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   В О В Е Д 
 

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
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Со Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 
47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15, 193/15 и 55/16)  се уредуваат 
условите за набавување, поседување, носење, чување, производство, поправање, 
онеспособување (деактивирање), промет, превоз и пренесување преку државната 
граница на оружје и муниција, а определено е дека одредбите на овој закон нема да се 
применуваат на вооружувањето и воената опрема, како и на оружјето и муницијата 
наменети за потребите на Министерството за одбрана, Армијата на Република 
Македонија, Министерството за внатрешни работи, казнено-поправните установи и 
другите државни органи и правни лица утврдени со посебни прописи. 

Поаѓајќи од потребите на стручните служби во Министерството за внатрешни 
работи произлезени од практичната имплементација на Законот за оружјето, како и 
барањата од страна на Комората на Република Македонија за приватно обезбедување, 
Стопанската комора на Македонија - Групација за оружје, експлозивни и опасни 
материи, пиротехнички средства и опрема за воена и цивилна намена, Ловечка 
федерација на Македонија и Македонска спортска стрелачка федерација се утврди 
потребата од ревидирање на определени одредби од Законот за оружјето, а во насока 
на подобрување на правната рамка за постапување со граѓанското оружје. Определени 
точки на изменување на Законот се однесуваат на преквалификација на определени 
видови оружје, ограничување на правото на набавување на кусо и долго огнено оружје 
со жлебени цевки за лица помлади од 25 години под определени услови, 
продолжување на рокот за заменување на дозволите за поседување и носење на 
оружје и дозволите за поседување на оружје, повторно воведување на легализација на 
оружјето од Б, Ц и Д категорија кое се поседува без соодветна важечка исправа 
издадена согласно одредбите на стариот Закон за набавување, поседување и носење 
на оружје и Законот за оружјето. 

Покрај потребата од уредување на наведените состојби, со предложените 
изменувања и дополнувања на законот се врши и транспонирање на Регулатива за 
спроведување (ЕУ) бр. 2015/2403 на Комисијата од 15 декември 2015 година за 
утврдување на заеднички упатства за стандарди и техники за деактивирање за да се 
осигури дека деактивираното огнено оружје станува неповратно онеспособено. 
  Со предложените изменувања и дополнувања на предметниот закон, исто така, 
се вршат и техничко-терминолошки прецизирања на законот, надминување на 
практичните проблеми со кои се соочуваат надлежните служби на Министерството за 
внатрешни работи, како и содржинско и нормативно-правно унапредување на 
предвидените законски решенија во правец на нивна доследна практична примена. 

        
 II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН 

Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето се 
заснова врз истите цели и начела врз кои е заснован Законот за оружјето. Со 
предложените законски решенија се очекува прецизирање на содржинатата на 
предметниот закон и негово хармонизирање со правото на Европската унија. 
 
 III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

Предлогот на законот не предизвикува финансиски импликации врз Буџетот на 
Република Македонија. 

 
IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ 

За спроведување на предложениот закон не се потребни дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Република Македонија. 



 3 

 
V. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТИВИ ОД ДРУГИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И УСОГЛАСЕНОСТ НА 

ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОРУЖЈЕТО СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 Со Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето 
се врши делумно усогласување на Законот за оружјето со следната регулатива: 

- Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 2015/2403 на Комисијата од 15 декември 
2015 година за утврдување на заеднички упатства за стандарди и техники за 
деактивирање за да се осигури дека деактивираното огнено оружје станува неповратно 
онеспособено. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОРУЖЈЕТО 

 
Член 1 

 Во Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 
47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15 , 193/15 и 55/16), во член 2 став 2  
во точката 9) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка. 
 Во точката 10) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“. 
 По точката 10) се додава нова точка 11) која гласи:  
 „11) реплика на старинско оружје.“ 
 Во ставот 4 точката 5) се брише. 
 Во точката 6) која станува точка 5) по зборот „оружје“ се додаваат зборовите „и 
муниција“. 
 Точката 7) станува точка 6). 
 

Член 2 
 Во член 4 во ставот 5 точката 7) се менува и гласи:  
 „7) еднострелно долго огнено оружје со комбинирани цевки;“. 
 Точката 9) се менува и гласи: 
  „9) оружје со тетива и“. 
 По точката 9) се додава нова точка 10), која гласи:  
 „10) оружје (кусо или долго огнено оружје), кое се полни со црн барут од устата 
на цевката на оружјето и се пали со фитил, кремен или каписла.“ 
 Ставот 6 се менува и гласи: 
 „1) пневматско оружје; 
 2) ладно оружје; 
 3) пеинт бол  (Paint ball) и 
 4) аирсофт (Airsoft).“ 
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Член 3 
 Во член 7 по ставот 8 се додава нов став 9, кој гласи:   
 „Корисниците на дивечот на ловишта можат да набавуваат и поседуваат 
муниција за оружје со жлебени цевки најмногу до 200 куршуми во текот на 
календарската година за секое оружје наведено во дозволата за поседување на 
оружјето, а наменето за лов, освен ако се докаже дека постојат оправдани причини за 
набавување и поседување на поголема количина на муниција од пропишаната во текот 
на календарската година.“ 
 

Член 4 
 Во член 9 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
  „По исклучок од ставот 1 точка 1 на овој член, одобрение за набавување на кусо 
огнено оружје со жлебена цевка и долго огнено оружје со жлебена цевка на физичкото 
лице се издава врз основа на претходно поднесено писмено лично барање за 
издавање одобрение за набавување на оружје ако физичкото лице има наполнето 25 
години живот, освен ако лицето не е  активен член на стрелачко друштво подолго од 
две години“. 
 
  Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите „ потврда за положен ловечки испит, 
односно“ се бришат. 
  Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6. 
 

Член 5 
  Во член 12 став 1 во алинејата 1 по зборот „должност,“ се додаваат зборовите: 
„освен во случај кога физичкото лице е правосилно осудено за кривично дело 
загрозување на безбедноста во сообраќајот сторено од небрежност,“. 
  Во алинејата 3 по зборот „семејството,“ се додаваат зборовите: „местото на 
живеење,“, а по зборовите „  работното место“ се додава запирка и зборовите: 
„семејно насилство“. 
 

Член 6 
  Во член 13 став 2 во алинејата 1 зборовите „и има потврда за положен ловечки 
испит“ се бришат, а по зборот „односно“ се додава зборот „има“. 
 

Член 7 
  Во член 14 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:  
  „Против решението со кое се одбива барањето за издавање овластување 
подносителот на барањето има право на жалба до Државната комисија за одлучување 
во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен (во натамошниот 
текст: Комисијата), во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.“ 
  Ставот 5 станува став 6. 
  Во ставот 6 кој станува став 7 по зборот „овластени“ се додаваат зборовите „или 
биле овластени“. 
  Ставовите 7, 8  и 9 стануваат ставови 8, 9 и 10. 
 

Член 8 
  Во член 14-е по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:  
  „Доколку барателот има положено теоретски дел од испитот, истиот полага 
само практичен дел за видот на оружјето за кое има намера да поднесе барање за 
набавување.“.  
 

Член 9 
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  Во член 15 во ставот 3 зборот „полицијата“ се заменува со зборовите  
„Министерството за внатрешни работи“. 
  Во ставот 5 по зборовите „Министерството за внатрешни работи“ запирката се 
брише и се додаваат зборовите “и работниците од Министерството за внатрешни 
работи кои биле овластени да носат оружје, пензионираните работници од 
вооружените сили и од службата за обезбедување на казнено - поправните установи, 
како и други работници на државните органи кои со посебни прописи биле овластени 
да носат оружје,“. 
 

Член 10 
  Во член 16 во ставот 2 по зборовите „правно лице“ се додава точка и зборовите 
„и кои ги исполнуваат условите од членот 9 став 1 точки 4 и 6 на овој закон.“ се бришат. 
 

Член 11 
 Во членот 17 зборовите „Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен (во натамошниот текст: 
комисија)“ се бришат. 

 
Член 12 

 Членот 18-а се брише. 
 

Член 13 
 Во член 19 во ставот 3 зборовите „или спортско оружје“ се бришат. 
 

Член 14 
 Во член 21 во ставот 1 зборовите „од пет“ се заменуваат со зборовите „до пет“. 
 Во ставот 2 зборовите „може да биде продолжена“ се заменуваат со зборовите 
„се продолжува“, а зборот „пред“ се заменува со зборот „по“. 
 Во ставот 5 запирката по зборовите “поседување на оружје“ запирката се 
брише, а зборовите „со која оружјето не може повеќе да се употребува“ се заменуваат 
со зборовите „за кое е издадена потврда за трајно онеспособување на оружјето 
согласно одредбите од членот 51-а од овој закон“. 
 

Член 15 
 Во член 22 во ставот 2 зборот „пред“ се заменува со зборот „по“. 
 

Член 16 
 Во член 23 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
 „ Дозволата за носење на оружје од ставот 2 на овој член содржи лични 
податоци за работникот за обезбедување и фотографија.“ 
 Во ставот 3 кој станува став 4 зборот „пред“ се заменува со зборот „по“. 
 Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6. 
 

Член 17 
 Во членот 24 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка по која се 
додаваат зборовите „со налогот за носење на оружје издаден од правното лице 
согласно закон“. 
 
 

Член 18 
 Во член 27 во ставот 1 зборовите „Д категорија“ се заменуваат со зборовите „Д1 
и Д2 категорија.“ 
 По ставот 1 се нодава нов став 2 кој гласи:  
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„Оружјето од Д3 и Д4 категориите може да се набавува од стрелачки или спортски 
друштва заради вршење работи кои спаѓаат во рамките на нивната дејност.“. 
 Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 19 
 Во член 39 во ставот 6 зборот „привремено“ се заменува со зборот „трајно“. 

 
Член 20 

 Членот 41 се менува и гласи:  
 „Дозволата за оружје, дозволата за колекционерско оружје, дозволата за 
носење оружје и потврдата за пријавување оружје од Д категорија, ќе се поништат во 
случај кога: 

1) е донесено конечно решение за одземање на оружјето и муницијата, 
дозволата за оружје, дозволата за колекционерско оружје односно 
дозволата за носење на оружје; 

2) одобрението за постојан престој на странец на територијата на Република 
Македонија престанало согласно со прописите со кои се регулира престојот 
на странците во Република Македонија; 

3) ќе настапи смрт на имателот на дозволата; 
4) оружјето е украдено, односно исчезнато или продадено и 
5) се исполнети условите од членот 23 став 4 од овој закон. 

