
КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ ЧЛАНА 348. СТАВ 1. КЗ 

 

 

  Наредба о легализацији оружја („Службени гласник РС“ број 53 од 30.05.2017. 

године) примењује се само на лица која су на дан ступања Наредбе на снагу  

власници нелегалног оружја.  

 

Из образложења: 

 

 ''Неосновано браниоци окривљених у поднетим захтевима указују да је доношењем 

побијаних пресуда, којима су окривљени правноснажно оглашени кривим и осуђени за 

кривично дело неовлашћена производња, држање, ношење и промет оружја и 

експлозивних материја из члана 348. став 1.  КЗ, односно кривично дело недозвољена 

производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја у помагању  из 

члана 348. став 1. у вези члана 35. КЗ, учињена повреда закона из члана 438. став 1. тачка 

1) ЗКП на штету окривљених, због постојања  околности која трајно искључују кривично 

гоњење окривљених. 

 Наиме, према чињеничном опису кривичног дела, датом у оптужном акту јавног 

тужиоца и утврђеном у изреци првостепене пресуде, произилази да је окривљени K. 

неовлашћено набавио спорни пиштољ са два припадајућа оквира и два метка, окривљени 

Ј. неовлашћено продавао спорни пиштољ са оквиром и два метка, при чему им је помогао 

окривљени С. и то у временском периоду од 12.8.2017. године до 19.8.2017. године, а који 

пиштољ су заједно са оквиром и два метка дана 19.8.2017. године полицијски службеници 

одузели од окривљеног К, уз потврду о привремено одузетим предметима.    

 Наредба о легализацији оружја („Службени гласник РС“, број 53/17) од 30.5.2017. 

године прописује у тачки 1. да власници оружја из категорије Б и Ц, који на дан ступања 

на снагу ове наредбе немају исправу издату од надлежног органа могу, у року од 1. јуна 

2017. године до 1. октобра 2017. године, поднети захтев за издавање одговарајуће исправе. 

У тачки 2. наведене Наредбе прописано је да власници оружја из тачке 1.  наредбе, 

укључујући и власнике оружја из категорије А, исто могу, у року из те тачке, предати 

надлежном органу, односно у власништво Републике Србије. У тачки 3. је прописано да у 

случајевима из ст. 1. и 2.  наредбе, власници оружја нису дужни да доказују порекло и у 

прописаном року неће одговарати за неовлашћено држање и ношење оружја.  

         Смисао Наредбе о легализацији оружја је, односно њен дух иде ка томе да је држава 

имала потребу да из кривичног прогона искључи само лица која неовлашћено већ држе и 

носе оружје и муницију, да им омогући да предају захтев за издавање одговарајуће 

исправе, односно да предају такво оружје надлежним државним органима у назначеном 

периоду, без правних последица, јер у прописаном року неће одговарати за неовлашћено 

држање и ношење оружја. Стога се, по оцени овог суда,  Наредба не може применити на 

лица која продају, набављају, купују или радњом помагања посредују при купопродаји 

оружја.   

 Како су, дакле, окривљени оглашени кривим да су у периоду важења Наредбе, 

односно, након њеног ступања на снагу неовлашћено купили, односно продали и 

посредовали у купопродаји оружја и муниције, то они не спадају у круг лица на која је 



могуће применити Наредбу о легализацији оружја („Службени гласник РС“, број 53/17) од 

30.5.2017. године, па тиме није искључено кривично гоњење окривљених за наведена 

кривична дела, те су захтеви за заштиту законитости бранилаца окривљених одбијени као 

неосновани''.        

 

  (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 877/2019 од 24.10.2019. 

године, утврђена на седници Кривичног одељења 2.12.2019. године) 
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