц и конвертибилно 
оружје;  
 
3) категорија Ц – онеспособено огнено оружје, старо оружје и негови модерни копии, кое не 
користи куршум со централно или рабно палење, воздушно оружје чија кинетичка енергија е 
10,5 Ј или поголема или чија брзина на проектил е 200 м/с или поголема и калибар поголем 
од 4,5 мм, и оружје со тетива или пружина чија сила на затегнување на тетивата е  поголема 
од 450 Н, односно чија затегнувачка тежина е поголема од 101 либри;  
 
4) категорија Д – ладно оружје, гасни спрејови, направи за предизвикување на електрошокови, 
воздушно оружје чија кинетичка енергија е помала од 10,5 Ј или брзината на проектилот е 
помала од 200 м/с и калибар 4,5 мм или помал, како и оружје со тетива или пружина чија сила 
на затегнување на тетивата е до 450 Н, односно чија затегнувачка тежина е до 101 либри.  
 
Можност и забрана за набавка, поседување и носење на оружје  
 
Член 5 
 
Оружје од категорија А не можат да набавуваат, поседуваат и носат физички лица, правни 
лица и претприемачи, освен во случаите предвидени со овој и со друг закон.  
 



Оружје од категорија Б може да се набавува, поседува и носи – врз  основа на документи од 
надлежен орган.  
 
Оружје од категорија Ц може слободно да се набавува во случаи предвидени со овој Закон, а 
да се поседува со пријава до надлежен орган.  
 
Оружје од категорија Д може слободно да се набавува и да се поседува без документи и 
пријава до надлежен орган, во согласност со овој Закон.  
 
Забрана за промет, набавка и поседување на одредена дополнителна опрема и одредени 
видови на муниција  
 
Член 6  
 
Забрането е пуштање  во промет, набавување, поседување и носење придушувач.  
 
Забрането е пуштање во промет, набавување, поседување и носење на муниција со 
панцирни, запаливи, експлозивни зрна со примеси или оплати од радиоактивни, отровни и 
штетни материи, како и зрна за таква муниција и муниција за пиштоли и револвери со зрно 
кое има експлозивно дејство (дум-дум муниција) и зрна за таа муниција.  
 
Надлежен орган  
 
Член 7 
 
Надлежен орган, во смисла на овој Закон, е територијално надлежната организациона 
единица на Министерството  за внатрешни работи, во однос на престојувалиштето, односно 
седиштето на подносителот на барањето (во понатамошниот текст: надлежен орган).  
 
Двостепеност во одлучувањето и примената на одредбите од законот кој ги регулира 
управните постапки.  
 
Член 8 
 
На првостепено решение кое го носи надлежен орган врз  основа на овој Закон, во рок од 15 
дена од денот на врачување на решението, може да се поднесе жалба до министерот за 
внатрешни работи (во понатамошниот текст:  министер).  
 
Жалбата не го одложува извршувањето на решението.  
 
За прашања кои не се уредени со овој Закон се применуваат одредбите од законот со кој се 
уредува општата управна постапка.  
 
Надзор  
 
Член 9  
 



Надзор над примената на овој Закон врши Министерството.  
 
Во  извршување на надзорот, службените лица на Министерството се овластени да ги 
прегледаат општите акти и деловните книги, евиденцијата, просториите во кои има и се чува 
оружје, самото оружје, да бараат  известување, да налагаат мерки за измени на прописите, да 
водат управна постапка, да поднесуваат прекршочни и кривични пријави и да ги преземаат 
сите неопходни активности што произлегуваат од овие постапки, во согласност со Законот.  
 
Исправи  
 
Член 10.  
 
Исправи во смисла на овој Закон се:  
 
1) Одобрение за набавка на оружје за физички лица;  
 
2) Одобрение за набавка на оружје за правни лица и претприемачи;  
 
3) Одобрение за набавка на оружје со цел за понатамошна продажба;  
 
4) Оружен лист (за поседување оружје за лична безбедност, за поседување конвертибилно 
оружје, за поседување и носење оружје, за правни лица и претприемачи);  
 
5) Потврда за пријава за поседување на оружје од категорија Ц;  
 
6) Одобрение за распоредување на вработените лица;  
 
7) Дозвола за носење оружје;  
 
8) Одобрение за набавка и изнесување на оружје и муниција од Република Србија;  
 
9) Одобрение за изнесување на оружје и муниција од Република Србија;  
 
10 Одобение за набавка на основни делови за оружје;  
 
11) Одобрение за внесување на оружје и муниција во Република Србија;  
 
12) Колекционерска дозвола.  
 
За издавање на документите од став 1 на овој  член, како и за обрасците, другите документи и 
активности на органите на државната управа во постапките по овој Закон, се наплатува такса 
во  смисла на прописите со кои е уреден буџетскиот систем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. НАБАВКА, ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ  
 
Услови за физички лица за набавка и поседување на оружје од категорија Б  
 
Член 11.  
 
Оружје од категорија Б може да  набават и да поседуваат физички лица кои:  
 
1) се полнолетни;  
 
2) се државјани на Република Србија или странци со постојан престој;  
 
3) се здравствено способни за поседување и носење на оружје;  
 
4) не се правосилно осудувани на казна затвор за кривични дела: против животот и телото, 
против слободата и правата на човекот и граѓанинот, против полни слободи, против бракот и 
семејството, против имотот, против здравјето на луѓето, против општата сигурност на луѓето и 
имотот, против уставниот поредок и безбедноста на Република Србија, против државните 
органи, против јавниот ред и мир, против човечноста и други добра заштитени со 
меѓународното право или против нив се води постапка за наведените кривични дела;  
 
5) не се правосилно казнувани во последните четири години за прекршоци од областа на 
јавниот ред и мир за кои е пропишана казна затвор и за прекршоци од овој Закон;  
 
6) врз основа на безбедносно-оперативни проверки во местото на престојување,  живеење, на 
работното место, со своето однесување не укажуваат на тоа дека ќе претставуваат опасност 
за себе или другите и јавниот  ред и мир;  
 
7) се обучени за ракување со огнено оружје;  
 
8) имаат оправдана причина  и тоа:  
 
(1) за оружје за лична безбедност од категорија Б – доколку постои можност да им биде 
загрозена личната безбедност поради карактерот на работата или од други причини, 
(2) за ловечко оружје категорија Б – доказ дека ги исполнуваат условите за поседување на 
ловна карта,  
 
(3) за спортско оружје – потврда за активно членство во спортско-стрелачка организација;  
 
9) имаат услови за сигурно сместување и чување на оружјето.  
 
Здравствена способност  
 
Член 12 
 
Здравствената способност за поседување и носење на оружје, предвидено во  член 11 точка 
3) на овој Закон се докажува со уверение за здравствена способност.  
 



Уверение за здравствена способност за поседување и носење на оружје издава здравствена 
установа која добива решение од Министерството за здравство дека ги исполнува условите за 
лекарски прегледи со цел да се утврдат здравствените способности на физичките лица за 
поседување и носење на оружје.  
 
Поблиските услови кои мора да ги исполнува здравствената установа за извршување на 
лекарски прегледи за утврдување на здравствените способности на физичките лица за 
поседување и носење на оружје ги  пропишува министерот за здравство.  
 
Овластената здравствена установа за лекарски прегледи за утврдување на  здравствените 
способности на физичките лица за поседување и носење на оружје е обврзана  најдоцна во 
рок од осум дена од денот на извршениот преглед  да ја извести најблиската организациона 
единица на Министерството дека лекарски прегледаното лице не ги исполнува условите за 
одобрување за поседување и носење на оружје.  
 
Физичкото лице на кое во согласност со овој Закон му е одобрена набавка на оружја од 
категорија  Б, односно му е издаден оружен лист, мора на надлежниот орган, на секои пет 
години, односно по истекот на важноста на лекарското уверение за здравствената способност 
за поседување и носење на оружје, да му достави ново уверение кое не е постаро од еден 
месец.  
 
Физичкото лице кое не е задоволно со издаденото уверение за здравствената способност за 
поседување и носење на оружје може да достави  жалба до второстепена лекарска комисија 
која ја именува министерот  за здравство.  
 
Надлежниот  орган кој издал оружен лист на физичко лице е обврзан веднаш по издавањето 
на оружниот лист за тоа да го извести лекарот на тоа физичко лице, во смисла на законот со 
кој се уредува здравствената заштита (во понатамошниот текст: одбран лекар).  
 