 Дозволата за поседување на оружје и потврдата за пријавување оружје од Д 
категорија  ќе се поништи во случај кога: 
e донесено конечно решение за одземање на оружјето и муницијата, дозволата за 

поседување на оружјето и 
правното лице ќе престане да постои или службата за обезбедување која постоела во 

рамките на правното лице ќе престане да постои.“ 
 

Член 21 
  Во член 42 став 1 во точката 3) сврзникот „и“ се заменува со запирка и по бројот 
„2“ се додаваат зборовите „и 3“. 
 

 Член 22 
  Во член 43 во ставот 1 по зборовите „прекршочна постапка за прекршокот од 
членот 12 став 1 алинеја 2 на овој закон“ се додаваат зборовите „или ако постојат 
околностите предвидени во членот 12 став 1 алинеја 3 од овој закон“ а по зборовите 
„надлежниот орган“ се додаваат зборовите „со решение“. 
 
 

Член 23 
  Во член 46 ставот 5 се менува и гласи:  
  „Одобрението од ставот 1 на овој член го издава надлежниот орган, во рок од 
шест месеци од денот на поднесување на барањето. 
  По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
  „Одобрението за производство на оружје и муниција за оружје се издава по 
претходно прибавени мислења од Министерството за одбрана и Министерството за 
економија. 

 
Член 24 

  Членот 51-а се менува и гласи: 
  „Трајно онеспособување (деактивирање) на оружје се врши на оружје од Б и Ц  
категорија. 
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Трајно онеспособување на оружје вршат трговските друштва со седиште на 
територија на Република Македонија кои имаат добиено одобрение за производство 
на оружје и муниција или поправање на оружје. 

По извршувањето на техничката постапка од ставот 1 на овој член, трговските 
друштва од ставот 2 на овој член се должни да издадат потврда дека е извршена 
техничка постапка за трајно онеспособување на оружјето. 

Сопственикот на оружјето што е трајно онеспособено за употреба е должен во 
рок од осум дена да ги достави оружјето и потврдата од ставот 3 на овој член, до 
комисија формирана од страна на министерот за внатрешни работи, која издава 
потврда дека огненото оружје е трајно онеспособено за употреба. 

Сопственикот на оружјето трајно ја задржува потврдата за деактивирање на 
оружјето. Доколку деактивираното оружје е предмет на правен промет, тоа е 
придружено заедно со потврдата за деактивирање. 

Сопственикот на оружјето има право да поднесе приговор против потврдата од 
ставот 5 на овој член до организациската единица во Министерството за внатрешни 
работи во чиј делокруг е издавањето на потврдите во рок од 15 дена од денот на 
приемот на потврдата. 
 По приговорот одлучува раководителот на непосредно повисоката 
организациска единица во Министерството за внатрешни работи во чиј делокруг е да 
одлучува по приговорот, во рок од 15 дена од денот на приемот на приговорот.   
     За издадените потврди за трајно онеспособување на оружје, Министерството  
за внатрешни работи задолжително води евиденција со наведување на бројот и 
датумот на издавање на потврдата. 
             Евиденциите од ставот 8 од овој член се чуваат 20 години. 
 Министерот за внатрешни работи со подзаконски акт поблиску ќе ги уреди 
техничките спецификации за деактивирање на огнено оружје, формата и содржината 
на образецот за означување на деактивираното оружје и формата и содржината на 
образецот на потврдата за деактивирање на огнено оружје.“. 
 
 

Член 25 
 Во членот 51-б ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
 „Лежиштето на куршуми на револверот да има еден попречно поставен отвор, 
со пречник еднаков на калибарот на цевката на оружјето. Лежиштето на куршуми на 
револверот да биде затворено со метална влошка, која ја опфаќа внатрешноста на 
цевката. 

Привремено онеспособување на огнено оружје можат да вршат трговските 
друштва со седиште на територија на Република Македонија кои имаат добиено 
одобрение за производство или поправање на оружје и делови за оружје.“ 

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
 „По извршувањето на една од техничките постапки од ставот 1 на овој член, 
трговските друштва од ставот 3 на овој член се должни да издадат потврда дека е 
извршена техничка постапка за привремено  онеспособување на оружјето.“ 
                                             

Член 26 
  Во член 55 во ставот 1 по зборовите „муниција и“ се додава зборот „главни“. 
  Ставот 2 се менува и гласи: 
  „ Трансферот на оружје, муниција и главни делови за оружје преку државната 
граница, се врши од страна на трговските друштва од ставот и на овој член, кои ќе 
добијат одобрение издадено од надлежниот орган.“. 
  По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
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  „Одобрение за транфер на оружје, муниција и главни делови за оружје од 
категоријата Б и Ц се издава  по претходно прибавено мислење од Министерството за 
надворешни работи и Министерството за одбрана.“ 
  Во ставот 3 кој станува став 4  во алинеите 2 и 4 по зборовите „муниција и“ се 
додава зборот „главни“. 
  Во алинејата 3 зборот „деловите“ се заменува со зборовите „главните делови“, а 
по зборот калибар се става запирка и се додаваат зборовите „категорија, модел“. 
  Во ставот 4 кој станува став 5 во алинејата 3 по зборовите „муниција и“ се 
додава зборот „главни“. 
  Ставовите 5, 6 7 и 8 стануваат ставови 6, 7, 8 и 9. 
 

Член 27 
  Во член 56 во ставот 1 по зборовите „муниција и“ се додава зборот „главни“. 
  Во ставот 3 во воведната реченица и во алинеите 2, 3 и 4, по зборовите 
„муниција и“ се додава зборот „главни“. 
  Во алинејата 3 по зборот „калибар“ се става запирка и се додаваат зборовите 
„категорија, модел“. 
  Во ставовите 5, 7 и 10 зборот „деловите“ се заменува со зборовите „главните 
делови“. 

 
Член 28 

  Во член 56-а во ставот 1 по зборовите „муниција и“ се додава зборот „главни“. 
  Во ставот 2 во воведната реченица и во алинеите 2 и 3  по зборовите „муниција 
и“ се додава зборот „главни“. 
  Во алинејата 2 по зборот „калибар“ се става запирка и се додаваат зборовите 
„категорија, модел“. 
  Во ставот 4 зборот „деловите“ се заменува со зборовите „главните делови“. 
  По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
  „Надлежниот орган ќе издаде одобрение за набавка на муниција со рок на 
важење до два месеци од денот на неговото издавање.“. 
  Во ставовите 5 и 6 кои стануваат ставови 6 и 7 зборот „деловите“ се заменува со 
зборовите „главните делови“. 
  Ставовите 7 и 8 стануваат ставови 8 и 9. 
 

Член 29 
 Во член 60 во ставот 3 зборот „повеќекратна“ се брише, а зборовите „една 
година“ се заменуваат со зборовите „два месеци“. 
 
 По членот 73-а се додаваат два нови члена 73-б  и 73-в кои гласат: 

„Член 73-б 
 На барање на земја членка на Европска унија, помош даваат трговските 
друштва со седиште на територијата на Република Македонија кои имаат добиено 
одобрение за производство на оружје и муниција и поправање на оружје и имаат 
овластување за вршење на техничката постапка за трајно онеспособување на оружјето 
со цел негово деактивирање. 
 

Член 73-в  
Деактивираното оружје од Република Македонија може да се пренесе во друга 

земја членка на Европската унија доколку ја има истата зедничка единствена ознака и е 
придружено со потврда за деактивирање. 

Република Македонија ги признава потврдите за деактивирање кои се 
издадени од страна на друга земја членка, доколку истата ги исполнува условите 
предвидени со овој закон.“ 
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Член 30 

 Во член 83-а ставот 2 се брише. 
 

Член 31 
 Во член 83-б ставот 3 се брише. 

 
Член 32 

 Во членот 86 став 1 зборот „десет" се заменува со зборот „петнаесет".  
 
 Ставот 2 се менува и гласи: 
 „Исправите од ставот 1 на овој член ќе се заменат врз основа на поднесено 
писмено лично барање за замена на постојните исправи, поднесено од физичкото 
лице, односно правното лице, кои се должни да го пријават оружјето на кое се 
однесува дозволата до надлежниот орган,  според живеалиштето, односно 
престојувалиштето на странецот, односно според седиштето на правното лице. 
  
 Ставовите 3 и 4 се бришат. 
 

Член 33 
 Во член 86-г бројот „7,“ се брише а зборот „три“ се заменува со зборот „осум“. 
 

Член 34 
 Подзаконскиот пропис од членот 24 од овој закон ќе се донесе во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.  
 

Член 35 
За оружјето од Б, Ц и Д категорија што се поседува од физичко или правно лице 

без издадена исправа за оружјето предвидена согласно со одредбите од овој закон и 
Законот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ 
број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 26/93 и 49/2003), надлежниот орган издава дозвола за оружје, дозвола за 
поседување на оружје и потврда, ако физичкото лице ги исполнува условите од членот 
9 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 и став 2 на овој закон, односно правното лице ги исполнува 
условите од членот 16 став 1 точка 1 и став 2 на овој закон. 

Оружјето од ставот 1 на овој член не смее да потекнува од извршување на 
кривично дело, односно да било наменето или употребено за извршување на кривично 
дело, да не е во сопственост на друго физичко или правно лице и ознаките на оружјето 
да не се оштетени или уништени. 

Дозволите од ставот 1 на овој член се издаваат врз основа на лично барање на 
физичкото или правното лице, што може да се поднесе најдоцна во рок од една година 
од влегувањето во сила на овој закон. 

Доколку физичкото лице не ги исполнува условите од членот 9 став 1 точки 1, 2, 
3, 4, 6 и 7 и став 2 на овој закон, односно правното лице не ги исполнува условите од 
членот 16 став 1 точка 1 и став 2 на овој закон, тогаш надлежниот орган го повикува 
физичкото, односно одговорното лице во правното лице доброволно да го предаде 
оружјето од ставот 1 на овој член во најблиската полициска станица до местото на 
нивното живеалиште, односно местото на седиштето на правното лице. 

