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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 

2013 година.
 

      Бр. 07-3229/1                                   Претседател
26 август 2013 година              на Република Македонија,                      

     Скопје                                          Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

Член 1
Во Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија” број 7/2005, 

47/2006, 42/2007, 86/2008, 72/10 и 158/11), во членот 3 ставот 2 се менува и гласи:
“„Oгнено оружје“ е секое преносливо оружје со цевка (пушка, пиштол и револвер) кое 

исфрла, односно конструирано е под притисок на запално гориво да исфрли сноп од 
сачми, единечно зрно или друг проектил, како и секое преносливо оружје со цевка кое 
може да се видоизмени за да исфрли сноп од сачми, единечно зрно или друг проектил. За 
огнено оружје, во смисла на овој закон, се смета и секој предмет кој може да се 
видоизмени за да исфрла сноп од сачми, единечно зрно или друг проектил, ако предметот 
по надворешниот изглед одговара на огненото оружје и поради неговата конструкција или 
материјалот од кој е изработен истиот може да се видоизмени;“.  

 По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат: 
„Не се сметаат за огнено оружје, делови на огненото оружје и предмети кои исфрлаат, 

односно конструирани се под притисок на запално гориво да исфрлаат сноп од сачми, 
единечно зрно или друг проектил, како и делови кои можат да се видоизменат за да 
исфрлаат сноп од сачми, единечно зрно или друг проектил, ако:

- со техничка постапка трајно се онеспособени за употреба,
- се изработени за аларм, сигнализација, спасување на животи, убивање на животни, 

ловење риба со харпун или се наменети за индустриски и технички цели само ако се 
користат за тие цели и

- се делови на старинско оружје или реплика на старинско оружје, кое не е опфатено со 
категоризацијата на оружјето од членот 4 од овој закон;
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„Делови на огнено оружје“ се сите главни, резервни и други  делови на огненото оружје 
што се неопходни за неговата употреба (цевка со лежиште за куршуми, рам или сандак, 
механизам за затворање - затворач или навлака  - лизгач, ударен механизам или затворен 
блок), како и опрема наменета или приспособена да го намали звукот при употребата на 
огненото оружје;“.

Ставот 25 кој станува став 27 се менува и гласи:
“„Главни делови на огненото оружје“ се цевка со лежиште за куршуми, механизам за 

затворање (затворач) и рам (сандак) кои поединечно се наменети за монтирање, односно 
се монтираат на огненото оружје и се опфатени во категоризацијата на оружјето од членот 
4 од овој закон;“.

Во ставот 27 кој станува став 29 по зборот „друштво“ се додаваат зборовите: „без 
издадено одобрение за набавување на оружје“.

 Ставот 32 кој станува став 34 се менува и гласи:
“„Муниција“ е цел патрон или негови делови (сите видови чаури, иницијални каписли, 

зрна и проектили) кои под дејство на запално гориво служат за полнење и дејство на 
огненото оружје;“.

Во ставот 40 кој станува став 42 на крајот на реченицата сврзникот „и“ се заменува со 
точка и запирка.

Во ставот 41 кој станува став 43 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и 
запирка и се додаваат четири нови става 44, 45, 46 и 47, кои гласат:

“„Следење на оружје“ е преземање на активности за следење на огненото оружје, 
негови главни делови и муниција од производителот до купувачот заради откривање, 
истраги и анализирање на недозволеното производство и недозволената трговија со 
огненото оружје;

„Посредник со оружје“ е физичко лице - трговец поединец или правно лице чија 
дејност се состои во целосно или делумно посредување, односно договарање при 
набавување, продавање или пренесување на оружје, која се разликува од активностите на 
трговските друштва од членот 52 став 1 од овој закон;

„Трговец со оружје“ е физичко лице - трговец поединец или правно лице кое целосно 
или делумно врши дејност производство на огнено оружје, главни делови на огненото 
оружје или муницијата или врши други работи поврзани со производството на огненото 
оружје, главните делови на оружјето или муницијата, како и врши дејност промет, 
поправање, разменување или изнајмување на огнено оружје, делови на огнено оружје и 
муниција, односно трговските друштва од членовите 35-а став 3, 46 став 1, 52 став 1 и 59 
став 3 од овој закон и

„Европска дозвола за огнено оружје“ е исправа со која се докажува сопственоста и 
правото на користење на огненото оружје од страна на имателот на дозволата, која не се 
пренесува на друго лице и се носи од страна на имателот за цело време на користењето на 
оружјето.“ 

Член 2
Во членот 4 став 2 точка 11 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.
Во точката 12 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се 

додаваат три  нови точки 13, 14 и 15, кои гласат:
„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 со прописите за 

испитување и жигосување, односно обележување и
15) преправено, односно видоизменето оружје.“ 
Во ставот 5 точка 5 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка. 
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Во точката 6 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се 
додаваат три нови точки 7, 8 и 9, кои гласат: 

„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.“ 
Во ставот 6 точка 1 по зборот „оружје“ се додаваат зборовите: „со кинетичка енергија 

помала од 10,5 Ј или со брзина на проектил помала од 200 м/с и калибар до 4,5 мм“.
Точката 2 се менува и гласи: 
„2) оружје со тетива со јачина на натегнувањето до 45 килограми и“.
Во точката 3 сврзникот „и“ се заменува со точка.
Точката 4 се брише.