Одбраниот лекар кој  ќе открие дека кај физичкото лице кое поседува и носи оружје, дошло до 
промени во здравствената  состојба кои влијаат на здравствената способност за поседување 
и носење на оружје, веднаш по сознанието мора да ја извести најблиската организациона 
единица на Министерството.  
 
Поблиските  услови кои, во поглед на здравствените способности за поседување и носење на 
оружје, мораат да ги исполнуваат физичките лица кои поседуваат и носат оружје, пропишува 
министерот за здравство.  
 
Набавка на оружје од  категорија Б  за физички лица  
 
Член 13  
 
Барање за набавка  на оружје се поднесува на пропишан образец заедно со лична карта на 
увид, односно друг документ за идентификација, се приложува уверение за здравствена 
способност, доказ за оправданост на причините за набавка  на оружје, потврда за обученост 
за ракување со огнено оружје, како и согласност за проверка и обработка на личните 
податоци во текот на процесот на извршување на службените работи предвидени со овој 
Закон, а во согласност со законот кој ја  уредува заштитата на личните податоци.  
 
Надлежниот орган во текот на  одлучувањето, покрај доказите кои ги  приложил подносителот 
на барањето, користи и податоци од евиденцијата којашто ја  води по закон, како и податоци 
до кои доаѓа во текот на извршувањето на својата работа, а во согласност со своите 
овластувања.  



 
Постоење на услови од член 11 точка 9) на овој Закон утврдува полициско лице по пат на 
непосредни забелешки околу станбениот простор во местото на престојување или живеење 
на подносителот на барањето.  
 
Од обука за ракување со огнено оружје се ослободени вработените и пензионираните 
припадници на државните  органи кои по службена должност носат или порано носеле оружје, 
професионалните и пензионираните воени лица, резервните воени старешини и спортските 
стрелци кои настапуваат во  дисциплини со огнено оружје.  
 
Надлежниот орган ќе издаде одобрение за набавка на оружје на она физичко лице за кое во 
постапката ќе се утврди дека ги исполнува сите услови од член 11 на овој Закон. Одобрението 
за набавка на оружје  важи шест месеци од денот на издавањето на одобрението.  
 
Одобрението за набавка на оружје, врз основа на кое подносителот на барањето во 
предвидениот рок не извршил набавка на оружје, го враќа на надлежниот орган.  
 
Надлежниот орган со решение ќе го одбие барањето и нема да издаде одобрение за набавка 
на оружје доколку не се исполнети условите од член 11 на овој Закон.  
 
Набавка и поседување на оружја од категорија Ц  
 
Член 14 
 
Физички лица постари од 18 години, како и правни лица и претприемачи, ако е тоа во 
согласност со дејноста со која се занимаваат, можат, без претходно издадена согласност од 
надлежен орган за набавка на оружје, да набават и поседуваат оружје од категорија Ц.  
 
Лицата од став 1 на овој член се должни во рок од осум дена од денот на набавката на 
оружјето да го пријават до надлежниот орган на пропишан образец.  
Заедно со барањето се поднесува и доказ за потеклото на оружјето.  
 
Потврдата за пријавено оружје надлежниот орган ќе ја издаде на пропишан образец.  
 
Набавка и поседување на оружје од категорија Д  
 
Член 15  
 
Физички лица постари од 16 години, правни лица, како и трговски друштва, можат, без 
одобрувања и пријава до надлежниот орган, да набават и поседуваат оружје од категорија Д.  
 
 
Типови на оружни листови  
 
Член 16 
 
На физички лица, правни лица и претприемачи им се издава оружен лист за оружје од 
категорија  Б.  
 



Типови на оружни листови се :  
 
1) Оружен лист за поседување на оружје за лична безбедност;  
 
2) Оружен лист за поседување на конвертибилно оружје;  
 
3) Оружен лист за поседување и носење на оружје;  
 
4) Оружен лист за правни лица и претприемачи.  
 
Оружен лист за поседување на оружје за лична безбедност се издава   за пиштоли и 
револвери.  
Оружен лист за поседување на конвертибилно оружјe се издава за гасни, стартни и сигнални 
пиштоли, револвери и пушки.  
 
Оружен лист за поседување и носење на оружје се издава за ловечко и спортско оружје.  
 
Издавање на оружен лист  
 
Член 17 
 
Физичко лице, кое врз основа на одобрение од надлежен орган извршило набавка на оружје, 
поднесува барање до надлежниот орган за издавање на оружен лист во рок од осум дена од 
денот на извршената  набавка на оружјето. Освен барањето поднесува и доказ за потеклото 
на оружјето.  
 
Физичко лице, кое врз основа на одобрение од надлежен орган извршило набавка на оружје, а 
веќе поседува оружен лист за истиот тип на оружје, поднесува барање до надлежниот орган 
за регистрација на набавеното оружје во рок од осум дена од денот на извршената набавка на 
оружјето. Освен барањето поднесува и доказ за потеклото на оружјето.  
 
Оружен лист се издава на пропишан образец и во него се внесуваат податоци за оружјето и 
сопственикот на оружјето. Образецот на оружниот лист содржи микроконтролор (чип) за 
автоматско читање на податоците во  кој се внесуваат видливи алфанумерички податоци на 
исправата, како и други податоци за сопственикот, податоци за оружјето и податоци за 
основните делови. Трошоците за изработка на оружниот лист се на товар на подносителот на 
барањето.  
 
Постапката за издавање, содржината на оружниот лист и изгледот на обрасците со 
заштитните елементи ги пропишува  министерот. 



Оружен лист со ограничен рок на  важење до десет години ќе се издаде на физичко лице кое 
ги исполнува условите од член 11 на овој Закон.  
 
Физичкото лице, најдоцна 30 дена пред  истекот на  рокот на важност на оружниот лист, до 
надлежниот орган ќе поднесе барање за издавање на нов оружен лист.  
 
Колекционерска дозвола  
 
Член 18  
 
Со решение на надлежен орган може да се одобри издавање на колекционерска дозвола за 
набавка на оружје на физичко лице кое ги исполнува условите од член 11 на овој Закон, кое 
поседува најмалку пет примероци на  регистрирано оружје од категорија Б  и кое располага со 
просторно-технички услови за безбедно сместување и чување на оружјето. Трошоците за 
изработка на колекционерската дозвола се на товар на подносителот на барањето.  
 
Колекционерската  дозвола важи трајно и врз основа на неа може да се набават повеќе 
примероци на оружје од  категорија Б.  
 
Физичкото лице кое врз основа на колекционерската  дозвола  ќе набави оружје, поднесува 
барање до надлежниот орган за регистрација на набавеното оружје или барање за издавање 
на оружен листи во рок од осум дена од денот на извршената набавка на оружјето.  
 
Имателите на колекционерски дозволи можат да набавуваат и поседуваат муниција од сите 
калибри, освен муниција од член 6 на овој Закон.  
 
Колекционерската дозвола ќе се одземе доколку имателот престане да ги исполнува условите 
од став 1 на овој член.  
 
Просторно-техничките услови за безбедно чување на оружјето за лица од овој член ги 
пропишува министерот.  
 
Договори за пренос на сопственост над оружје  
 
Член 19 
 
Договорот со кој се врши пренос на сопственоста на регистрирано оружје  од категорија Б, 
мора да биде составен во писмена форма и заверен.  
 
Сопствениците на регистрирано оружје од  категорија Б можат, без одобрување од 
надлежниот орган, меѓусебно да разменуваат оружје од ист тип.  
 
Во текот на  разменувањето може да се менува намената на оружјето, доколку оружјето и 
новиот сопственик ги исполнуваат  условите предвидени со овој Закон.  



Кога со договор ќе се изврши пренос на сопственоста, односно разменување на оружјето, 
лицата се должни во рок од осум дена од денот на преносот на сопственоста, до надлежниот 
орган да поднесат барање за регистрација на оружјето.  
 
Сопственикот на оружјето може, во секој момент  да го предаде оружјето до надлежниот 
орган, без надомест, во сопственост на Република Србија.  
 
Оружјето од категорија Б може да се отуѓи, освен во случаите од став 2 на овој член, само на 
лице кое поседува важечко одобрение за набавка на оружје или колекционерска дозвола.  
 
Изгледот и содржината на образецот за предавање на оружјето во сопственост на Република 
Србија го пропишува министерот.  
 
Набавка на муниција  
 
Член 20  
 
Муниција за оружје од категорија Б и Ц, освен онеспособено, може да се набави врз основа на 
издадена исправа за  оружје.  
 