При доброволното предавање на оружјето од ставот 4 на овој член нема да се 
врши идентификација и евиденција на лицата кои доброволно го предале оружјето. 

Против лицата кои доброволно предале оружје од ставот 4 на овој член нема да 
биде водена кривична или прекршочна постапка. 
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Оружјето од Б и Ц категорија, што се поседува од физичко или правно лице со 
исправа за оружјето предвидена согласно со одредбите од овој закон и Законот за 
набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 
30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 26/93 
и 49/2003), може доброволно да се предаде во најблиската полициска станица до 
местото на нивното живеалиште, односно местото на седиштето на правното лице, 
доколку физичкото или одговорното лице во правното лице поради оправдани лични 
причини има намера доброволно да го предаде оружјето. 
 

Член 36 
 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“, освен одредбата на членот 24 од овој закон која ќе 
отпочне да се применува по влегување во сила на подзаконскиот пропис предвиден во 
членот 24 став 10 од овој закон.  
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
I.   ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 

ЗАКОНОТ 
Со Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 

47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15, 193/15 и 55/16)  се уредуваат 
условите за набавување, поседување, носење, чување, производство, поправање, 
онеспособување (деактивирање), промет, превоз и пренесување преку државната 
граница на оружје и муниција, а определено е дека одредбите на овој закон нема да се 
применуваат на вооружувањето и воената опрема, како и на оружјето и муницијата 
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наменети за потребите на Министерството за одбрана, Армијата на Република 
Македонија, Министерството за внатрешни работи, казнено-поправните установи и 
другите државни органи и правни лица утврдени со посебни прописи. 
 Со предложените изменувања и дополнувања на Законот за оружјето, најнапред 
се вршат техничко-терминолошки прецизирања на законот, содржинско и нормативно-
правно унапредување на предвидените законски решенија во правец на нивна 
доследна практична примена. како и надминување на практичните проблеми со кои се 
соочуваат надлежните служби на Министерството за внатрешни работи и граѓанскиот 
сектор (Комората на Република Македонија за приватно обезбедување, Стопанската 
комора на Македонија - Групација за оружје, експлозивни и опасни материи, 
пиротехнички средства и опрема за воена и цивилна намена, Ловечка федерација на 
Македонија и Македонска спортска стрелачка федерација). 

Покрај потребата од уредување на наведените состојби, со предложените 
изменувања и дополнувања на законот се врши и транспонирање на Регулатива за 
спроведување (ЕУ) бр. 2015/2403 на Комисијата од 15 декември 2015 година за 
утврдување на заеднички упатства за стандарди и техники за деактивирање за да се 
осигури дека деактивираното огнено оружје станува неповратно онеспособено. 

Со оглед на горенаведеното, со Предлогот на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за оружјето најпрво се врши преквалификување во оружје на 
т.н. “реплика на старинско оружје“ од членот 2 од предметниот закон. Ова оружје од 
точката 5 став 2 од членот 2 се додава како нова точка 11 во ставот 1 од истиот член. 
Имено, во ставот 2 точка 5  од овој член предвидено е дека “репликата на старинското 
оружје“ не е оружје, меѓутоа предложените измени се направени од причина што за 
ова оружје да биде внесено на територијата на Република Македонија, согласно 
царинските прописи, потребно е да се издаде одобрение за увоз. 

Во член 4 од Законот за оружјето пневматското оружје повторно е опфатено во 
категорија Д1, за разлика од законските измени направени во 2013 година, кога истото 
беше категоризирано во две категории Ц7 и Д1 категорија во зависност од јачината на 
оружето. Предложените измени се направени со цел да се излезе во пресрет на 
барањата доставени од страна на членовите на Стопанска Комора на Македонија - 
Групација за оружје, експлозивни и опасни материи, пиротехнички средства и опрема 
за воена и цивилна намена, кои на неколку заеднички средби побараа полиберален 
однос кон набавување на оваа категорија на оружје. Спротивно на овие одредби пак 
“оружјето со тетива“ кое според јачината на натегнување до сега беше поделено во Ц8 
и Д2 категорија сега станува оружје во Ц9 категорија. Во истиот член, категоријата на 
оружје Ц7 се менува и гласи “еднострелно долго огнено оружје со комбинирани 
цевки“, а причината за ваквите измени е околноста дека досега овој вид на оружје не 
беше законски регулиран, меѓутоа во досегашната пракса, оружје од ваков вид 
граѓаните го набавуваат со одобрение.  

Исто така, во членот 4 од предметниот закон во ставот 5 со предложените 
измени се додава и нова точка 10 – која ја опфаќа категоријата Ц10 “оружје (кусо или 
долго огнено оружје), кое се полни со црн барут од устата на цевката на оружјето и се 
пали со фитил, кремен или каписла.“ Предложената измена е направена аналогно  на 
измените во член 2 став 1 точка 11 од Предлогот на законот. Во истиот член во ставот 6 
се додаваат два нови вида на оружја “пеинт бол“ во Д3 категорија и “аир софт“ во Д4 
категорија. Наведеното се направи со цел позитивно да се одговори на барањата на 
одделени правни субјекти кои имаат потреба од набавување на ваков вид на оружје за 
спортување, а на правните субјекти што вршат увоз на територијата на Република 
Македонија, согласно царинските закони потребно им е одобрение за увоз издадено 
од надлежните Министерства. Со овие измени воедно е прифатено и барањето на 
Стопанска Комора на Македонија - Групација за оружје, експлозивни и опасни материи, 
пиротехнички средства и опрема за воена и цивилна намена.   
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    Понатаму, со членот 3 од предложените измени во член 7 од Законот се додава 
нов став 9 во кој се регулира  набавувањето на определена количина на муниција за 
оружје со жлебени цевки на корисниците на дивеч на ловиштата. Со предложените 
изменувања и дополнувања се врши ограничување на набавување и поседување на 
количината до 200 куршуми во текот на календарската година за секое оружје 
наведено во дозволата за поседување на оружјето, а наменето за лов. Исклучок од 
оваа одредба постои само ако се докаже дека постојат оправдани причини за 
набавување и поседување на поголема количина на муниција од пропишаната во текот 
на календарската година.  
             Во членот 9 од Законот за оружјето се предвидува нов став 2 во кој е регулирано 
дека одобрение за набавување на кусо огнено оружје со жлебена цевка и долго огнено 
оружје со жлебена цевка нема да се издаде на лице помладо од 25 години, освен ако 
лицето не е активен член на стрелачко друштво подолго од две години“. Со  
предложените измени се ограничува правото на набавување на кусо и долго огнено 
оружје со жлебени цевки за лица помлади од 25 години, освен ако не се активни 
членови на стрелачко друштво подолго од две години. Наведените измени се 
направени од причина што досегашното искуство покажува дека е голем бројот на 
млади лица кои со наполнети 18 години веднаш поднесуваат барање за оружје од 
ваков вид, кое оружје според своите карактеритики е помоќно и поубиствено. Во 
истиот член во ставот 2 кој со предложените измени станува став 3, доказот за положен 
ловечки испит се брише. Причина за оваа предложена измена е потребата од 
финансиско олеснување на граѓаните на кои ловечкиот испит им е само голем 
дополнителен трошок.  

Со член 5 од Предлог-законот се врши изменување на постојниот член 12 од 
Законот со цел појасно прецизирање на кривичните дела за кои физичкото лице 
правосилно е осудено за кривично дело сторено со умисла, меѓутоа исклучок е само 
кривичното дело загрозување на безбедноста во сообраќајот сторено од небрежност. 
Во истиот член додаден е и институтот „семејно насилство“, а цел на оваа предложена 
измена е потребата од навремена превенција, како би се оневозможило набавување 
на оружје од страна на лица со насилно однесување во семејството и во средината на 
живеење. 

Со членот 8 од Предлог-законот во членот 14 – е се предвидува да се додаде 
нов став 5, каде е утврдено дека доколку барателот има положено теоретски дел од 
испитот, истиот треба да полага само практичен дел за видот на оружјето. 
Предложеното дополнување во законот е направено со цел олеснување на полагање 
на стручниот испит за оружје, односно при повторното полагање да не се полага 
целокупниот испит, туку само практичниот дел, бидејќи теоретскиот дел е ист, 
независно од тоа за каков вид на оружје е поднесено барањето. Меѓу другото, со оваа 
законска одредба се прифати и барањато на правните субјекти кои од Министерството 
за внатрешни работи имаат добиено овластување да вршат обука за полагање на 
стручниот испит. 

Со членот 9 од предлогот на законот се врши допрецизирање на одредбите од 
членот 15 од Законот за оружјето, во насока на појаснување дека техничкото знаење за 
правилна употреба на оружјето и познавање на прописите за оружје ќе се докажува 
само со потврда за работниците во Министерството за внатрешни работи, кои биле 
овластени да носат оружје, пензионираните работници од вооружените сили и од 
службата за обезбедување на казнено - поправните установи, како и други работници 
на државните органи кои со посебни прописи биле овластени да носат оружје. 

Новина во предложените измени е бришење на одредбите од член 18-а од 
Законот во кои е регулирана постапката за пробното испукување. Причина за  
бришењето на овие одредби од Законот се потешкотиите со кои досега се соочуваше 
Министерството за внатрешни работи при нивното имплементирање и тоа од повеќе 
причини. Имено, пробните испукувања како специфична активност подразбира 
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исполнување на безбедносни норми и стандарди на стрелишта каде се изведуваат 
испукувањата. Со оглед на фактот, дека на територијата на државата постојат само мал 
број на стрелишта кои во одредена мерка ги исполнуваат безбедносните стандарди, 
истото ја отежнува постапката за пробното испукување и предизвикува дополнителни 
трошоци како за граѓаните, така и за надлежните комисии кои во најголем дел работат 
само за викендите и тоа нередовно, поради нивна презафатеност и зафатеност на 
термините на стрелиштата. Вториот проблем со кој се соочува Министерството, а се 
надоврзува како логична последица на првиот е проблемот со чувањето на чаури. 
Имено, по извршеното испукување чаурите се пакуваат и се обезбедуваат во посебна 
амбалажа и во таква состојба треба да се пренесат на чување во посебна 
организациска единица во Министерството за внатрешни работи, согласно 
Правилникот за составот на комисиите на Министерството за внатрешни работи за 
пробни испукувања, начинот на вршење на   пробни испукувања и за чувањето на 
чаурите од оружјето од кое е извршено пробно испукување (,,Службен весник на РМ“ 
бр.94/09,  155/10, 38/12). Меѓутоа, во Министерството постои проблем со чувањето на 
чаурите, односно нема доволно простор, а ниту потребни услови за правилно 
складирање на истите. За одржување на ваква граѓанска збирка на чаури би требало да 
се грижи персонал кој нема контакт со кривична збирка, а додека вештачењето на 
чаурите може да се врши исклучиво во согласност со Законот за кривична постапка по 
наредба од Јавен обвинител. Во овој момент просторијата која што е наменета за 
чување на оваа збирка на чаури е целосно пополнета. А додека пак обработката на 
чаурите во ИБИС – системот е прилично скапо и бара големи фискални импликации. 

