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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Врз основа на член 6 од Законот за оружјето („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08 и 72/10), министерот за внатрешни работи, 
донесе   

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ВИДОВИТЕ НА ОРУЖЈЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ НАБАВУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА 
ОДОБРЕНИЕ И ЗА ЗНАЧЕЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ОРУЖЈЕ ОД А И 

Д КАТЕГОРИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за видовите на оружје кои можат да се набавуваат врз основа на 

одобрение и за значењето на одделни видови на оружје од А и Д категорија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 51/07), членот 2 се менува и гласи: 

„Врз основа на одобрение може да се набавува оружје од следниве видови: 
- долго огнено оружје со жлебена цевка од Б и Ц категорија; 
- долго огнено оружје со нежлебена цевка од Б и Ц категорија и 
- кусо огнено оружје со жлебени цевки од Б и Ц категорија.“ 
 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Долго огнено оружје со жлебена цевка е оружјето од: 
- Категорија Б точка 4 од Законот за оружјето (во натамошниот текст: Законот), 

полуавтоматското долго огнено оружје, со централно или рабно палење, со магацин и 
лежиште на куршуми кои можат да примат повеќе од три куршума, односно 
полуавтоматски карабин и полуавтоматска малокалибарска пушка; 

- Категорија Б точка 5 од Законот, полуавтоматско долго огнено оружје со жлебена 
цевка со централно или рабно палење, со магацин и лежиште на куршуми кои можат да 
примат до три куршуми и чиј полнач се менува, односно ова оружје може да се преправи, 
со помош на вообичаен алат, по што магацинот и лежиштето на куршумите можат да 
примат повеќе од три куршуми, односно полуавтоматски карабин и полуавтоматска 
малокалибарска пушка;               

- Категорија Б точка 7 од Законот, полуавтоматско долго огнено оружје, со централно 
или рабно палење  за цивилна намена што наликува на автоматско огнено оружје, односно 
полуавтоматски карабин и полуавтоматска малокалибарска пушка; 

- Категорија Ц точка 1 од Законот, репетирачко долго огнено оружје со жлебена цевка 
со централно или рабно палење, што не е опфатено со точката 6 од категорија Б од 
Законот, односно карабин и малокалибарска пушка; 

- Категорија Ц точка 2 од Законот, еднострелно долго огнено оружје со жлебена цевка 
со централно или рабно палење, односно карабин и малокалибарска пушка без магацин со 
директно полнење во цевката; 

- Категорија Ц точка 3 од Законот, полуавтоматско долго огнено оружје со жлебена 
цевка што не е опфатено со точките 4, 5, 6 и 7 од категоријата Б од Законот, односно 
полуавтоматски карабин и полуавтоматска малокалибарска пушка и 

- Категорија Ц точка 6 од Законот, адаптери со жлебена цевка .“  
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Член 3 
По членот 3 се додаваат два нов члена  3-а и 3-б кои гласат: 

 
„Член 3-а 

Долго огнено оружје со нежлебена цевка е оружје од: 
- Категорија Б точка 4 од Законот, полуавтоматско долго огнено оружје со нежлебена 

цевка со магацин и лежиште на куршуми кои можат да примат повеќе од три куршума; 
- Категорија Б точка 5 од Законот, полуавтоматско долго огнено оружје со нежлебена 

цевка со магацин и лежиште на куршуми кои можат да примат до три куршума и чиј 
полнач се менува, односно ова оружје може да се преправи со помош на вообичаен алат, 
по што магацинот и лежиштето на куршуми можат да примат повеќе од три куршуми; 

- Категорија Б точка 6 од Законот, репетирачко и полуавтоматско долго огнено оружје 
со нежлебена цевка со должина до 60 сантиметри; 

- Категорија Б точка 7 од Законот, полуавтоматско долго огнено оружје со нежлебена 
цевка за цивилна намена што наликува на автоматско огнено оружје; 

- Каторија Ц точка 1 од Законот,  репетирачко долго огнено оружје со нежлебени цевки 
што не е опфатено со точката 6 од категоријата Б, односно пушка сачмарка на 
репетирање; 

- Категорија Ц точка 3 од Законот, полуавтоматско долго огнено оружје со нежлебени 
цевки што не е опфатено со точките 4, 5, 6 и 7 од категоријата Б од Законот и   

- Категорија Ц точка 5 од Законот, еднострелно долго огнено оружје со нежлебени 
цевки, односно пушка – сачмарка со дирекно полнење во цевката. 

 
Член 3-б 

 Кусо огнено оружје со жлебени цевки е оружје од: 
- Категорија Б точка 1 од Законот, полуавтоматско или репетирачко кусо огнено оружје 

со  жлебени цевки со централно или рабно палење, односно полуавтоматски или 
репетирачки пиштол, полуавтоматски или репетирачки револвер, малокалибарски пиштол 
и малокалибарски револвер; 

- Категорија Б точка 2 од Законот, еднострелно кусо огнено оружје со жлебени цевки со 
централно палење, односно еднострелен пиштол со директно полнење во цевката; 

- Категорија Б точка 3 од Законот, еднострелно кусо огнено оружје со жлебени цевки со 
рабно палење со вкупна должина помала од 28 сантиметри, односно еднострелен 
малокалибарски пиштол со директно полнење во цевка и 

- Категорија Ц точка 4 од Законот, еднострелно  кусо огнено оружје со рабно палење со 
вкупна должина поголема или еднаква на 28 сантиметри, односно еднострелен 
малокалибарски пиштол со директно полнење во цевка.“ 

 
Член 4 

Во членот 4 став 1 во алинејата 3 зборот „олучена“ се заменува со зборот „жлебена“. 
Во алинејата 4 зборот „неолучена“ се заменува со зборот „нежлебена“. 
 

Член  5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 
  Бр. 141-102099/1                                Министер 

29 декември 2010 година                    за внатрешни работи, 
         Скопје                     м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

 