Сопствениците на оружјето можат да набавуваат и да поседуваат муниција во калибар за кој 
имаат регистрирано оружје, освен физичките лица на кои им е издадена колекционерска 
дозвола.  
 
Чување на  муниција  
 
Член 21  
 
Членови на стрелачки и ловечки организации кои имаат регистрирано оружје од категорија Б и 
кои се обучени за ракување со експлозивни материи можат, врз основа на решение на 
надлежен орган со кое им е одобрено користење на муниција за сопствени потреби и за 
потребите на нивните стрелачки и ловечки организации, да чуваат муниција во согласност  со 
прописите кои ја регулираат набавката, употребата, прометот и сместувањето на 
експлозивните материи.  
 
На лицата од став 1 на овој член, надлежниот орган со решение ќе им забрани чување на 
муниција за сопствени потреби и за потребите на нивните стрелачки и ловечки организации, 
доколку во постапка се утврди дека не ги исполнуваат условите пропишани со овој, односно 
друг закон.  
 
Забранета е изработка на муниција со проектили, по пат на преправање на сигнална, стартна 
и гасна муниција.  
 
Набавка на основни делови на оружје  
 
Член 22 



Сопственикот на регистрирано оружје од  категорија Б може за него да набавува основни 
делови, со одобрение од надлежниот орган. Податоците за набавените основни делови се 
внесуваат во oружниот лист.  
 
Одредбите од овој Закон кои се однесуваат на оружје, се применуваат и за основните делови 
за оружје.  
 
Набавка на оружје за странци  
 
Член 23  
 
Странци кои во Република Србија немаат постојан престој, можат да набават оружје од 
категорија  Б и Ц  со соодветна муницијана врз основа на Одобрение за набавка и изнесување 
на оружје и муниција од Република Србија – кое го издава територијално надлежната 
организациона единица на Министерството за внатрешни работи, во согласност со местото  
каде што се врши набавката.  
 
Странците од став 1 на овој член, покрај барањето за издавање на одобрение, приложуваат и 
документ со кој го потврдуваат својот  идентитет и легализиран документ издаден во друга  
држава врз основа на  кој во таа земја можат да извршат набавка на  оружје и муниција.  
 
Странците од став 1 на овој член мораат, на ваков начин набавеното оружје и муниција, да го 
изнесат од Република Србија во рок од три дена од извршената набавка.  
 
При преминувањето на државната граница, должни се да го пријават на ваков начин 
набавеното оружје и муниција на органите надлежни за гранична контрола.  
 
Регистрација на оружје  
 
Член 24 
 
Регистрација на оружје од  категорија Б и Ц се врши со внесување на податоците за оружјето 
(марка, модел, калибар, фабрички број) во издадениот документ за оружјето и во 
евиденцијата на надлежниот орган.  
 
Не може да се регистрира оружје од категорија Б, како и воздушно оружје од  категорија Ц кое 
не е испитано, означено и обележено во согласност со прописите со кои се уредува 
испитувањето, означувањето и обележувањето на оружје.  
 
Доколку оружјето од став 2 на овој член не е испитано, означено и обележено, надлежниот 
орган го упатува сопственикот, пред регистрацијата да го испита, означи и обележи оружјето.  
 
Носење на оружје  
 
Член 25  
 



На физичко лице кое има регистрирано оружје за лична безбедност од  категорија Б  може да 
му се издаде дозвола за носење на оружје.  
 
Барањето се поднесува до надлежен орган.  
 
Физичкото лице од став 1 на овој член, при аплицирањето, треба да ги исполнува условите од 
член 11 на овој Закон, со уверување дека неговата лична безбедност е загрозена или би 
можела да биде загрозена до степен до кој е потребно, заради негова безбедност, да носи 
оружје.  
 
Издавање на дозвола за носење оружје, со решение одобрува полицискиот директор или 
полициското лице кое тој го овластил.  
 
Со решение  ќе се одбие барањето за издавање на дозвола за носење на оружје доколку 
барателот не ги исполнува условите од став 3 на овој член.  
 
Дозвола за носење на оружје за лична безбедност врз основа на одлуката за носење на 
оружје се одобрува од страна на надлежниот орган.  
 
Дозволата за носење на оружје важи заедно со оружен лист.  
 
Имателот на дозволата за носење на оружје може, заедно со оружниот лист, во исто време да 
носи само едно парче оружје за кое е издаден оружниот лист.   
 
На јавно место, носителот на дозволата за носење на оружје за лична безбедност не смее да 
го носи оружјето видливо,така што со тоа ќе предизвика вознемиреност кај другите лица.  
 
Дозволата за носење на оружје се издава на ограничен рок, со важност до пет години.  
Доколку во спроведената постапка се утврди дека лицето на кое му е издадена дозвола за 
носење на оружје за лична безбедност не ги исполнува условите од став 3 на овој член, 
директорот на полицијата, односно овластеното полициско лице, ќе донесе решение со кое се 
забранува носење на оружје и се одзема издадената дозвола.  
 
Против  решението од овој член може да се поднесе жалба до министерот во рок од 15 дена 
од денот на врачувањето на решението.  
 
Член 26 
 
Забрането е носење на оружја на јавно место, освен во случаи утврдени со овој или со друг 
закон.  
 
Ловечко оружје може да се носи за време на лов, во согласност со прописите за ловство.  
 



Спортско оружје може да се носи на отворени и затворени простори наменети за стрелачки 
спортови и обука за ракување со оружје.  
 
Полнолетни лица можат да носат гасни спрејови и направи за предизвикување 
електрошокови.  
 
Малолетни лица постари од 16 години можат да носат гасен спреј.  
 
Онеспособување на оружје  
 
Член 27 
 
Оружјето од категорија Б и воздушното оружје од категорија Ц може да се онеспособи.  
 
Потврда за онеспособување на оружје издава правно лице и претприемачи овластени за 
испитување, означување и обележување на огнено оружје и за производство на оружје, како и 
овластени сервисери.  
 
Трошоците за онеспособување на  оружјето се на товар на сопственикот на  оружјето.  
 
Сопственикот на оружјето е должен, трајно онеспособеното оружје да го пријави кај 
надлежниот орган во рок од осум дена од денот на онеспособувањето.  
 
Податокот за онеспособеноста го внесува во издадениот документ и се втиснува на самото 
оружје.  
 
Забранета е набавка, поседување и носење на основни делови и муниција за онеспособено 
оружје.  
 
Министерот ги пропишува поблиските постапки, условите и начинот на онеспособување на 
оружјето.  
 
Престанок на исполнувањето на услови за поседување на оружје  
 
Член 28  
 
Надлежниот орган, по службена должност, следи дали физичкото лице кое поседува оружје 
од категорија Б ги исполнува условите пропишани во член 11 од овој Закон.  
 
Ако престанат да постојат некои од условите од член 11 став 1 точка 3), 4), 5), 6), 8) и 9) на 
овој Закон, надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на оружниот лист, оружјето и 
муницијата од физичкото лице кое поседува  оружје од  категорија Б.  
 
Физичкото лице против кое е покрената управна постапка за одземање на оружје е должно, на 
барање на  полициско службено лице, веднаш, а најдоцна во рок од 48 часа, да го предаде 
оружниот лист, оружјето и муницијата.  
 
За одземените предмети надлежниот орган издава потврда. Одземените оружен лист, оружје 
и муниција ги чува надлежниот орган до завршувањето на  постапката.  
 



Физичкото лице на кое му е одземено оружјето може истото да го отуѓи или онеспособи во рок 
од една година од денот на правосилноста на решението за одземање на оружјето.  
 
Ако физичкото лице коешто има регистрирано оружје престане да ги исполнува условите од 
член 11 став 1 точка 2) на овој Закон, должно е, без одложување, да го предаде оружјето на 
надлежниот орган, истото да го отуѓи во рок од една година или во тој рок оружјето да го 
изнесе од земјата во согласност со член 23 на овој Закон.  
 
Ако физичкото лице не постапува во согласност со став 5 и 6 на овој член, оружјето станува 
сопственост на Република Србија.  
 
Постапка во случај на смрт на сопственикот на оружјето и наследување на оружје  
 
Член 29 
 
Ако во случај на  смрт на лицето кое имало регистрирано оружје,  оружјето се  затекне кај 
друго лице, тоа е  должно  во рок од 45 дена од смртта на лицето да ја извести најблиската 
организациона единица на Министерството, за преземања на оружјето. Таквото оружје ќе се 
евидентира во организационата единица на Министерството според местото на последен 
престој на сопственикот, до одредување на наследник. Во случај за наследник на оружјето да 
се одреди малолетно лице, оружјето се чува до денот на стекнувањето на полнолетство на 
наследникот.  
 
