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Врз основа на член 6 од Законот за оружјето („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/2005, 47/2006 и 42/2007), министерот за внатрешни работи донесе   

 
ПРАВИЛНИК 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 
Со овој правилник се определуваат видовите на оружјето кои можат да се набавуваат 

врз основа на одобрение и за значењето на одделни видови на оружје од А и Д категорија, 
согласно со категоризацијата на оружјето од членот 4 на Законот за оружјето (во 
натамошниот текст: законска категоризација на оружјето).  

 
Член 2 

Врз основа на одобрение може да се набавуваат следните видови на оружје од 
категоријата Б: 

1) револвер, полуавтоматски пиштол и репетирачки пиштол од полуавтоматско или 
репетирачко огнено оружје; 

2) пиштол од еднострелно кусо огнено оружје, со централно палење; 
3) пиштол со рабно палење со вкупна должина помала од 28 сантиметри и 

малокалибарски пиштол со калибар .22 ЛР од еднострелно кусо огнено оружје, со рабно 
палење со вкупна должина помала од 28 сантиметри; 

4) полуавтоматска пушка со жлебени цевки со магацин и комора кои можат да примат 
повеќе од три куршима и полуавтоматска пушка со нежлебени цевки со магацин и комора 
кои можат да примат повеќе од три куршуми од полуавтоматско долго огнено оружје со 
магацин и лежиште на куршуми кои можат да примат повеќе од три куршума; 

5) полуавтоматска пушка со жлебени цевки и полуавтоматска пушка со нежлебени 
цевки од полуавтоматско долго огнено оружје, 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; 

6) пушка на репетирање со вкупна должина до 60 сантиметри, со цевка со комбинирана 
должина, пушка на репетирање со жлебена цевка со должина до 60 сантиметри, пушка на 
репетирање со нежлебена цевка со должина до 60 сантиметри и полуавтоматска пушка со 
нежлебана цевка со должина до 60 сантиметри од репетирачко и полуавтоматско долго 
огнено оружје, со нежлебена цевка со должина до 60 сантиметри и  

7) полуавтоматска пушка со жлебена цевка за цивилна намена, што наликува на 
автоматско огнено оружје, полуавтоматска пушка со нежлебена цевка за цивилна намена, 
што наликува на автоматско огнено оружје и полуавтоматска пушка со комбинирани 
цевки (жлебени и нежлебени) за цивилна намена, што наликува на автоматско огнено 
оружје од полуавтоматско долго огнено оружје, за цивилна намена, што наликува на 
автоматското огнено оружје.   

 
Член 3 

Врз основа на одобрение може да се набавуваат следните видови на оружје од 
категоријата Ц: 

1) пушка со жлебена цевка-карабин, пушка со нежлебена цевка-сачмарка и оружје со 
комбинирани цевки (жлебени и нежлебени) од репетирачко долго огнено оружје што не е 
опфатено со точката 6 од категоријата Б;  

2) пушка (карабин) од еднострелно долго огнено оружје со жлебена цевка; 



„Службен весник на РМ“ бр. 51 од 24.04.2007 година 

2 од 2 

3) полуавтоматска пушка со жлебена цевка –карабин и полуавтоматска пушка со 
нежлебена цевка-сачмарка од полуавтоматско долго огнено оружје, што не е опфатено со 
точките 4, 5, 6 и 7 од категоријата Б; 

4) пиштол со рабно палење или пиштол со вкупна должина поголема или еднаква на 28 
сантиметри и револвер со рабно палење или со вкупна должина поголема или еднаква на 
28 сантиметри од еднострелно кусо огнено оружје со рабно палење со вкупна должина 
поголема или еднаква на 28 сантиметри и    

5) пушка сачмарка од еднострелно долго огнено оружје со нежлебени цевки. 
 

Член 4 
Под автоматско огнено оружје од категорија А, точка 2 од законската категоризација на 

оружјето, во смисла на овој правилник, се сметаат: 
- автоматски пиштол; 
- автоматска пушка; 
- автоматска пушка со олучена цевка; 
- автоматска пушка со неолучена цевка; 
- митралез и 
- друго. 
Под посебна опрема за огнено оружје од категорија А, точка 10 од законската 

категоризација на оружјето, во смисла на овој правилник, се сметаат: 
- направи за пригушување на звукот; 
- цевки со надворешен навој на устата на цевката или други продолжетоци наменети 

исклучиво за поставување на направи за пригушување на звукот; 
- телескопско-нишанска направа што може да се прицврстува на оружјето, со 

електронско појачување на светлината или инфрацрвен зрак; 
- направи за криење на пламенот; 
- втор пиштолски ракохват; 
- облога што ја затвора целосно цевката на оружјето и 
- мерач на далечина со ласерски зрак интегриран во нишанот на оружјето. 
 

Член 5 
Под пневматско оружје од категорија Д, точка 1 од законската категоризација на 

оружјето, во смисла на овој правилник, се сметаат: 
- пневматски пиштол и  
- пневматска пушка. 
Под оружје со тетива од категорија Д, точка 2 од законската категоризација на 

оружјето, во смисла на овој правилник, се сметаат: 
- лак и  
- самострел.  
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на обравувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.  
 

     Бр. 13.1-26747/1                                        Министер 
18 април 2007 година              за внатрешни работи, 

      Скопје                              м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
 