Со членот 13 од предлог законот се врши интервенција во член 19 од Законот за 
оружјето на начин што се исклучува можноста за заедничко користење на спортското 
оружје, а со оглед дека се работи за оружје кое  граѓаните можат да го изнајмат и 
користат во овластените цивилни стрелишта во Република Македонија. 

Во членовите 23 и 24 од Законот за оружјето се допрецизираат одредбите кои 
се однесуваат на дозволите за носење на оружје на начин што во членот 23 од Законот 
се предвидува оваа дозвола да содржи и фотографија со лични податоци за носителот 
на оружјето, а додека во членот 24 е предвидено работниците што вршат приватно 
обезбедување оружјето да го носат само за вршење на своите работни задачи со налог 
за носење на оружје. Предложените измени се направени на предлог и барање на 
Комората за приватно обезбедување со цел попрактично вршење на дејноста приватно 
обезбедување. 
           Новина во овој предлог закон е измената направена со членот 24 во однос на 
одредбите во член 51 -а. Оваа одредба која досега постоеше и во која беше регулирана 
постапката за трајно блокирање на оружјето во овој предлог закон е усогласена со 
Европската регулатива број 2015/2403 за утврдување на заеднички упатства за 
стандарди и техники за деактивирање на огнено оружје, за да се осигура дека 
деактивираното огнено оружје станува неповратно онеспособено. За таа цел, во 
законскиот текст е предложено да се донесе и нов подзаконски пропис во кој ќе биде 
регулирана техничката постапка за трајното блокирање на оружјето. 
            Аналогно на оваа законска одредба во членот 21 од Законот за оружјето е 
извршено допрецизирање на одредбата која се однесува на замената на потврди 
односно дозволи за оружје во потврди за поседување на оружје при што е предвидено 
и издавање потврди за трајно онеспособување на оружјето согласно одредбите од 
членот 51-а од овој Закон.  
          Привремено блокираното оружје останува да се применува само во одредбите од 
член 39 став 1 од Законот и аналогно на тоа во член 51 - б се предвидува ново 
нормативно обликување на овие законски одредби. 

Измените во членовите 55, 56 и 56 – а и 60 од Законот, преставуваат повеќе 
допрецизирање на наведените одредби од истите и посоодветно нормативно 
обликување. Поточно, во истите, наместо зборот “делови за оружје“ се додава зборот 
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“главни делови за оружје“, а додека во членот 56-а по ставот 4 се додава нов став 5, во 
кој е регулирано дека  надлежниот орган ќе издаде одобрение за набавка на муниција 
со рок на важење до два месеци. Горенаведените законски измени се направени по 
барање и сугестија од членовите на  Групација за оружје, експлозивни и опасни 
материи, пиротехнички средства и опрема за воена и цивилна намена.  

Новите членови 73-б и 73-в кои што се предвидуваат во главата Х од Законот, се 
однесуваат на одложното дејство на важење на некои одредби од член 51-а  по 
влегувањето на Република Македонија во Европската Унија. 

Со членот 32 од предложените измени продолжен е рокот за заменување на 
дозволите за поседување и носење на оружје и дозволите за поседување на оружје 
издадени по стариот Закон за набавување, поседување и носење на оружје во рок од 
петнаесет години, односно најдоцна до 13.04.2022 година.  Врз основа на анализа на 
статистичките податоци со кои располага Министерството за внатрешни работи се 
утврди дека во периодот од десет години прерeгистрирани се околу 40% од 
регистрираното оружје, па затоа се предлага одложување на крајниот рок на замена на 
постојните дозволи за уште пет години.  

Со предложената содржина во членот 36 повторно се предлага можност за 
легализација на оружјето кое се поседува без соодветна важечка исправа издадена 
согласно одредбите на стариот Закон за набавување, поседување и носење на оружје и 
Законот за оружјето. Имено, се предлага легализација на оружје од Б, Ц и Д категорија 
во рок од една година од влегувањето во сила на овие изменувања и дополнувања. 
Легализацијата ќе може да се спроведе на оружјето чиј сопственик ги исполнува 
условите предвидени во законот, и доколку оружјето не потекнува од извршување на 
кривично дело, односно не било наменето или употребено за извршување на кривично 
дело и други услови предвидени во законот а кои се однесуваат на оружјето. Ако 
сопственикот на оружјето не ги исполнува условите предвидени во законот, тогаш 
надлежниот орган ќе го повика доброволно да го предаде ова оружје. Исто така, со 
предложената одредба ќе се регулираат ситуациите на легално поседување на оружје 
од Б и Ц  категорија, кое сопствениците не сакаат поради одредени оправдани лични 
причини да го поседуваат и чуваат, па се предвидува можност за доброволно 
предавање на ова оружје. 

Со членовите 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21 и 22 од предлог законот во поголем дел 
врши допрецизирање на конкретните одредби, како и нивно  соодветно нормативно 
обликување.  

Предложените изменувања и дополнување на предметниот закон ќе влезат во 
сила осмиот ден од денот на нивно објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“, освен одредбата на членот 24 од овој закон која ќе отпочне да се 
применува по влегување во сила на подзаконскиот пропис предвиден во членот 24 став 
10 од овој закон.  

          
 
II. МЕЃУСЕБНАТА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНО ВО 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ 
Решенијата содржано во предложените одредби има за цел соодветна 

практична имплементација на постојните законски одредби. 
 
 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРOИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА 
Со усвојување на предложеното решение ќе се постигне дополнително 

прецизирање на одредбата од Законот за оружјето, односно создавање на нормативни 
предуслови за целосно практично реализирање на постојните законски одредби. Исто 
така, како последица на наведените изменувања и дополнувања ќе се отстранат 
одредени непрецизности во постојниот законски текст. 
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Со донесување на предложените изменувања и дополнувања на законот се 
очекува надминување на практичните проблеми со кои се соочува Министерството за 
внатрешни работи како надлежен орган, а покрај наведеното ќе се овозможи и 
транспонирање на Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 2015/2403 на Комисијата од 15 
декември 2015 година за утврдување на заеднички упатства за стандарди и техники за 
деактивирање за да се осигури дека деактивираното огнено оружје станува неповратно 
онеспособено. 
 
 

IV. ТЕЗИ НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ 
Донесувањето на Предлогот на законот за изменување и дополнување на 

Законот за оружјето имплицира донесување на подзаконски пропис и тоа: 
- Правилник за техничките спецификации за деактивирање на огнено оружје, 

формата и содржината на образецот за означување на деактивираното оружје и 
формата и содржината на потврдата за деактивирање на огнено оружје. Наведениот 
подзаконски акт треба да се донесе во рок од пест месеци од влегувањето во сила на 
предложените изменувања и дополнувања на законот.    
 
 
 
 

И З В О Д 
НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО ШТО СЕ МЕНУВААТ СО ПРЕДЛОГОТ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
                                              ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО 

      
 

 Член 2 
 „Оружје“, во смисла на овој закон, се смета секој предмет или орудие, 
направени со цел под притисок на гасови, кои настануваат при согорување на 
експлозивни материи, гасови под притисок или друга потенцијална енергија, да 
исфрлаат проектил во облик на единечно зрно, сноп од сачми, гас, течност, стрели или 
друга состојка, што предизвикува повреди опасни за здравјето и животот на луѓето, 
како и секој друг предмет чија основна намена е вршење напад врз физичкиот 
интегритет на луѓето; 
 Оружје согласно со ставот 1 на овој член се смета: 

1) огнено оружје; 
2) колекционерско оружје; 
3) оружје за самозаштита; 
4) пневматско оружје; 
5) гасно оружје; 
6) експлозивно оружје; 
7) оружје со тетива; 
8) ладно оружје; 
9) оружје за светлосно-звучна сигнализација и 
10)  електрични парализатори. 
Одредбите за набавување, поседување и постапување со оружјето и 

муницијата на овој закон, соодветно се применуваат и на главните делови од огненото 
оружје и на боевата муниција за огненото оружје, освен ако со овој закон поинаку не е 
определено;       

За оружје, во смисла на овој закон, не се смета: 
1) декоративно оружје; 
2) имитација на оружје; 
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3) оружје што е трајно онеспособено за употреба; 
4) старинско оружје; 
5) реплика на старинско оружје; 
6) оружје за индустриски цели и  

7) харпуни за подводен риболов.  
 