Лице кое по основ на наследство се стекне со оружје од  категорија Б и Ц, може тоа оружје да 
го предаде во сопственост на  Република Србија. Доколку тоа не го стори, должно е, во рок од 
шест месеци од денот на стекнувањето, да поднесе барање за издавање на оружен лист или 
барање за регистрација на оружјето, односно пријава за поседување на оружје, или да го 
онеспособи или отуѓи. Ако наследник на оружјето е малолетно лице, овој рок почнува да тече 
од денот на стекнувањето на полнолетство.  
 
Ако наследникот не постапи на начините утврдени во став 2 на овој член, наследеното оружје 
преоѓа во сопственост на Република Србија.  
 
Постапка со најдено оружје и муниција  
 
Член 30  
 
Оној којшто ќе најде оружје и/или муниција е должен веднаш да ја извести најблиската 
организациона единица на Министерството.  
 
Најденото оружје кое не е регистрирано, ниту се бара, преоѓа во сопственост на Република 
Србија.  
 
Постапка со исчезнато оружје  
 
Член 31  
 



Во случај да забележи исчезнување на регистрираното оружје, сопственикот е должен 
веднаш, а најдоцна во  рок од 24 часа, исчезнувањето да го пријави на надлежниот орган. 
Најденото оружје чие исчезнување е пријавено, ќе се врати на сопственикот доколку ги 
исполнува условите пропишани со овој Закон, освен во случај кога оружјето е доказно 
средство во истражна или судска постапка, кога со него се постапува во согласност со друг 
закон.  
 
Ракување со оружје и давање на оружје на услуга  
 
Член 32  
 
Сопственикот на оружје е должен со него внимателно да ракува и совесно да го чува на начин 
што нема да дојде во посед на  неовластени лица и нема да ја загрози безбедноста на луѓето 
и објектите.  
 
Регистрирано оружје не сме да се дава на услуга, освен во  случаи предвидени со овој Закон.  
 
Ловечко оружје може да се даде на ловец, доколку и тој има оружен лист за тој тип на  оружје.  
 
Во отворени и затворени простори наменети за стрелачки спортови и обука за ракување со 
оружје, може да се даде на услуга на корисниците.  
 
Стрелачка организација може, своето регистрирано оружје да го даде на услуга на друга 
стрелачка организација која има регистрирано ист тип на оружје, врз основа на писмен 
договор.  
 
Оружје може да се даде на овластен сервисер за поправка, односно преправка на  оружјето, 
односно на овластен продавач за комисиона продажба.  
 
Сопственикот на оружје кој привремено е спречен да ги исполни условите од став 1 на овој 
член (поради патување, преселба и др.), може да го даде  оружјето на чување кај правно лице 
или претприемач кој ги исполнува Просторно-техничките услови за безбедно сместување и 
чување на оружјето.  
 
Во случаите од став 3 и  4 на овој член, сопственикот на регистрираното оружје или негов 
претставник, ако сопственикот е правно лице, доколку не е присутен во текот на услугата, 
може да го даде оружјето на услуга со пријава до надлежниот орган.  
 
Во случаите од став 6 и 7 на овој член, правното лице или претприемачот е должен да издаде 
потврда за применото оружје.  
 
Изгледот на пријавата и постапката за давање на оружје на услуга ја  пропишува министерот.  
 
Пренесување на оружје  
 
Член 33  
 



Сопственик на оружје или негов претставник, ако сопственикот е правно лице или 
претприемач, со важечки издаден документ може да го пренесува оружјето за сопствени 
потреби, спакувано во соодветна амбалажа (куфер, кутија, футрола) која оневозможува 
негова моментална употреба.  
 
Огнено, воздушно и конвертибилно оружје се пренесува  испразнето од муниција.  
 
Правното лице или претприемачот од став 1 на овој член е должно, пред пренесувањето на 
оружјето, на својот претставник, на пропишан образец, да  му издаде посебно овластување за 
пренесување на оружјето.  
 
Пренесување преку државна граница  
 
Член 34  
 
Оружје и муниција кои можат да се набават и регистрираат во согласност со овој Закон, 
можат, во текот на увозот и извозот, да се пренесуваат преку државната граница, во 
согласност со прописите за извоз и увоз на оружје и муниција, во надворешно-трговскиот 
промет, транспорт на опасен товар и со пријава до органот  надлежен за спроведување на 
гранична контрола.  
 
Сопствениците на увезеното оружје од став 1 на овој член, освен овластените продавачи, 
должни се во рок од осум дена од денот на увозот на оружјето да поднесат барање за 
регистрација.  
 
За оружје и муниција кое привремено се внесува или е транзит низ Република Србија, а е за 
ловни и спортски потреби, органот надлежен за спроведување на гранична контрола издава 
Одобрение за внесување на оружје и муниција во Република Србија. Лицето кое го внесува 
оружјето и муницијата во Република Србија е должно, пред издавањето на одобрението да го 
докаже своето право на поседување, носење и транзит на оружјето и муницијата коишто се 
внесуваат, како и причината за внесување на оружјето и муницијата во Република Србија.  
 
Одобрение за изнесување на оружја и муниција од Република Србија издава надлежен орган, 
доколку лицето поседува  доказ за согласност издаден од страна на надлежен орган, односно 
има оправдана причина за изнесување на оружјето и муницијата.  
 
Оружје и муниција од став 3 и 4 на овој член, може да се внесува и изнесува преку државната 
граница во согласност со член 33 од овој Закон и со пријава до орган надлежен за 
спроведување на гранична контрола.  
 
Оружје и муниција може да се внесува и изнесува преку државната граница само на 
меѓународни гранични премини, освен ако со меѓународен договор не е предвиден друг 
начин.  
 
Ако во текот на  преминувањето на државната граница државјанин на Република Србија или 
странец не пријави оружје и муниција, органот  надлежен за гранична контрола ќе го одземе 
оружјето и муницијата и за тоа ќе издаде потврда.   
 



Ако државјанин на Република Србија кој живее во странство пријави на граничен премин 
оружје и муниција за кое има документ издаден од странски надлежен орган, и има намера 
тоа оружје да го регистрира во Република Србија, органот надлежен за гранична контрола 
привремено ќе го одземе тоа оружје и муниција и за тоа ќе издаде потврда.  
 
Сопственикот на  привремено одземеното оружје и муниција од став 8 на овој член е  должен 
во рок од деведесет дена од денот на привременото одземање на оружјето и муницијата, 
истото да го изнесе од Република Србија или во тој рок да обезбеди соодветен документ 
издаден од надлежен орган.  
 
Оружје на припадници на странски служби за безбедност  
 
Член 35  
 
Припадници на странски воени, полициски и други безбедносни служби кои доаѓаат во 
службена посета на Република Србија, а во согласност со прописите на својата држава носат 
кратко оружје коешто е составен дел на нивните униформи, со претходна најава до 
Министерството можат да влезат во Република Србија во униформи со оружје, односно да 
внесат оружје со соодветна муниција и да го имаат и носат со себе за време на престојот во 
Република Србија.  
 
Претставниците на странски безбедносни служби кои се во придружба и непосредно ги 
штитат претставниците на тие држави или претставници на меѓународни организации за 
време на транзит или посети на Република Србија, можат да внесат и да носат оружје и 
муниција само со дозвола од Министерството.  
 
Дозволата е ограничена во рамките на времето на престојот или транзитот на претставниците 
кои тие ги придружуваат и непосредно ги штитат.  
 
Дозвола од став 2 на овој член издава органот надлежен за гранична контрола, без наплата 
на такса, на образец кој го пропишува министерот.  
 
Оружје на припадници на дипломатско-конзуларни претставништва и странци со привремен 
престој  
 
Член 36 
 
На припадници на странски дипломатско-конзуларни претставништва во Република Србија, 
може, по принцип на реципроцитет, да им се одобри набавка, поседување и носење на 
оружје.  
 
Припадниците на странските дипломатско-конзуларни претставништва во Република Србија 
поднесуваат барање до Министерството за надворешни работи, коешто го доставуваат до 
Министерството. Министерството за надворешни работи утврдува постоење на реципроцитет.  
 
По исклучок, на странци со престој во Република Србија може да им се одобри внесување, 
изнесување, набавка, поседување и носење на оружја, со  одобрување  од министерот.  
 
