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ЗАКОН
о оружју и муницији

"Службени гласник РС", број 20 од 24. фебруара 2015.

Замена исправа

Члан 50.

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.

Коментар ( важно ):

Једна од важних одредби новог Закона о оружју и муницији јесте Замена исправа (члан 50.),
по којој је потребно да:

- у року од три године заменити оружни лист за оружје категорије Б,

- односно у року од годину дана извршити пререгистрацију, продају, онеспособе или предају
оружје без накнаде у корист Републике Србије, важи за лица која имају одобрење за
држање „трофејног оружја“,

- односно у року од шест месеци да предају надлежном органу оружни лист са правом
коришћења ловачког оружја са неолученим цевима, (сувласнички оружни лист).

Приликом замене исправа о оружју подноси се и лекарско уверење о здравственој
способности за држање  и ношење оружја.



ПРАВИЛНИК

о поступку давања оружја на послугу

"Службени гласник РС", број 95 од 20. новембра 2015.

Члан 1.
Овим правилником прописује се изглед пријаве и поступак давања оружја на послугу.

Давање на послугу ловачког оружја

Члан 2.

Власник регистрованог ловачког оружја (у даљем тексту: послугодавац), у току лова може дати
другом ловцу своје регистровано ловачко оружје на послугу, уколико ловац који узима оружје на
послугу (у даљем тексту: послугопримац), поседује оружни лист за ту врсту оружја.

Послугодавац или његов овлашћени представник мора бити присутан за време трајања послуге.

Послугопримац мора за све време трајања послуге код себе имати оружни лист за своје
регистровано ловачко оружје исте врсте.

Регистровано ловачко оружје може се дати на послугу без присуства послугодавца за време
трајања послуге, уз претходну пријаву надлежном органу.

Приликом пријаве послуге код надлежног органа морају бити присутни послугодавац и
послугопримац.

Пријава о давању на послугу ловачког оружја (Образац 1), одштампана је уз овај правилник и чини
његов саставни део.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”, а почиње да се примењује 5. марта 2016. године.



ПРАВИЛНИК

о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције

"Службени гласник РС", број 9 од 5. фебруара 2016.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују просторно-технички услови за безбедно смештање и чување
оружја,  основних делова за оружје и муниције које треба да испуњавају физичка лица која
набављају оружје, физичка лица која су поднела захтев за издавање колекционарске дозволе, као
и правна лица и предузетници која подносе захтев за издавање  одобрења за обављање
делатности поправљања и преправљања оружја, обуком за руковање ватреним оружјем и
прометом оружја, основних делова за оружје и муницијом.

Смештај и чување оружја и муниције за физичка лица

Члан 2.

Физичка лица која набављају оружје, дужна су да обезбеде услове за безбедан смештај и чување
оружја и муниције, тако да оно не може доћи у посед неовлашћених лица, односно,
да буде закључано и посебно одвојено у сефовима, касама или сличним орманима који се не могу
лако отворити.

Оружје и муниција се мора чувати у стамбеном или другом простору који се налази
у месту пребивалишта, на адреси становања физичког лица.

Смештај и чување оружја и муниције за издавање колекционарске дозволе

Члан 3.

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.

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”, а почиње де се примењује 5. марта 2016. године.



ПРАВИЛНИК
о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја

"Службени гласник РС", број 25 од 9. марта 2016.

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови које мора да испуњава здравствена установа за обављање
лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја и
ближи услови које, у погледу здравствене способности за држање и ношење оружја, морају да испуњавају
физичка лица која држе и носе оружје.

Члан 2.
Здравствена способност физичких лица за држање и ношење оружја утврђује се лекарским прегледима који
се обављају у здравственој установи која испуњава прописане услове и која добије решење здравствене
инспекције Министарства здравља да може обављати наведене лекарске прегледе (у даљем тексту:
овлашћена здравствена установа).

Овлашћена здравствена установа мора да испуњава услове за обављање делатности медицине рада
прописане одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у
здравственим установама и другим облицима здравствене службе.

Поред услова из става 2. овог члана, за обављање лекарских прегледа физичких лица за држање и ношење
оружја, здравствена установа мора да има:
1) у радном односу доктора медицине – специјалисту офталмологије, доктора медицине специјалисту
психијатрије, односно неуропсихијатрије и дипломираног психолога;
2) простор за чување медицинске документације, односно метални ормар са кључем за здравственe картонe
о здравственој способности физичких лица за држање и ношење оружја.

Члан 3.
Лекарски преглед физичких лица за држање и ношење оружја обухвата:
1) увид у Извештај изабраног лекара о здравственом стању физичког лица за држање и ношење оружја, не
старији од 30 дана, издат од стране изабраног лекара – доктора медицине или доктора медицине
специјалисте за област опште медицине, односно специјалисте медицине рада (Образац 1.), који је
одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део;
2) узимање анамнестичких података о здравственом стању физичког лица;
3) клинички преглед физичког лица који обавља тим здравствених радника и сарадника (у даљем тексту:
тим), кога чине доктор медицине – специјалиста медицине рада, доктор медицине – специјалиста
психијатрије, односно неуропсихијатрије и дипломирани психолог;
4) по потреби, додатне дијагностичке процедуре и друге лекарске прегледе.