 Член 4 
 Оружјето, во смисла на овој закон, се категоризира во следниве категории: 
 Категорија А-оружје чие набавување е забрането: 
 1) експлозивни воени ракети и системи за лансирање; 
 2)  автоматско огнено оружје; 
 3) огнено оружје маскирано во форма на друг предмет; 
 4) муниција со панцирно-пробивен проектил што пенетрира, муниција со 
експлозивни проектили, муниција со запаливи проектили и проектили за таа муниција; 
 5) муниција за пиштоли и револвери со проектили со експандирачко дејство и 
проектили за оваа муниција, освен муницијата која се користи за ловечко или спортско 
оружје; 
 6) огнено оружје со вграден пригушувач; 
 7) огнено оружје со жлебени цевки со калибар над 12, 7 милиметри; 
 8) експлозивно оружје и негови делови; 
 9) гасно оружје и муниција за гасно оружје; 
 10) посебна опрема за огнено оружје; 
 11) електрични парализатори; 
 12) одбележувачка муниција;    

13) огнено оружје направено од главни делови на огненото оружје кои се 
набавени со недозволен промет; 

14) произведено ново огнено оружје кое не е означено согласно прописите за 
испитување и жигосување, односно обележување и 

15) преправено, односно видоизменето оружје. 
За забрането огнено оружје, во смисла на ставот 2 од овој член, нема да се 

смета ловечко и спортско оружје опремено со оптички нишан. 
Категорија Б-оружје што може да се набавува врз основа на одобрение: 
1) полуавтоматско или репетирачко кусо огнено оружје; 
2) еднострелно кусо огнено оружје, со централно палење; 
3) еднострелно кусо огнено оружје, со рабно палење со вкупна должина 

помала од 28 см; 
4) полуавтоматско долго огнено оружје, со магацин и лежиште на куршуми 

кои можат да примат повеќе од три куршума; 
5) 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) репетирачко и полуавтоматско долго огнено оружје, со нежлебена цевка со 
должина до 60 см и 

7) полуавтоматско долго огнено оружје, за цивилна намена, што наликува на 
автоматското огнено оружје. 

Категорија Ц- оружје што може да се набавува врз основа на одобрение 
издадено под олеснителни услови: 

6) репетирачко долго огнено оружје, што не е опфатено со точката 6 од 
категоријата Б; 

7) еднострелно долго огнено оружје со жлебена цевка;  
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8) полуавтоматско долго огнено оружје, што не е опфатено со точките 4, 5, 6 и 
7 од категоријата Б;   

9) еднострелно кусо огнено оружје со рабно палење со вкупна должина 
поголема или еднаква на 28 см; 

10) еднострелно долго огнено оружје со нежлебени цевки; 
11) адаптери; 
7) пневматско оружје со кинетичка енергија од 10,5 Ј или повеќе или со брзина 

на проектил 200 м/с или поголема и калибар поголем од 4.5 мм; 
8) оружје за светлосно-звучна сигнализација и 
9) оружје со тетива со јачина на натегнување на тетивата над 45 килограми. 
Категорија Д-оружје што е потребно да се пријави и за кое се издава потврда: 
1) пневматско оружје со кинетичка енергија помала од 10,5 Ј или со брзина на 

проектил помала од 200 м/с и калибар до 4.5 мм; 
2)  оружје со тетива со јачина на натегнувањето до 45 килограми и; 

         3) ладно оружје. 

 
Член 7 

  Оружје од категориите Б и Ц од овој закон може да се набавува врз основа на 
одобрение на Министерството за внатрешни работи, според живеалиштето на лицето, 
или престојувалиштето на странецот во Република Македонија, односно според 
седиштето на правното лице, подносител на барањето (во натамошниот текст: 
надлежен орган). 
 Главни делови за оружје можат да се набавуваат врз основа на одобрение или 
потврда за пријавено оружје од Д категорија и тоа според видот на оружјето за кое е 
издадена дозволата за оружје или потврдата за пријавено оружје од Д категорија. 
 Муниција за оружје со жлебени цевки се набавува врз основа на одобрение за 
набавување на муниција или врз основа на потврда за пријавено оружје од Д 
категорија издадена за тоа оружје. 
 Муниција за оружје со нежлебени цевки се набавува врз основа на издадената 
дозвола за тоа оружје. 
 Одобрението за набавување на оружје, одобрението за набавување на делови 
на оружје и одобрението за набавување на муниција важи шест месеци од денот на 
издавањето на одобрението. 
 Физичко лице може да набавува и поседува муниција за оружје со жлебени 
цевки најмногу до 200 куршуми во текот на календарската година, освен ако докаже 
дека постојат оправдани причини за набавување и поседување на поголема количина 
на муниција од пропишаната во текот на календарската година, односно ако докаже 
дека учествува во лов, стрелаштво или слично. 
 Физичкото лице може да набавува и поседува муниција за оружје со нежлебени 
цевки и пневматско оружје без ограничување на количината на муницијата. 
 Правните лица кои вршат приватно обезбедување во вид на давање на услуги 
или приватно обезбедување за сопствени потреби можат да поседуваат муниција за 
оружје најмногу до 50 куршума за секое оружје наведено во дозволата за поседување 
на оружјето. 
 

Член 9 
 Одобрение за набавување на оружје на физичко лице се издава врз основа на 
претходно поднесено писмено лично барање за издавање одобрение за набавување 
на оружје, ако физичкото лице ги исполнува следниве услови: 

1) има наполнето 18 години живот; 
2) не му е одземена или ограничена деловната способност; 
3) здравствено е способно да поседува и носи оружје; 
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4) не претставува опасност за јавниот ред; 
5) има оправдана причина за набавување на оружје; 
6) располага со техничко знаење за правилна употреба, чување и 

одржување на оружјето и познавање на прописите за оружје и  
7) има живеалиште на територијата на Република Македонија со важечка лична 
карта, а доколку е странец да има одобрен постојан престој на територијата на 
Република Македонија, со важечка лична карта за странец, освен ако со 
ратификуван меѓународен договор поинаку не е определено. 
Одобрение за набавување на оружјето од член 4 став 5 точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

од овој закон се издава на физичко лице кое покрај условите од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 
6 и 7 на овој член, потребно е да биде активен член на ловечко или стрелачко друштво 
и да има потврда за положен ловечки испит, односно потврда дека е активен член на 
стрелачко друштво.  

Одобрение за набавување на оружје од член 4 став 5 точките 7, 8 и 9 од овој 
закон се издава на физичко лице кое ги исполнува условите од став 1 точките 1, 2, 3, 4 и 
7 на овој член. 

Овластеното службено лице во Министерството за внатрешни работи кое ја 
води постапката е должно во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од 
ставот 1 на овој член, да ги побара доказите и податоците кои се потребни за 
докажување на исполнетоста на условите од ставот 1 точките 1), 2), 4), 6) и 7) на овој 
член. 
     Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите 
и податоците од ставот 4 на овој член е должно да ги достави бараните докази и 
податоци ворок од 90 дена од денот на приемот на барањето. 

 
    Член 12 
Се смета дека постои опасност за јавниот ред според членот 9 став 1 точка 4 од 

овој закон, ако: 
-физичкото лице правосилно е осудено за кривично дело сторено со умисла, 

кое се гони по службена должност, 
-физичкото лице правосилно е осудено за прекршок против јавниот ред и мир 

со елементи на насилство и  
-постојат други околности кои укажуваат дека оружјето може да биде 

злоупотребено, а особено кога лицето е регистрирано во евиденцијата на надлежните 
органи за често и прекумерно консумирање алкохол или употреба на наркотични дроги 
и психотропни супстанции; потешко нарушување на односите во семејството, 
образовната установа или на работното место и слично. 

Ако против физичкото лице во тек е постапка за кривично дело, односно за 
прекршок од ставот 1 алинеи 1 и 2 на овој член, а лицето ги исполнува другите услови 
за издавање на одобрение за набавување на оружје, надлежниот орган ќе ја прекине 
постапката за издавање на одобрение до донесување на правосилна одлука во 
кривичната, односно прекршочната постапка. 

 
     Член 13 
 Физичкото лице има оправдана причина за набавување на оружје според 
членот 9 став 1 точка 5 од овој закон, ако докаже дека постојат оправдани причини за 
поседување на оружје, а особено ако неговата лична безбедност, безбедноста на 
неговото семејство или имот се сериозно загрозени, поради што е потребно 
поседување на оружје заради нивна заштита и сигурност или ако работите и задачите 
што ги врши на работното место се од таква природа што можат да предизвикаат 
опасност од загрозување на неговиот живот или имот. 
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 Покрај причините од ставот 1 на овој член, се смета дека физичкото лице 
докажало дека има оправдана причина за поседување на оружје, ако: 
 -е активен член на ловечко или стрелачко друштво и има потврда за положен 
ловечки испит, односно потврда дека е активен член на стрелачко друштво, 
 -собира колекционерско оружје, односно е колекционер, 
 -донесена е правосилна судска одлука за наследување на оружјето, 
 -доделена е награда во вид на оружје, за постигнати резултати во официјални 
натпревари во лов или спортско стрелаштво или  
 -доделено е оружје од страна на државни органи, меѓународни организации 
или државни органи на други држави. 
 
     Член 14 

Исполнетоста на условот од членот 9 став 1 точка 6 од овој закон се проверува 
со полагање на стручен испит. 

Пред спроведување на стручниот испит од ставот 1 на овој член физичките лица 
баратели на одобрение за набавување на оружје практично се оспособуваат за 
ракување со оружјето. 

Практичното оспособување за ракување со оружје го врши овластено правно 
лице.    

Овластувањето од ставот 3 на овој член го издава надлежниот орган на правно 
лице кое има добиено одобрение за основање на цивилно стрелиште. 

За спроведеното практично оспособување за ракување со оружје, овластеното 
правно лице е должно да издаде посебна потврда. 

Одредбата од ставот 2 на овој член не се однесува на припадниците на 
вооружените сили, вработените во Министерството за внатрешни работи, резервниот 
состав на полицијата, кои најмалку три години ги извршувале полициските работи, 
пензионираните работници од Министерството за внатрешни работи, службата за 
обезбедување на казнено–поправните установи и други работници на државни органи 
кои со посебни прописи се овластени да носат таков вид на оружје.  

Практичното оспособување за ракување со оружје во овластеното правно лице 
го вршат предавачи и инструктори, кои имаат завршено високо образование, како и 
помошници инструктори кои имаат завршено најмалку средно образование. 

Инструкторите и помошниците инструктори од ставот 6 на овој член ги 
исполнуваат условите од член 9 став 1 точките 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на овој закон. 
Министерот за внатрешни работи донесува подзаконски прописи за минималните 
технички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите за практично 
оспособување за ракување со оружје на правните лица, како и за Програмата за 
оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето, начинот на 
спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, како и начинот на 
спроведувањето на стручниот испит за проверка на техничкото знаење за правилна 
употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје. 
 

Член 14-е 

                   Стручниот испит започнува со полагање на теоретскиот дел, а кандидатот кој 
го положил теоретскиот дел потоа го полага и практичниот дел од испитот. 