Премин на оружје во сопственост на Република Србија   
 



Член 37 
 
Со оружјето кое, врз основа на овој Закон преминало во сопственост на Република Србија, 
располага  Владата на Република Србија.  
 
Оружјето од став 1 на овој член може да се отуѓи, уништи или да се користи за потребите на 
државните органи.  
 
Услови за спроведување обука за ракување со огнено оружје, поправка и преправка на оружје 
и промет со оружје и муниција  
 
Член 38 
 
Со обука за ракување со огнено оружје, поправка и преправка на оружје, промет со оружје, 
основни делови на оружје и муниција, можат да  се занимаваат правни лица и претприемачи 
кои пред впишувањето на наведените дејности кај органот кој е надлежен за водење 
евиденција на стопански  субјекти, ќе добијат решение од надлежниот орган со кое им се 
одобрува занимавање со таа дејност.  
 
Со обука за ракување со огнено оружје можат да се занимаваат правни лица и претприемачи 
кои поседуваат доказ за право на  сопственост или договор за долгорочен закуп на деловен 
простор и стрелиште, кои поседуваат доказ за потребната стручност и доказ за исполнување 
на просторно-технички услови за безбедно сместување и чување на оружје.  
 
Со поправање и преправање на оружје можат да се занимаваат правни лица и претприемачи 
кои поседуваат доказ за потребната стручност, за право на  сопственост или договор за 
долгорочен закуп на деловен простор, поседување на потребната техничка опрема и 
средства, како и доказ за исполнување на просторно-технички услови за безбедно 
сместување и чување на оружје.   
 
Со промет со оружје, основни делови на оружје и муниција можат да се занимаваат правни 
лица и претприемачи кои поседуваат доказ за  право на сопственост или договор за 
долгорочен закуп на деловен простор, како и доказ за исполнување на просторно-технички 
услови за безбедно сместување и чување на оружје.  
 
Сопствениците, одговорните лица и лицата вработени во правните лица и кај претприемачите 
од став 1 на овој член, кои по службена  должност доаѓаат во контакт со оружје, мораат да ги 
исполнуваат условите од член 11 точка 1) - 7) на овој Закон.  
 
На правни лица и претприемачи, со решение од надлежен орган, нема да им се одобри 
вршење на дејност од став 1 на овој член, односно со решение од надлежен  орган ќе се 
забрани понатамошното вршење на оваа дејност, доколку во постапка се утврди дека не ги 
исполнуваат условите пропишани со овој Закон или доколку би се загрозила јавната 
безбедност.  
 
Правните лица и претприемачите од став 1 на овој член се должни  од надлежниот орган да 
добијат одобрение за распоредување на вработените лица, пред распоредувањето на тие 
должности.  
 



Правните лица и претприемачите од став 1 на овој член се должни оружјето, основните 
делови на оружјето и муницијата  да го чуваат во согласност  со овој Закон.  
 
Поправки и преправање може да се вршат само на регистрирано оружје од  категорија Б и Ц.  
 
За секоја извршена преправка на оружјето, овластените сервисери ќе го известат надлежниот 
орган во рок од 15 дена од денот на извршената преправка.  
 
Мислење за исполнување на просторно-технички услови за сигурно сместување и чување на 
оружје и муниција, на барање на странката, издава Министерството.  
 
Министерството врши надзор над работата на правните лица и претприемачите од став 1 на 
овој член.  
Министерот ќе пропише поблиска програма, услови и начин на спроведување на обука за 
ракување со огнено оружје, поправка и преправка на оружје, промет со оружје, делови за 
оружје и муниција и просторно-технички услови за сигурно сместување и чување на оружје и 
муниција.  
 
Набавка и продавање на оружје и муниција од страна на овластени продавачи  
 
Член 39  
 
Овластени продавачи, во согласност со овој Закон, можат да набавуваат и продаваат оружје, 
основни делови за оружје и муниција од категорија  Б, Ц и Д. 
 
На овластените продавачи надлежниот орган може да  им издаде одобрение за набавка на  
оружје, основни делови за оружје и муниција од категорија Б и Ц заради понатамошна 
продажба, коешто важи една година.  
 
Овластените продавачи се должни податоците за секое парче оружје од  категорија Б и Ц, 
набавено со цел за понатамошна продажба,  да ги достават до надлежниот орган во рок од 30 
дена од денот на извршената набавка.  
 
Овластените продавачи можат да продаваат оружје и основни делови за оружје од  категорија 
Б само на лица на кои во согласност со Законот им е  издадено одобрение за набавка на 
оружје, односно одобрение за набавка на основни делови за оружје и на лица кои поседуваат 
колекционерска дозвола.  
 
Овластените продавачи се должни до надлежниот орган, во рок од 15 дена од денот на 
извршената продажба,  да ги достават податоците за  секое парче продадено оружје од  
категорија Б и Ц, како и податоци за купувачот од евиденцијата  која се води во согласност  со 
овој Закон.  
 
Набавка и поседување на оружје на  правни лица и претприемачи 
 
Член 40 
 



Ако со закон не е на друг начин утврдено, правни лица и претприемачи можат, по добиено 
одобрение од надлежен орган, односно по пријава до надлежен орган, да набавуваат оружје и 
основни делови на оружје, доколку е тоа во согласност со дејноста со која се занимаваат.  
 
Министерството може на правните лица во исклучително оправдани случаи, во согласност со 
дејноста со која се занимаваат, да им одобри набавка на автоматско долго оружје од 
категорија  А. Во тие случаи, на автоматското долго оружје од  категорија А  ќе се 
применуваат одредбите на овој Закон кои важат за оружјето  од категорија Б.  
 
Со барањето за издавање на одобрение за набавка на оружје, кое се поднесува до надлежен 
орган, правните лица и претприемачите приложуваат и доказ за запишување во соодветен 
регистар, акт за систематизација на работните места, докази со кои се оправдува набавката 
на оружјето, како и докази за исполнување на Просторно-техничките услови за безбедно 
сместување и чување на оружјето.  
 
Сопствениците, одговорните лица и лицата вработени во правните лица и кај  
претприемачите од став 1 на овој член, кои по службена должност доаѓаат во контакт со 
автоматско долго оружје од категорија А и оружје од категорија Б, мораат да ги исполнуваат 
условите од член 11 став 1 точка 1) - 7) на овој Закон.  
 
Правните лица и претприемачите од став 1 на овој член се должни од надлежниот орган да 
добијат одобрение пред распоредувањето на вработените на тие задолженија.  
 
Надлежниот орган, односно Министерството, при одлучувањето, покрај доказите кои ги 
приложил подносителот на барањето, ќе користи и  податоци од евиденцијата која ја водат во 
согласност со закон, како и податоци до кои доаѓаат при извршувањето на своите активности 
и во согласност со овластувањата што ги имаат.  
 
Надлежниот орган, односно Министерството, ќе издаде одобрение за набавка на оружје на 
правни лица и на претприемачи ако во постапката се утврди дека ги исполнуваат условите 
пропишани со овој и со друг закон. Одобрението за набавка на оружје важи шест месеци од 
денот на издавањето.  
 
Одобрението за набавка на оружје, во случај кога подносителот на барањето во 
предвидениот рок не ја извршил набавката,  ќе го врати на надлежниот орган.  
 
Надлежниот орган, односно Министерството, со решение ќе го одбие барањето и нема да 
издаде одобрение за набавка на оружје ако не се исполнети условите  пропишани со овој или 
друг закон кој поблиску ги регулира дејностите на правното лице и на претприемачот.  
 
Правни лица и претприемачи кои врз основа на   одобрение од надлежниот орган извршиле 
набавка на  оружје, поднесуваат барање до надлежен орган за издавање на оружен лист во 
рок од осум дена од денот на извршената набавка на оружје.  
 
Правни лица и претприемачи кои врз основа на   одобрение од надлежниот орган извршиле 
набавка на  оружје, а веќе поседуваат оружен лист за истиот тип на оружје, поднесуваат 
барање до надлежниот орган  за  регистрација на набавеното оружје во рок од осум дена од 
денот на извршената набавка на оружје.   
 



Оружен лист за правни лица и претприемачи се издава со рок на  важност од 10 години.  
 
Правните лица и претприемачите, најдоцна 30 дена пред истекот на рокот на важење на 
оружниот лист, до надлежниот орган ќе поднесат барање за издавање на нов оружен лист.  
 
Правните лица и претприемачите се должни  оружјето и муницијата да  ја чуваат во 
согласност со одредбите на овој Закон и за тоа да водат  пропишана евиденција.  
 
