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УДРУЖЕНИМ ЧЛАНИЦАМА СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 
 
Предмет: Упутство за пререгистрацију оружја 
 
Поштовани, 
 
Закон о оружју и муницији РС донет је 13.05.2016. године. 
Одредбама наведеног Закона прописане су обавезе за сва физичка и правна лица око пререгистрације 
оружја које је регистровано у надлежном органу (полицијска станица по месту седишта - пребивалишта). 
 
Одредбе се односе и на оружје које поседују стрељачке организације на целој територији Републике 
Србије. 
 
Рок за пререгистрацију оружја (3 године) био је продужен је до 05.03.2020. године. 
 
Законом о изменама и допунама Закона о оружју и муницији, који је усвојила Скупштина РС 
(02.03.2020.), рок за пререгистрацију оружја продужен је за још две године, односно до 05.03.2022. 
 
У складу са тим, обавеза је свих стрељачких организација - чланица Савеза, да изврше 
пререгистрацију свог ватреног оружја (малокалибарског и оружја великог калибра). 
 
За ваздушно оружје категорије „Д“ није предвиђена пререгистрација већ само брисање из евиденције 
надлежног органа (упутство у даљем тексту). 
 
У случају прекорачења горе наведеног рока  запречене су високе новчане казне уз заштитну меру 
одузимања оружја и муниције. 
 

1. Ваздушно оружје 
 
Ваздушно оружје које користе стрељачке организације по Програму и Календару такмичења у правилу 
спада у оружје категорије „Д“. 
 
То је ваздушно оружје (пиштољи и пушке), чија кинетичка енергија је мања од 10,5 Ј или је брзина 
пројектила (дијаболе) мања од 200 m/s и калибра 4,5 mm (чл. 4 ст. 1.т. 4 Закона). 
 
Такво оружје може се набављати и држати без исправе и пријаве надлежном органу. 
Међутим, ваздушно оружје које је до сада било пријављено надлежном органу, треба да се избрише из 
евиденције. Процедура подразумева подношење захтева за брисање из евиденције подручној полицијској 
станици где је ваздушно оружје регистровано. 
Уз захтев је неопходна потврда овлашћене организације - фирме којом се потврђује да оружје спада у 
категорију „Д“. 
 
На основу овлашћења Министарства унутрашњих послова РС-Дирекције полиције, Стрељачки савез Србије 
је овлашћен да такве потврде издаје. Свака удружена чланица која има потребу за брисањем ваздушног 
оружја из евиденције треба да се обрати Савезу, који ће по извршеном прегледу, без накнаде издати 
потврду верификованој чланици. 
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Подразумева се да удружене чланице испуњавају све прописане услове за смештај и чување оружја (свих 
категорија и врста оружја). 
 
Ваздушно оружје које има већу кинетичку енергију од 10,5 Ј, брзину пројектила већу од 200 m/s и калибра 
већег од 4,5 mm спада у оружје категорије „Ц“, може се слободно набављати и држати (без одобрења МУП-
а), али се мора пријавити надлежном органу. 
 

2. Ватрено оружје 
 
Сво ватрено оружје које поседују удружене чланице спада у оружје категорије „Б“-спортско оружје (члан 5. 
ст. 3 и члан 3. ст. 1. т. 17. Закона). 
 
То се мисли на малокалибарске пушке - пиштоље, пушке - пиштоље великог калибра,пушке на неолученим 
цевима „сачмарице“, полуаутоматске пушке великог калибра „ПАП“). 
Аутоматско оружје (пушке - пиштољи) нису дозвољени без посебног одобрења надлежног органа (оружје из 
категорије „А“). 
 
Наведено оружје се набавља - пререгиструје подношењем захтева надлежном органу, уз који, правна 
лица-стрељачке организације, прилажу доказ о упису у одговарајући регистар (АПР), акт о систематизацији 
радних места (функцију коју обавља овлашћено лице), као и доказе о испуњености просторно-техничких 
услова за безбедан смештај и чување оружја. 
 
Одговорна или овлашћена лица стрељачке организације морају да испуњавају услове предвиђене чланом 
11.ст.1.т.1-7 Закона (у прилогу Закон). 
 
За пререгистрацију ватреног оружја, поред захтева које подноси претходно наведено лице, оружје се мора 
донети или уговорити са надлежним органом физички увид у исто 
(могуће је са подручном полицијском станицом договорити да овлашћена службена лица дођу у магацин 
стрељачке организације и изврше физички увид). 
 
Предлажемо удруженим чланицама да не чекају крајњи рок за пререгистрацију оружја јер је за очекивати да 
ће тада бити велике гужве због пререгистрације оружја физичких лица, на које се исти рок примењује. 
 
За све евентуалне нејасноће, можете се обратити Канцеларији Савеза. 
 
Прилог: 
Закон о оружју и муницији 
 
 
 
С поштовањем, 
 

Генерални секретар ССС 
 

Ненад Петковић, маг. прав. 