                  Теоретскиот дел од испитот се полага по секој од предметите наведени во 
член 14-в ставот 2 од овој закон и содржи најмалку 10 прашања со три опции за 

заокружување од кои едната е точна, една е слична и една е неточна. 

                  Кандидатот мора да оствари најмалку 75% точни одговори од прашањата од 
најмалку четири предмети со што се смета дека делумно го положил стручниот испит. 
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                   Во случај кога кандидатот делумно ќе го положи теоретскиот дел од 
стручниот испит, кандидатот може да полага поправен испит заради целосно полагање 
на стручниот испит најдоцна во рок од шест месеци од денот на отпочнување на 
практичното оспособување за ракување со оружје. 

 
     Член 15 
 Техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на 
прописите за оружје се докажува и со важечка дозвола за таков вид на оружје. 
 По исклучок од ставот 1 на овој член, техничкото знаење за правилна употреба 
на оружјето и познавањето на прописите за оружје се докажува со дозвола за оружје, 
што е поништена согласно со членот 41 став 1 точка 5 од овој закон.  
 Припадниците на вооружените сили, полицијата, службата за обезбедување на 
казнено-поправните установи и други работници на државните органи кои со посебни 
прописи се овластени да носат оружје, исполнувањето на условот од членот 9 став (1) 
точки 2  3 и 6 на овој закон го докажуваат со потврда издадена од соодветниот државен 
орган дека се овластени да носат оружје. 

Лицата кои имаат лиценца за приватно обезбедување исполнувањето на 
условот од член 9 став 1 точката 6 од овој закон го докажуваат со лиценцата. 

Припадниците на резервниот состав на полицијата, кои најмалку три години ги 
извршувале полициските работи, како и пензионираните работници од 
Министерството за внатрешни работи, исполнувањето на условот од член 9 став 1 
точката 6) од овој закон го докажуваат со потврда од соодветниот државен орган каде 
ги извршувале соодветните задачи и работи.                                                                                                                                                                                                 

 
    Член 16 
Одобрение за набавување на оружје на правно лице се издава врз основа на 

претходно поднесено писмено барање за издавање одобрение за набавување на 
оружје, ако правното лице има: 

1) оправдани причини за набавување на оружје и 
2) простор за безбедно сместување и чување на оружјето. 
Правните лица кои набавуваат оружје заради приватно обезбедување, покрај 

условите од ставот 1 на овој член потребно е да имаат работници кои имаат засновано 
работен однос на неопределено време во тоа правно лице и кои ги исполнуваат условите 
од членот 9 став 1 точки 4 и 6 на овој закон. 

 
     Член 17 
 Против решението со кое се одбива барањето за издавање на одобрение за 
набавување на оружје, подносителот на барањето има право на жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен (во натамошниот текст: комисија), во рок од 15 дена од денот на приемот на 
решението.  
 

    Член 18-а   
Пробни испукувања од оружје се вршат од оружјето од членот 4 ставот 4 и член 

4 став 5 точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од овој закон. 
Пробните испукувања на оружјето од ставот 1 на овој член се вршат со две 

парчиња муниција соодветни за видот на оружје, кои се набавуваат без да е издадено 
одобрение, потврда, односно дозвола од член 7 ставовите 3 и 4 од овој закон.  

Трговските друштва од член 52 став 1 од овој закон и физичкото лице кое 
продава оружје согласно членот 35 од овој закон се должни да му продадат на 
купувачот на оружјето од ставот 1 на овој член, три парчиња на муниција соодветни за 
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видот на оружјето од ставот 1 на овој член, доколку од оружјето не е извршено пробно 
испукување. 

Пробните испукувања од членовите 18 став (2), 35 став (3) и 86 став (3) на овој 
закон, ги вршат комисии на надлежниот орган. 

Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски пропис за составот на 
комисиите од ставот (1) на овој член, за начинот на вршење на пробните испукувања, 
како и за чувањето на чаурите од оружјето од кое е извршено пробно испукување. 

 
    Член 21 
Дозволата за оружје се издава со рок на важење од десет години, а на лица 

постари од 65 години живот со рок на важење од пет години. 
Дозволата за оружје може да биде продолжена по писмено барање на 

имателот, поднесено до надлежниот орган најдоцна два месеца пред истекот на рокот 
на нејзиното важење. 

Условите за продолжување на дозволата од членот 12 на овој закон на 
имателот, ги утврдува надлежниот орган по службена должност, а ако лицето е постаро 
од 65 години е потребно да достави и лекарско уверение не постаро од една година 
според членот 11 на овој закон. 

Против решението со кое се одбива да се продолжи дозвола за оружје, 
подносителот на барањето има право на жалба до комисијата во рок од 15 дена од 
денот на приемот на решението. 

Надлежниот орган на лице кое изјавило дека поради старост, болест и слично 
нема потреба од натамошно употребување на оружјето, ќе му ја замени дозволата за 
оружје и дозволата за поседување на оружјето согласно со Законот за набавување, 
поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 18/76, 
26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003) со 
потврда за поседување на оружје, со која оружјето не може повеќе да се употребува. 

Покрај случаите од ставот 5 на овој член, потврда за поседување на оружје се 
издава на лице на кое му е издадена потврда за привремено онеспособување 
(деактивирање) на оружјето, согласно со членот 39 став 6 од овој закон.  

Подносителот на барањето има право да поднесе приговор против потврдите 
од ставовите 5 и 6 на овој член до организациската единица во Министерството за 
внатрешни работи во чиј делокруг е издавањето на потврдите во рок од 15 дена од 
денот на приемотна потврдата. 
 По приговорот од ставот 7 на овој член одлучува раководителот на непосредно 
повисоката организациска единица во Министерството за внатрешни работи во чиј 
делокруг е да одлучува по приговорот во рок од 15 дена од денот на приемот на 
приговорот. 

 
    Член 22 
Дозволата за поседување на оружје на правното лице се издава со рок на 

важење од десет години. 
Дозволата за поседување на оружје може да биде продолжена по писмено 

барање на правното лице, поднесено до надлежниот орган најдоцна два месеца пред 
истекот на рокот на нејзиното важење. 

Кон барањето за продолжување на дозволата за поседување на оружје, 
правното лице потребно е да достави доказ дека ги исполнува условите од членот 16 
став 1 на овој закон. 

Против решението со кое се одбива да се продолжи дозвола за поседување на 
оружје, подносителот на барањето има право на жалба до комисијата во рок од 15 
дена од денот на приемот на решението. 

 
    Член 23 
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Правните лица кои поседуваат оружје врз основа на дозвола за поседување на 
оружје, истото можат да го дадат на користење само на работници кои имаат 
засновано работен однос на неопределено време во тоа правно лице и вршат приватно 
обезбедување, а кои ги исполнуваат условите од членот 9 на овој закон. 

По барање на правното лице од ставот 1 на овој член, надлежниот орган на 
корисникот на оружјето ќе му издаде дозвола за носење на оружје, со рок на важење 
од десет години. 

Рокот на важење на дозволата за носење на оружје ќе се продолжи, по барање 
на правното лице, ако лицето на чие име дозволата гласи и понатаму ги исполнува 
условите од членот 9 на овој закон. Барањето за продолжување на дозволата за носење 
на оружје правното лице ја поднесува најдоцна два месеца пред истекот на рокот на 
нејзиното важење. 

Работникот на кој му престанал работниот однос во правното лице од ставот 1 
на овој член, на денот на престанувањето на работниот однос е должен оружјето и 
дозволата за носење на оружје да ги предаде на одговорното лице во правното лице. 

Правното лице од ставот 4 на овој член е должно во рок од осум дена од денот 
на престанувањето на работниот однос, писмено да го извести надлежниот орган за 
работникот на кој му престанал работниот однос, а на чие име гласи дозволата за 
носење на оружје. Надлежниот орган веднаш ја поништува дозволата за носење на 
оружје. 

    
Член 24 

Физичките лица од членот 23 на овој закон се должни оружјето да го носат само 
за време на вршењето на своите работи и задачи на приватно обезбедување. 
 

    Член 27 
Оружјето од Д категорија може да се набавува од физичко лице кое го 

исполнува условот од членот 9 став 1 точка 1 на овој закон, од стрелачки и ловечки 
друштва, правни лица-корисници на дивеч во ловишта, како и од научни институции, 
државни органи и други правни лица заради вршење на работи кои спаѓаат во рамките 
на нивната редовна дејност, а се однесуваат на заштитата на луѓето, односно животните 
или животната средина.  

Физичкото или правното лице кое набавило оружје од ставот 1 на овој член, е 
должно во рок од осум дена од денот на извршената набавка на оружјето, да го 
пријави оружјето на надлежниот орган, за што се издава потврда. 
 
     Член 39 
 Во случај на смрт на сопственикот на оружјето, полнолетните членови на 
неговото семејство или други полнолетни лица кои со него живееле во исто семејно 
домаќинство се должни во рок од шест месеци од смртта на лицето да го предадат: 
 -оружјето на трговските друштва од членот 51-а став 2 на овој закон, кои ќе 
извршат привремено онеспособување на оружјето, со пломбирање, за што се издава 
потврда или 
 -оружјето и муницијата на надлежниот орган или најблиската полициска 
станица, за што се издава потврда. 
 Полнолетните лица од ставот 1 на овој член се должни привременото 
онеспособено оружје со муницијата да ги чуваат во местото на нивното живеалиште 
или престојувалиште, односно во местото на одобрен постојан престој, до завршување 
на оставинската постапка. 
 Министерот за внатрешни работи ќе го пропише начинот на предавање, прием 
и чување на оружјето и муницијата во случај на смрт на сопственикот на оружјето, како 
и формата и содржината на потврдата за оружје и муниција кои се предаваат на 
надлежниот орган. 
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Лицето кое наследило оружје може во рок од два месеца по завршување на 
оставинската постапка да поднесе барање за издавање на дозвола за оружјето или 
оружјето да го отуѓи согласно со членот 35 на овој закон. 

(5) Дозволата за оружје од ставот 4 на овој член се издава ако лицето ги 
исполнува условите од членот 9 став (1) на овој закон. 