Правните лица и претприемачите  се должни  во рок од 15 дена на надлежниот орган да му ги 
предадат оружјето и муницијата кои веќе не им се  потребни, како и во случај на престанок на 
вршење на  дејноста за која им е одобрена набавка на оружје.  
 
Надлежниот орган, односно Министерството, со решение ќе ги одземе од правните лица и 
претприемачите сите документи, оружје и муниција доколку во постапка се утврди дека не ги 
исполнуваат условите пропишани со овој Закон или друг закон со којшто  поблиску се уредува 
дејноста на правното лице или претприемачот.  
 
Со одземеното оружје и муниција ќе се постапува во согласност со член 28 на овој Закон.  
 
Против решението на Министерството не е дозволена жалба, но може да се покрене управен 
спор.  
 
Посредување во промет со оружје и муниција (брокерство)  
 
Член 41 
 
Со посредување во прометот со оружје и муниција (брокерство) може да се занимаваат 
правни лица и претприемачи кои пред запишувањето на наведените дејности кај органот кој е 
надлежен за водење на евиденција на стопански субјекти, добиваат решение од 
Министерството со кое им е одобрено занимавање со таа дејност.  
 
Со барањето кое се поднесува до надлежниот орган се приложува и доказ за запишување во 
регистарот и доказ за право на сопственост или договор за долгорочен закуп на деловен 
простор.  
 
Одговорните лица, како и лицата вработени во правното лице или кај претприемачот од став 
1 на овој член, мораат да ги исполнуваат и условите од член 11 став 1 точка 1) - 7) на овој 
Закон.  
 
Правните лица и претприемачите од став 1 на овој член се должни од надлежниот орган да  
добијат одобрение пред распоредувањето на вработените на тие активности.  
 
Правните лица и претприемачите од став 1 на овој член мораат да водат пропишана 
евиденција.  
 
Со решение ќе се одбие барање или ќе се поништи решение со кое  веќе е  одобрено 
занимавање со посредување во прометот со оружје и муниција, доколку не се исполнети 
условите од овој или друг закон и ако  со тоа би се загрозила јавната безбедност.  
 



Против решението на Министерството не е дозволена жалба, но може да се покрене управен 
спор.  
 
Превоз на оружје и муниција  
 
Член 42 
 
За превоз на оружје, основни делови за оружје и муниција, освен за пренесување на оружје 
пропишано во член 33 на овој Закон и оружје категоризирано во категорија Д, потребно е 
решение од надлежен орган, односно од Министерството, кое се носи во рок од 15 дена од 
денот на поднесување на барањето за одобрување на превоз.  
 
Испраќачот е обврзан да го извести надлежниот орган, односно Министерството, за превозот 
на оружје и муниција најдоцна 48 часа пред започнувањето на превозот.  
 
Надлежниот орган, односно Министерството, може по потреба да му нареди на испраќачот 
преземање на посебни мерки на обезбедување при превозот на оружје, основни делови за 
оружје и муниција.  
 
Трошоците за посебните мерки на обезбедување ги покрива испраќачот.  
 
Со решение ќе се одбие барање или ќе се  поништи решение со кое веќе е  одобрен превоз 
на оружја и муниција, доколку со тоа би се загрозила јавната безбедност.  
 
Мали количини на оружје (до пет цевки) и муниција (до 500 парчиња) испраќачот може да 
пренесе во согласност со одредбите од член 33 на овој Закон.  
 
Евиденција која ја водат правните лица и претприемачите 
 
Член 43 
 
Правните лица и претприемачите се  должни  да водат евиденција за оружјето (тип, марка, 
модел, калибар, фабрички број на оружјето) и муницијата, како и евиденција за вработените 
лица (име, презиме, единствен матичен број на граѓанинот, број на лична карта, односно на 
идентификацискиот документ, живеалиште, адреса и уверение за здравствена способност).  
 
Правните лица и претприемачите кои во согласност со својата дејност можат да дадат оружје 
на друго лице на услуга или примаат оружје на чување, водат евиденција за оружјето (тип, 
марка, модел, калибар, фабрички број на оружјето), како и за физичките лица (име и презиме, 
единствен матичен број на граѓанинот, број на лична карта, односно на идентификацискиот 
документ, живеалиште и адреса) и на правните лица и претприемачите (назив, седиште, 
дејност, матичен број, име и презиме на овластеното лице) на кои им даваат таква услуга.  
 
Правните лица и претприемачите на кои од надлежниот орган им е одобрено занимавање со 
обука за ракување со огнено оружје, водат и евиденција за физичките лица (име и презиме, 
единствен матичен број на граѓанинот, број на лична карта, односно на идентификацискиот 
документ, живеалиште и адреса) обучени за ракување со огнено оружје, како и за издадените 
уверенија.  
 



Правните лица и претприемачите овластени за испитување, означување и обележување на 
огнено оружје и за производство на оружје, како и овластените сервисери, водат евиденција 
за онеспособеното оружје (тип, марка, модел, калибар, фабрички број на оружјето).  
 
Овластените сервисери се должни да водат и евиденција на поправеното и преправеното 
оружје, за кое податоците се во документот за  оружјето.  
 
Овластените продавачи водат и евиденција на набавеното и продаденото оружје, на 
основните делови на оружје и муниција, којашто содржи: број на одобрението, назив на 
органот кој го издал и датум на издавање на одобрението и податоци за купувачот. За 
физичко лице (име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот, број на лична карта, 
односно на идентификацискиот документ, живеалиште и адреса), а за правно лице и 
претприемачи (назив, седиште, дејност, матичен број, име и презиме на овластеното лице). 
 
Посредниците – брокери водат евиденција за секое поединечно извршено посредување во 
прометот со оружје и муниција.  
 
Правните лица и претприемачите, за секоја година, во рок од 30 дена од истекот на 
календарската година, до надлежниот орган предаваат примерок од евиденцијата која е 
предвидена со овој член, во писмена или во електронска форма.  
 
Евиденцијата од овој член мора да се води уредно и ажурно и да се чува трајно.  
 
Сите евиденции од овој член мора да се предадат на надлежниот орган во рок од 15 дена по 
престанувањето на активностите одобрени во согласност со овој Закон.  
 
Евиденција на надлежниот орган  
 
Член 44 
 
Надлежниот орган води евиденција: за поднесените барања, за издадените одобренија за 
набавка на оружје,за уверенијата за здравствена способност; регистрираното оружје, за 
одземеното и предаденото оружје, за онеспособеното оружје, за најденото оружје, за оружје 
пријавено како исчезнато; за поднесени барања и издадени оружни листови и потврди за 
поседување на оружје; за поднесени барања и издадени одобренија за набавка на основни 
делови на оружје; за поднесени барања и издадени решенија за издавање на колекционерска 
дозвола, за поднесени барања и издадени дозволи за носење на оружје; за поднесени 
барања и издадени одобренија за внесување и изнесување преку државната граница; за 
поднесени барања и издадени решенија за вршење на промет со оружје и муниција, за обука 
за ракување со огнено оружје, за поправка и преправање на оружје; за поднесени барања и 
издадени одобренија за правни лица и претприемачи за набавка на оружје, основни делови 
на оружје и муниција; за поднесени барања и издадени решенија за превоз на оружје, основни 
делови на оружје и муниција; за поднесени барања и издадени решенија за справување со 
муниција; за поднесени барања и издадени одобренија за внесување, набавка, поседување и 
носење на оружје на припадници на странски дипломатско-конзуларни претставништва и 
странци; за поднесени барања и издадени решенија за посредување во прометот со оружја и 
муниција; за пасивизирано оружје. 
 
Министерството води евиденција: за поднесени барања и издадени одобренија за носење на 
оружје на претставници на странски служби за безбедност; за поднесени барања и издадени 
одобренија за набавка, поседување и носење на оружје на странци со престој во Република 
Србија; за поднесени барања и издадени одобренија и решенија за набавка на автоматско 
долго оружје.  



 
Наведените евиденции ги содржат следните податоци:  
 
1) за физички лица: име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот, датум и место на 
раѓање, државјанство, број на лична карта, односно број на идентификациски документ, 
адреса на престојувалиште, односно живеалиште, фотографија на лицето, занимање, одјава 
на престојувалиштето заради иселување, место на престој или привремен престој во 
странство и враќање од странство, како и својство во однос  на оружјето;  
 
2) за правни лица: назив, седиште, дејност, матичен број, податоци за оружјето, просториите, 
средствата, стрелиштето, како и лични податоци за сопственикот, одговорното лице и 
вработените лица кои доаѓаат  во контакт со оружјето од став 2 точка 1) на овој член;  
 
3) за оружјето: тип, марка, модел, калибар, фабрички број.  
Сите наведени евиденции трајно се чуваат во електронска форма.  
Надлежниот орган може податоците од наведената евиденција да ги дава на државните и на 
другите органи и организации, како и на други правни и физички лица, во согласност со  
Законот за заштита на личните податоци, и тоа:  
 
1) ако со закон се овластени да ги бараат и примаат тие податоци;  
 
2) ако тие податоци им се неопходни за извршување на активности од нивна надлежност;  
 
3) ако обезбедуваат заштита на личните податоци.  
 
III. ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОПИСИ  
 
Рокови  
 
Члeн 45  
 
Министерот поблиску ги уредува:  
 
1) постaпката за издавање, изгледот и содржината на обрасците предвидени со овој Закон;  
 
2) постапката за издавање, изгледот и содржината на документите предвидени со овој Закон;  



3) начинoт на  водење и обрасците за евиденција предвидени со овој Закон;  
 
4) просторно-техничките услови за безбедно сместување и чување на оружје и муниција за 
физички лица, физички лица на кои им е издадена колекционерска дозвола, правни лица и 
претприемачи;  
 
5) услови за спроведување на обука за ракување со огнено оружје, како и програма на 
обуката;  
 
6) услови и начини за онеспособување на оружје.  
 
Министерот за здравство поблиску ги уредува:  
 
1) условите кои мора да ги исполнува здравствената установа за вршење на лекарски 
прегледи за утврдување на здравствените способности на физички лица за поседување и 
носење на оружје;  
 
2) условите кои во поглед на здравствените способности треба да ги исполнува физичко лице 
за поседување и носење на оружје.  
 
Прописите од став 1 и 2 на овој член ќе се донесат  во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на овој Закон.  
 
Легализација  
 
Член 46  
 
Министерот може, заради заштита на безбедноста на граѓаните и јавниот ред и мир, 
периодично, да распише легализација на оружје и муниција.  
 
IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ  
 
Прекршоци за кои физичко лице се казнува со парична казна  
 
Член 47 
 
Со парична казна во износ од 5.000 до 150.000 динари за прекршок ќе се казни:  
 
 
1) физичко лице кое нема да  достави уверение за здравствена способност за поседување и 
носење на оружје во рок пропишан во член 12 став 5 од овој Закон;  
 
2) избран лекар кој веднаш по сознанието не ја извести најблиската организациона единица 
на Министерството дека кај физичкото лице коешто поседува и носи оружје дошло до 
промена на здравствената состојба која влијае на здравствената способност за поседување и 
носење на оружје во согласност со член 12 став 8 на овој Закон;   
 



3) родител или старател на малолетно лице кое набавило, односно поседувало оружје од  
категорија Ц спротивно на член 14 став 1 на овој Закон, и  ако тоа е последица од пропусти во 
надзорот над малолетното лице, иако тој бил во можност да врши таков надзор;  
 
4) физичко лице кое во рок од осум дена од денот на набавката на оружјето од категорија Ц 
истото не го пријави на надлежниот орган, на пропишан образец, во согласност со член 14 
став 2 од овој Закон;  
 
5) родител или старател на малолетно лице помладо од 16 години кое набавило, односно 
поседувало оружје од категорија Д спротивно на член 15 на овој Закон, и ако тоа е последица 
од пропусти во надзорот над малолетното лице, иако тој бил во можност да врши таков 
надзор;    
 
6) физичко лице кое во рок од осум дена од денот на извршената набавка на оружје не 
поднесе барање до надлежен орган за издавање на оружен лист во согласност со член 17 
став 1 од овој Закон;  
 
7) физичко лице кое во рок од осум дена од денот на извршената набавка на оружје, а кое 
веќе поседува оружен лист за ист тип на оружје, не поднесе барање до надлежниот орган за 
регистрација на оружјето во согласност со  член 17 став 2 на овој закон;  
 
8) физичко лице кое најдоцна 30 дена пред истекот на рокот на важност на оружниот лист не 
поднесе до надлежниот орган барање за издавање на нов оружен лист во согласност со член 
17 став 6 од овој Закон;  
 
9) физичко лице кое врз основа на колекционерска дозвола набавило оружје, а не поднело  
барање до надлежниот орган за регистрација на набавеното оружје или барање за издавање 
на оружен лист во рок од осум дена од денот на извршената набавка на оружјето во 
согласност со член 18 став 3 на овој Закон;  
 
10) физичко лице кое во рок од осум дена од денот на извршениот пренос на сопственост, 
односно извршената замена, не поднело барање за регистрација на оружјето во согласност со 
член 19 став 4 на овој Закон;  
 
11) странец кој оружјето и муницијата набавени во согласност со член 23 став 1 на овој Закон, 
не ги изнесе од Република Србија во рок од три дена од извршената набавка во согласност со 
член 23 став 3 на овој Закон;  
 
12) странец кој оружјето и муницијата набавени во согласност со член 23 став 1 на овој Закон, 
при преоѓање на државната граница не ги пријави на органот надлежен за гранична контрола 
во согласност со член 23 став 4 на овој Закон;  
 
13) физичко лице кое спортското оружје го носи надвор од отворените и затворените простори 
наменети за стрелачки спортови и обука за ракување со оружје, во спротивност на член 26 
став 3 на овој Закон;  
 



14) родител или старател на малолетно лице кое носело гасен спреј или направа за 
предизвикување на електрошокови во спротивност со член 26 став 4 и 5 на овој Закон, а ако 
тоа е последица од пропусти во надзорот над малолетното лице, иако тој бил во можност да 
врши таков надзор;  
 
15) физичко лице кое не го  пријави трајно онеспособеното оружје  на надлежниот орган во 
рок од осум дена од онеспособувањето во согласност со член 27 став 4 на овој Закон;  
 
16) физичко лице кое поседува оружје после смртта на лицето кое имало регистрирано 
оружје, а кое во рок од 45 дена од смртта на лицето  не ја извести најблиската организациона 
единица на Министерството за преземање на оружјето во согласност со член 29 став 1 на овој 
Закон;  
 
17) физичко лице кое поседувало оружни листови и дозволи за носење на оружје за лична 
безбедност, издадени по закон кој важел до денот на почетокот на  примената на  овој Закон, 
а во рок од три години од денот на  почетокот на примената на овој Закон не поднесе барање 
за издавање на документи во согласност со член 50 став 1 на овој Закон;  
 
18) физичко лице кое имало одобрение за поседување на трофејно оружје, а во рок од една 
година од денот на почетокот на примената на овој Закон не го пререгистрира, не го продаде, 
не го онеспособи или не го предаде оружјето без надомест во сопственост на Република 
Србија, во согласност со член 50 став 2 на овој Закон.  
 
Со казната од став 1 на овој член може да се изрече и заштитна мерка одземање на оружјето 
и муницијата.  
 
Прекршоци за кои физичко лице се казнува со парична казна или затворска казна  
 
Член 48  
 
Со парична казна во износ од 20.000 до 150.000 динари, или казна затвор до 60 дена, ќе се 
казни за прекршок:  
 
1) физичко лице кое отуѓи оружје спротивно на член 19 став 6 на овој Закон;  
 
2) физичко лице кое носи повеќе од едно оружје спротивно на член 25 став 8 на овој Закон;   
 
3) имател на дозвола за носење на оружје за лична безбедност кој на јавно место дозволува 
оружјето да биде видливо за другите лица, односно го носи оружјето на начин кој 
предизвикува вознемиреност на другите лица, спротивно на член 25 став 9 на  овој Закон;  
 
4) физичко лице кое на јавно место носи онеспособено огнено оружје, старо оружје и негови 
модерни копии, кое не користи куршум со централно или рабно палење и ладно оружје, 
спротивно на член 26 став 1 на овој Закон;  
 



5) физичко лице кое не го предаде оружјето во согласност со член 28 став 3 на овој Закон;  
 
6) физичко лице кое не пријави исчезнување на регистрирано оружје во согласност со член 31 
став 1 на овој Закон;  
 
7) физичко лице кое не рaкувa внимателно со оружје и не го чува совесно на начин да не 
дојде во посед на неовластени лица и со тоа ја загрози безбедноста на луѓето и објектите во 
согласност со член 32 став 1 на овој Закон;  
 
8) физичко лице кое даде оружје на услуга спротивно на член 32 на  овој Закон;  
 
9) физичко лице кое воздушното и конвертибилното оружје не го пренесува испразнето од 
муниција во согласност со член 33 став 2 на овој Закон;  
 
10) физичко лице кое во рок од осум дена од денот на извршениот увоз на  оружје, не  
поднело барање за регистрација на оружјето во согласност со член 34 став 2 на овој Закон;  
 
11) физичко лице кое пренесува оружје и муниција преку државната граница, без пријава до 
надлежниот орган за спроведување на гранична контрола, спротивно на член 34 став 5 на 
овој Закон.  
 