Ако лицето од ставот 4 на овој член не поднесе барање за издавање на 
дозволата за оружје во предвидениот рок или барањето за издавање на дозволата за 
оружје е одбиено или лицето не сака да го отуѓи оружјето, тогаш ова лице може да 
поднесе барање за привремено онеспособување (деактивирање) на оружјето до 
трговските друштва од членот 51-а став 2 на овој закон, за што се издава потврдата од 
членот 51-а став 3 на овој закон.  

Ако оставителот нема наследници, со оружјето се постапува согласно со членот 
45 од овој закон. 

Судот надлежен за расправање на оставината го известува надлежниот орган за 
секое решение со кое се наследува оружје. 

 
    Член 41 
Дозволата за оружје Дозволата за колекционерско оружје и дозволата за 

носење на оружје ќе се поништи во случај кога: 
1) ќе истекне важноста на дозволата, а истата не е продолжена; 
2) донесено е конечно решение за одземање на дозволата за оружје 

дозволата за колекционерско оружје односно дозволата за носење на 
оружје; 

3) одобрението за постојан престој на странец на територијата на Република 
Македонија престанало согласно со прописите за движење и престој на 
странците и  

4) ќе настапи смрт на имателот на дозволата и 
5) оружјето е украдено, односно исчезнато или продадено. 
Дозволата за поседување на оружје ќе се поништи во случај кога: 
1) ќе истекне важноста на дозволата за поседување на оружјето, а истата не е 

продолжена; 
2) донесено е конечно решение за одземање на дозволата за поседување на 

оружјето и 
3) правното лице ќе престане да постои. 

 
Член 42 

 Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на дозволата за оружје, 
дозволата за колекционерско оружје односно дозволата за носење на оружје и 
потврдата од член 27 ставот 2 од овој закон во случај кога ќе утврди дека лицето: 

1) ја изгубило деловната способност; 
2) ја изгубило способноста да поседува или носи оружје,  

согласно со мислењето на надлежната здравствена установа; 
3) со правосилна пресуда е осудено за кривично дело или  

прекршок од членот 12 став 1 алинеи 1 и 2 на овој закон;  
4) кога оружјето доброволно е предадено од сопственикот  

согласно со членот 38-а од овој закон и 
5)     ги крши обврските утврдени со овој закон. 
Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на дозволата за 

поседување на оружје и потврдата од член 27 став 2 од овој закон во случај кога ќе 
утврди дека: 

1) причините за издавање на дозволата и потврдата повеќе не  
постојат; 
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2) кога оружјето доброволно е предадено од сопственикот  
согласно со членот 38-а од овој закон и 

3) правното лице ги крши обврските утврдени со овој закон. 
Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на дозволата, оружјето и 

муницијата кога во постапка за продолжување на важноста на дозволата за оружје ќе 
утврди дека оружјето е во толкава мера дотраено што со неговата употреба може да се 
загрози сигурноста на луѓето, а не постои можност тоа да се поправи или сопственикот 
на оружјето ќе оцени дека поправката е економски неоправдана. 

Против решението од ставовите 1, 2 и 3 на овој член може да се изјави жалба во 
рок од 15 дена од денот на приемот на решението до комисијата. 

Жалбата против решението од ставовите 1 и 2 на овој член не го одлага 
неговото извршување. 

Во случај кога дозволата за оружје дозволата за колекционерско оружје 
односно дозволата за поседување на оружје ќе биде одземена согласно со ставот 1 
точка 5 и ставот 2 точка 3 на овој член, ново барање за издавање на одобрение за 
набавување на оружје, односно ново барање за издавање на одобрение за набавување 
на колекционерско оружје може да се поднесе по истекот на пет години од денот на 
донесувањето на конечното решение. 

По донесување на конечно решение од став 1 точката 4, став 2 точката 2 и 
ставот 3 на овој член надлежниот орган го брише од евиденцијата и комисиски го 
уништува оружјето, а за уништеното оружје не се исплатува надоместок на 
сопственикот на оружјето. 

 
    Член 43 
Кога против имателот на дозвола за оружје, дозвола за колекционерско оружје 

односно дозволата за носење на оружје е поведена кривична постапка за кривично 
дело од членот 12 став 1 алинеја 1 на овој закон или прекршочна постапка за 
прекршокот од членот 12 став 1 алинеја 2 на овој закон, надлежниот орган привремено 
ќе ги одземе дозволата за оружје дозволата за колекционерско оружје односно 
дозволата за носење на оружје, оружјето и муницијата до донесување на правосилна 
одлука, согласно закон. 

Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од 
15 дена од денот на приемот на решението до комисијата. 

Жалбата против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото 
извршување. 

 
     Член 46 
 Производство на оружје и муниција и поправање на оружје можат да вршат 
трговски друштва со седиште на територијата на Република Македонија кои пред 
уписот во трговскиот регистар ќе добијат одобрение за вршење на таа дејност. 
 Под производство на оружје и муниција, во смисла на овој закон, се смета 
секоја активност на истражување, испитување, развој, изработување, доработување и 
склопување на делови на оружје и муниција, освен активностите извршени од страна 
на сопственикот на ловечкото или спортското оружје, заради полнење на муниција за 
сопствени потреби, што се користи при употреба на ловечкото или спортското оружје. 

Под недозволено производство на огнено оружје, делови на огнено оружје и 
муниција, во смисла на овој закон, се смета секое производство или склопување на 
огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција: 

-од главни делови на огнено оружје кои се набавени со недозволен промет; 
-кои не се означени во времето на производство или склопувањето, согласно со 

прописите за испитување и жигосување, односно обележување; 
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-кои не се испитани, жигосани односно обележани согласно со прописите за 
испитување и жигосување, односно обележување, како и не е издадена потврда од 
членот 51-а став 4 од овој закон, а се пуштени во промет. 
 Под поправање на оружје, во смисла на овој закон, се смета отстранување на 
дефекти на оружјето и замена или вградување на оригинални делови за оружје. 
 Одобрението од ставот 1 на овој член го издава надлежниот орган, во рок од 
шест месеци од денот на поднесување на барањето, по прибавено мислење од 
Министерството за одбрана и претходно добиена согласност од Министерството за 
економија.    
 

    Член 51-а  
Трајно онеспособување (деактивирање) на огнено оружје се врши со 

преземање на една од следниве технички постапки, со цел: 
-на лежиштето на куршуми да има три попречно поставени отвори, под агол од 

120 степени, со пречник еднаков на калибарот на цевката на оружјето или лежиштето 
на куршуми да е трајно затворено со влошка, која оневозможува натамошно полнење 
на оружјето со муниција, 

-цевката на оружјето да е затворена (залеана) со метал по целата должина на 
цевката или само во делот на лежиштето на куршуми односно по неговата должина, 

-цевката на оружјето да биде надолжно расечена по цела нејзина должина, со 
жлеб широк најмалку 5 милиметри, кој почнува од нејзината внатрешност, а завршува 
со отворот на цевката,  

-челната страна на механизмот за затворање (затворачот) да е отстранета, 
односно отсечена под агол од 45 степени или отворот за излез на ударната игла на 
механизмот за затворање (затворач) со извлекувачот да е трајно затворен, а ударната 
игла да е отстранета и 

-цевката на револверот да е затворена согласно со ставот 1 алинеи 2 и 3 на овој 
член.  

Лежиштето на куршуми на револверот да има еден попречно поставен отвор, 
со пречник еднаков на калибарот на цевката на оружјето. Лежиштето на куршуми на 
револверот да биде затворено со метална влошка, која ја опфаќа внатрешноста на 
цевката. 

Трајно онеспособување на огнено оружје можат да вршат трговските друштва 
со седиште на територија на Република Македонија кои имаа добиено одобрение за 
производство на оружје и муниција и поправање на оружје. 

По извршувањето на една од техничките постапки од ставот 1 на овој член, 
трговските друштва од ставот 2 на овој член се должни да издаваат потврда дека е 
извршена техничка постапка за трајно онеспособување на оружјето. 

Сопственикот на оружјето што е трајно онеспособено за употреба е должен во 
рок од осум дена да ги достави оружјето и потврдата од ставот 3 на овој член, до 
комисија формирана од страна на министерот за внатрешни работи, која издава 
потврда дека огненото оружје е трајно онеспособено за употреба. 

Лицето од ставот 4 на овој член има право да поднесе приговор против 
потврдата од ставот 4 на овој член до организациската единица во Министерството за 
внатрешни работи во чиј делокруг е издавањето на потврдите во рок од 15 дена од 
денот на приемот на потврдата. 
 По приговорот одлучува раководителот на непосредно повисоката 
организациска единица во Министерството за внатрешни работи во чиј делокруг е да 
одлучува по приговорот, во рок од 15 дена од денот на приемот на приговорот. 
 Забрането е оспособување (реактивирање) за употреба на оружје, што е трајно 
онеспособено за употреба од страна на трговските друштва од ставот 2 на овој член и 
од сопственикот или корисникот на оружјето.      
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    Член 51-б  
Привременото онеспособување (деактивирање) на огнено оружје се врши со 

преземање на една од следниве технички постапки, со цел: 
-низ цевката на оружјето да се провлече жица, чиишто краеви се поврзуваат со 

метална пломба (пломбирање) или 
-онеспособување (блокирање) на чкрапалото на огненото оружје со пломба. 
Одредбите од членот 51-а ставовите 2 , 3 и 4 на овој закон соодветно се 

применуваат и на привременото онеспособено огнено оружје. 
Оружје што е привремено онеспособено за употреба може да се оспособи за 

употреба, односно реактивира од страна на трговското друштво од членот 51-а став 2 
на овој закон на барање на физичко лице врз основа на издадено одобрение за 
набавување на оружје. 

 
    Член 55  
Под трансфер на оружје, муниција и делови за оружје, во смисла на овој закон, 

се смета секоја активност преземена при увоз, извоз и транзит на однапред договорена 
количина на оружје, муниција и делови за оружје, меѓу трговските друштва од членот 
46 став 1 и членот 52 став 1 на овој закон и трговски друштва на други држави.  

Трансферот на оружје, муниција и делови за оружје, преку државната граница 
се врши од страна на трговските друштва од ставот 1 на овој член, кои ќе добијат 
одобрение издадено од надлежниот орган, по претходно прибавено мислење од 
Министерството за надворешни работи и Министерството за одбрана. 