Со казната од став 1 на овој член може да се изрече и заштитна мерка одземање на оружјето 
и муницијата.  
 
Прекршоци за кои се казнува правно лице и претприемачи 
 
Член 49  
 
Со парична казна во износ од 100.000 до 2.000.000 динари ќе се казни за прекршок правно 
лице:  
 
1) коешто  ќе продаде оружје од  категорија Ц  на физичко лице помладо од 18 години, 
спротивно на член 14 став 1 на овој Закон;  
 
2) коешто ќе продаде оружје од  категорија Д на физичко лице помладо од 16 години, 
спротивно на член 15 на овој Закон;  
 
3) коешто во рок од осум дена од денот на пренесувањето на сопственоста, односно 
замената, не поднело барање за регистрација на оружјето, спротивно на член 19 став 4 на 
овој Закон;  
 
4) коешто ќе продаде муниција за оружје од категорија  Б и Ц, спротивно на член 20 став 1 на 
овој Закон;  
 
5) коешто ќе продаде муниција спротивно на член 20 став 2 на овој Закон;  
 



6) коешто не го пријави трајно онеспособеното оружје на надлежниот орган во рок од осум 
дена од денот на онеспособувањето, спротивно на член 27 став 4 на овој Закон;  
 
7) коешто не пријави исчезнување на регистрирано оружје во согласност со член 31 став 1 на 
овој Закон;  
 
8) коешто даде оружје на услуга спротивно на член 32 на овој Закон;  
 
9) чијшто претставник не бил присутен за време  на извршувањето на услугата, спротивно на 
член 32 став 8 на овој Закон;  
 
10) овластен сервисер и овластен продавач кој не издал потврда за примено оружје, 
спротивно на член 32 став 9 на овој Закон;  
 
11) коешто  воздушното и конвертибилното оружје го пренесува спротивно на член 33 став 2 
на овој Закон;  
 
12) коешто на својот претставник не му издало овластување за пренесување на оружје на 
пропишан образец во согласност со  член 33 став 3 на овој Закон;  
 
13) коешто во рок од осум дена од денот на увозот на оружјето не поднело барање за 
регистрација во согласност со член 34 став 2 на овој Закон;  
 
14) коешто од надлежниот орган не обезбедило одобрување за распоредување на 
вработените лица пред распоредувањето во согласност со член 38 став 7 и член 40 став 5 на 
овој Закон;  
 
15) коешто оружјето, основните делови на оружјето и муницијата не ги чува во согласност со 
член 38 став 8 и член 40 став 14, а во врска со член 32 став 1 на овој Закон;  
 
16) овластени сервисери кои за извршената преправка на оружје не го известат надлежниот 
орган во рок од 15 дена од денот на извршената преправка, спротивно на член 38 став 10 на 
овој Закон;  
 
17) овластени продавачи кои до надлежниот орган не достават податоци за оружје од 
категорија  Б и Ц, набавено со цел за понатамошна продажба, во рок од 30 дена од денот на 
извршената набавка, во согласност со член 39 став 3 на овој Закон;  
 
18) овластени продавачи кои до надлежниот орган не ги достават податоците за продаденото 
оружје и податоците за купувачот на оружјето, во рок од 15 дена од денот на извршената 
продажба, во согласност со член 39 став 5 на овој Закон;  
 
19) коишто  во пропишан рок до надлежниот орган не поднесат барање за издавање на 
оружен лист во согласност со член 40 став 10 на овој Закон;  
 
20) коишто  во предвидениот рок, до надлежниот орган не поднесат барање за регистрација 
на оружјето во согласност со член 40 став 11 на овој Закон;  
 



21) коешто до надлежниот орган не поднесе барање за издавање на нов оружен лист 
најдоцна 30 дена пред истекот на рокот на важење на оружниот лист во согласност со член 40 
став 13 на овој Закон;  
 
22) коешто на надлежниот орган во рок од 15 дена не му ги предаде оружјето и муницијата кои 
веќе не му се потребни, како и во случај на престанок на вршење на дејноста за која му е 
одобрена набавка на оружје, спротивно на член 40 став 15 на овој Закон;  
 
23) коешто на надлежниот орган во рок од 30 дена од истекот на календарската година, за 
секоја година, не му предаде примерок од евиденцијата која е предвидена во член 43 на овој 
Закон, во печатена или во електронска форма, во согласност со член 43 став 8 на овој Закон;  
 
24) коешто не води евиденција според член 43 и на начин пропишан со член 43 став 9 на овој 
Закон;  
 
25) коешто сите евиденции од член 43 на oвој Закон не ги предаде на надлежниот орган во 
рок од 15 дена по престанокот на вршење на  дејност во согласност со член 43 став 10 на овој 
Закон;  
 
26) коешто  имало одобрение за поседување на оружје, издадено по закон кој важел до денот 
на почетокот на примената на овој Закон, а кое во рок од три години од денот на почетокот на 
примената на овој Закон не поднесе барање за издавање на документ во согласност со  член 
50 став 1 на овој Закон.  
 
За прекршок од став 1 на овој член, со парична казна во износ од 10.000 до 500.000 динари ќе 
се казни и претприемачот.  
 
За прекршок од став 1 на овој член, со парична казна во износ од 20.000 до 150.000 динари ќе 
се казни и одговорното лице во правното лице.  
 
Со казната може да се изрече и заштитна мерка одземање на оружјето и муницијата.  
 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
 
Замена на исправи  
 
Член 50  
 
Физичките лица кои поседувале оружни листови и дозволи за носење на оружје за лична 
безбедност, како и правни лица и претприемачи кои имале одобрение за поседување на 
оружје, издадено по закон кој важел до денот на почетокот на примената на овој Закон, 
должни се во рок од три години од денот на почетокот на примената на овој Закон да 
поднесат барање за издавање на документ, заедно со уверение за здравствена способност за 
поседување и носење на оружје во согласност со овој Закон.  
 
Физичките лица кои имаат одобрение за поседување на трофејно оружје се должни во рок од 
една година од денот на почетокот на примената на овој Закон да го пререгистрираат, 
продадат, онеспособат или предадат оружјето без надомест во корист на Република Србија.  
 



Физичките лица на кои им е издаден оружен лист со право за користење на ловечко оружје со 
нежлебени цевки, должни се во рок од шест месеци од денот на почетокот на примената на 
овој Закон да го предадат наведениот документ до надлежниот орган.  
 
Законска легализација  
 
Член 51 
 
Сопствениците на оружје од  категорија Б и Ц  кои немаат документ издаден од надлежен 
орган можат, во рок од три месеци од денот на почетокот на примената на овој Закон, да 
поднесат барање за издавање на соодветен документ.  
 
Сопствениците на оружје од категорија А, Б и Ц, исто така, можат да го предадат оружјето до 
надлежниот орган, во сопственост на  Република Србија, во рок од три месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој Закон.  
 
Во случаите од став 1 и 2 на овој член, сопствениците на оружје не се должни да докажуваат 
потекло на оружјето и нема да одговараат за неовластено набавување, поседување и носење 
на оружје. 
  
Завршување на започнати постапки и престанок на важност на поранешниот закон  
 
Член 52 
 
Управни и прекршочни постапки започнати пред почетокот на примената на овој Закон ќе се 
завршат во согласност со Законот за оружје и муниција („Службен весник на РС“ бр. 9/92, 
53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03 85/05 – др.закон, 101/05 – др. закон, 27/11 - УС и 104/13 – др. 
закон).  
 
Со денот на почетокот на примената на овој Закон, престанува да важи Законот за оружје и 
муниција („Службен весник на РС“ бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 – др.закон, 
101/05 -др. закон, 27/11 - УС и 104/13 – др. закон) и член 31-34 од Законот за заштита на 
државната граница („Службен весник на РС“ бр. 97/08).  
 
Влегување во сила и почеток на примена  
 
Член 53 
 

Овој Закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Србија”, а почнува да се применува по истекот на една година од денот на 

влегувањето во сила. 