Барањето за издавање на одобрение од ставот 2 на овој член, содржи: 
- назив и седиште  на испорачателот,  примателот и превозникот, 
 - назив и седиште на производителот на оружје, муниција и делови за оружје;  
- податоци за обележување и жигосување на оружјето, муницијата и деловите 

за оружјето согласно закон (вид, марка, калибар); 
  - количина на оружје, муниција и делови за оружје. 

Подносителот на барањето од ставот 3 на овој член, е должен кон барањето да 
достави и: 

- увозна или транзитна дозвола од државата во која оружјето, муницијата и 
деловите за оружје се извезуваат или низ кои земји транзитира;  

-потврда (сертификат) за краен корисник издадена од надлежниот орган и 
-договор или друг документ за договорената количина на оружје, муниција и 

делови за оружје. 
Одобрението од ставот 2 на овој член ги содржи податоците од барањето од 

ставот 2  на овој член и се издава во рок од 30 денови од денот на поднесување на 
барањето, и е со рок на важење од една година. 

 Одобрението од ставот 2 на овој член, престанува да важи ако се преземат 
рестриктивни мерки во согласност со прописите за меѓународни рестриктивни мерки. 

Барањето од ставот 3 на овој член и одобрението од ставот 2 на овој член се 
поднесува, односно издава и во електронски облик. 
 Против решението со кое се одбива барањето за издавање на одобрението од 
ставот 2 на овој член, трговските друштва од ставот 1 на овој член имаат право на 
жалба до комисијата во рок од 15 дена од денот на приемот на решението. 

 
    Член 56  
За превоз на оружје, муниција и делови за оружје при увоз, извоз и транзит 

преку државната граница е потребно одобрение од надлежниот орган. 
Одобрението од ставот 1 на овој член се издава на трговските друштва од 

членот 46 став 1 и членот 52 став 1 на овој закон. 
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Трговските друштва од ставот 2 на овој член поднесуваат барање за издавање 
на одобрение за превоз преку државна граница на оружје, муниција и делови за 
оружје, кое содржи: 

-назив и седиште на испорачателот,  примателот и превозникот, 
-назив и седиште на производителот на оружје, муниција и делови за оружје, 
-податоци за обележување и жигосување на оружје, муниција и делови за 

оружје  согласно со закон (вид, марка, калибар и фабрички број),  
- количина на оружје, муниција и делови за оружје, 
-правецот на движење (влезен-излезен граничен премин и крајно одредиште), 
 - податоци за превозното средство (земја на потекло, вид, број на 

регистерските таблици и АДР сертификат за возилото доколку се превезува муниција 
или експлозивна материја) и 

- податоци за возачот (име, презиме, земја на потекло, адреса, документ за 
идентификација, АДР дозвола за возачот доколку се превезува муниција или 
експлозивна матрија). 

Одобрението од ставот 1 на овој член превоз на оружје ги содржи податоците 
од  барањето од ставот 3 на овој член.  

Надлежниот орган при издавање на одобрението од ставот 1 на овој член, 
може по потреба да наложи мерки за обезбедување при превозот на оружјето, 
муницијата, деловите за оружјето во согласност со закон. 

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава во рок од три месеци од денот 
на приемот на барањето, и е со рок на важење до два месеца.   

За извршениот превоз на оружјето, муницијата и деловите за оружје, трговските 
друштва од ставот 2 на овој член што го примило оружјето, муницијата и деловите за 
оружје е должно во рок од пет дена да го известува надлежниот орган кој го издал 
одобрението.  

Известувањето од ставот 7 на овој член се доставува во електронска или 
хартиена форма.   

Барањето од ставот 3 на овој член и одобрението од ставот 2 на овој член се 
поднесува, односно издава и во електронски облик. 

Одобрението од ставот 1 на овој член го придружува оружјето, муницијата и 
деловите за оружје до крајното одредиште. 

Оружјето, муницијата и деловите за оружје што транзитираат преку 
територијата на Република Македонија не се обележува согласно со членот 53 од овој 
закон. 

Против решението со кое се одбива барањето за издавање на одобрението од 
ставот 1 на овој член, трговските друштва од ставот 2 на овој член имаат право на 
жалба до комисијата во рок од 15 дена од денот на приемот на решението. 

 
     Член 56-а  

Превоз на оружје, муниција и делови за оружје на територијата на Република 
Македонија вршат трговските друштва од членовите 46 став 1 и 52 став 1 од овој закон. 

Трговските друштва од ставот 1 на овој член поднесуваат барање за издавање 
на одобрение за превоз на оружје, муниција и делови за оружје, кое содржи: 

-назив и седиште на испраќачот,  примачот и превозникот, 
-податоци за обележување и жигосување на оружје, муниција и делови за 

оружје  согласно со закон (вид, марка, калибар и фабрички број),  
- количина на оружје, муниција и делови за оружје, 
 -правецот на движење и крајно одредиште, 
-податоци за превозното средство, (вид и број на регистарските таблици) и 
 -податоци за возачот (име, презиме, адреса на живеење и документ за 

идентификација). 
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Надлежниот орган кој го издава одобрението од ставот 1 на овој член може по 
потреба да наложи мерки за обезбедување за време на превозот. 

Во одобрението од ставот 1 на овој член се внесува датум на започнување и 
завршување на превозот на оружјето, муницијата и деловите за оружје. 
  Одобрението од ставот 1 на овој член го придружува оружјето, муницијата и 
деловите за оружје до крајното одредиште. 

За извршениот превоз на оружјето, муницијата и деловите за оружје, трговските 
друштва од ставот 1 на овој член се должни во рок од пет дена да го извести 
надлежниот орган кој го издал одобрението и надлежниот орган каде што завршил 
превозот.  

Известувањето од ставот 6 на овој член се издава во рок од 15 денови од денот 
на поднесување на барањето и се доставува во електронска или хартиена форма. 

Против решението со кое се одбива барањето за издавање на одобрението од 
ставот 1 на овој член, странката има право на жалба до комисијата во рок од 15 дена од 
денот на приемот на решението. 

 
    Член 60 
Цивилните стрелишта можат да набавуваат оружје и потребни количини на 

муниција заради гаѓање на стрелиштето, како и за практично оспособување за 
ракување со оружје врз основа на одобрение од надлежниот орган. 

(2) Надлежниот орган ќе издаде одобрение за набавување на оружје од ставот 
(1) на овој член, ако на цивилното стрелиште има простор за безбедно сместување и 
чување на оружјето. 

Надлежниот орган ќе издаде одобрение за повеќекратна набавка на муниција 
со рок на важење до една година, за количина во зависност од можностите за 
сместување и обемот на трошење на муницијата. 

 
    Член 73-а 
Европската дозвола за огнено оружје за државјанин на Република Македонија 

ја издава надлежниот орган. 
Во дозволата од ставот 1 на овој член се внесуваат сите промени и 

карактеристики на огненото оружје, како и губење и кражба на огненото оружје.      
Дозволата од ставот 1 на овој член има рок на важење пет години, по што 

важноста може да се продолжи за уште пет години. 
Дозволата од ставот 1  на овој член содржи рубрики во кои се внесуваат: 
-лични податоци за сопственикот на огненото оружје, 
-податоци за огненото оружје, а особено категоријата на огненото оружје, 
-рокот на важење на европската дозвола за огненото оружје, 
-забелешки за огнено оружје (надлежниот орган што ја издал дозволата), 
-забелешки од страна на други држави во однос на исправите неопходни за 

внесување на оружје на нивните територии (одобрение за влез или друго), 
-изјави во однос на тоа дали при патување во држава членка на Европската 

унија со едно или повеќе парчиња на оружје од категориите Б, Ц и Д, неопходни се и 
соодветни исправи за оружјето издадени од надлежните органи на државите членки на 
Европската унија и 

-изјави дека се забранува или подведува на одобрение за набавување и 
поседување на огнено оружје од Б, Ц и Д категорија. 

 
    Член 83-а 
Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на физичко лице кое постапува спротивно на одредбите на членовите 86, 86-
б и 86-г од овој закон. 
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За прекршокот од ставот 1 на овој член, на физичкото лице ќе му се изрече и 
посебна прекршочна мерка одземање на оружјето и муницијата. 

 
    Член 83-б 
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на правно лице кое постапува спротивно на одредбите на членовите 86 и 86-
б од овој закон.  

Глоба во износ од 30 % од одмерената глоба за правното лице ќе се изрече за 
прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице. 

 
     Член 86 

(член 86 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 
број 7/2005 и член 1 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 
број 47/2006, член 60 од Законот објавен во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 42/2007, член 19 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ број 86/2008 и член 18 од Законот објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ број 72/2010) 

Дозволите за поседување и носење на оружје, овластување за носење на 
оружје и дозволите за поседување на оружје издадени по досегашните прописи мора 
да се заменат најдоцна во рок од десет години од денот на влегување во сила на овој 
закон. 

Исправите од ставот 1 на овој член ќе се заменат, врз основа на поднесено 
писмено лично барање за замена на постојните исправи поднесено од физичкото лице, 
односно правното лице. 

При поднесување на барањето за замена на дозволите од ставот 1 на овој член, 
физичкото лице, односно правното лице е должно до надлежниот орган според 
живеалиштето, односно престојувалиштето на странецот и правното лице според 
седиштето, да го пријави оружјето на кое се однесува дозволата, заради извршување 
на пробни испукувања од оружјето. 

 Пробното испукување од ставот 3 на овој член се врши при замена на 
исправите од ставот 1 на овој член или при поднесување на барање за продолжување 
на важноста на дозволата за оружје, односно дозволата за поседување на оружје, 
согласно со волјата на физичкото, односно правното лице. 

 
 
 

Член 86-г 
Сопственикот на оружјето од член 4 став 5 точки 7, 8 и 9 од овој закон должен е 

да ја замени потврдата за оружјето со дозвола за оружје, односно дозвола за 
поседување на оружје, во рок од три години од влегувањето во сила на овој закон. 

Заменувањето од ставот 1 на овој член се врши со лично поднесување на 
барање за заменување на потврдата со дозвола за оружје, односно дозвола за 
поседување на оружје. 

 