Член 3
Во членот 5 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Одобрението од ставот 1 на овој член се издава за секое поединечно набавување на 

оружје.“ 

Член 4
Во членот 7 став 8 и во членот 8 став 3 зборовите: „се регистрирани за вршење на 

обезбедување на лица и имот или вршат дејност обезбедување на лица и имот за 
сопствени потреби“ се заменуваат со зборовите: „вршат приватно обезбедување во вид на 
давање на услуги или приватно обезбедување за сопствени потреби“.

 
Член 5

Во членот 9 став 1 точката 7 се менува и гласи:
„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.“

Во ставот 2 зборовите: „категоријата Ц“ се заменуваат со зборовите: „членот 4 став 5 
точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од овој закон“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Одобрение за набавување на оружје од членот 4 став 5 точки 7, 8 и 9 од овој закон се 

издава на физичко лице кое ги исполнува условите од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4 и 7 на овој 
член.“        

Член 6
Во членот 14 по ставот 10 се додава нов став 11, кој гласи:
„Членовите на комисијата од ставот 1 на овој член имаат право на надоместок на 

трошоците за спроведување на испитот, кои се надоместуваат од овластеното правно лице 
од ставот 5 на овој член.“  

Во ставот 11 кој станува став 12 зборот „полицијата“ се заменува  со зборовите: 
„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“.

Ставовот 12 станува став 13.
 

Член 7
Во членот 15 ставот 4 се менува и гласи:
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„Лицата кои имаат лиценца за приватно обезбедување исполнувањето на условот од 
членот 9 став 1 точка 6 од овој закон го докажуваат со лиценцата.“    

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„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 членот 9 став 1 точка 6 од овој закон го 
докажуваат со потврда издадена од соодветниот државен орган каде што ги извршувале 
соодветните задачи и работи.“  

Член 8
Во членот 16 став 1 точка 1 зборовите: „заради обезбедување на лица и имот“ се 

бришат.
Во ставот 2 зборовите: „заштита на лицата и имотот или вршат дејност обезбедување на 

лица и имот“ се заменуваат со зборовите: „приватно обезбедување“.
 

Член 9
Во членот 18 став 2 по зборовите: „податоци за оружјето“ се додаваат зборовите: „(вид, 

марка, калибар и фабрички број на оружјето)“. 

Член 10
Во членот 18-а се додаваат три  нови става 1, 2 и 3, кои гласат:
„Пробни испукувања од оружје се вршат од оружјето од членот 4 став 4 и членот 4 став 

5 точки 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 дозволата од членот 7 ставови 3 и 4 од овој закон. 

Трговските друштва од членот 52 став 1 од овој закон и физичкото лице кое продава 
оружје согласно со 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 видот на 
оружјето од ставот 1 на овој член, доколку од оружјето не е извршено пробно 
испукување.“      

Ставовите 1 и 2 стануваат ставови 4 и 5.

Член 11
Во членот 19 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„За дозволата за оружје издадена на странец надлежниот орган во рок од 15 дена ја 

известува државата на странецот.“
Ставот 2 станува став 3.

Член 12
Во членот 23 став 1 зборовите: „обезбедување на лица и имот“ се заменуваат со 

зборовите: „приватно обезбедување“.

Член 13
Во членот 24 зборовите: „обезбедување на лица и имот“ се заменуваат со зборовите: 

„приватно обезбедување“.

Член 14
Во членот 31 ставот 15 се менува и гласи:
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„Спортско оружје, пневматско оружје, оружје за светлосно-звучна сигнализација и 
оружје со тетива може да се употребува од малолетно лице само на стрелиште, ловиште 
или друг обезбеден простор за тренинг, под надзор и во присуство на родител или друго 
полнолетно лице кое поседува важечка дозвола за оружје.“ 

Член 15
Во членот 35 став 2 по зборот „марка“ се става запирка и се додаваат зборовите: 

„фабрички број“.
 Во ставот 3 зборовите: „ставот 2“ се заменуваат со зборовите: „ставовите 2 и 5“, а 

точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „доколку 
од оружјето не е извршено пробно испукување.“

По ставот 3 се додаваат пет нови става 4, 5, 6, 7 и 8, кои гласат:
“Доколку од оружјето кое е купено согласно со ставовите 2 и 5 на овој член  е 

извршено пробно испукување физичките, односно правните лица кои купиле оружје се 
должни во рок од осум дена да поднесат барање за регистрирање на оружјето и да го 
достават договорот од ставот 2 на овој член до надлежниот орган.

По исклучок од ставот 2 на овој член огненото оружје, деловите на огненото оружје и 
муницијата можат да се купат со склучување на договори на далечина, согласно со закон.

Пред купувањето на оружјето од ставот 5 на овој член физичкото, односно правното 
лице доставува примерок од одобрението од членовите 9 и 16 од овој закон до продавачот 
на оружјето.   

При купување на оружјето од ставот 5 на овој член се врши посебна  контрола на 
набавувањето на оружјето од страна на надлежниот орган, освен кога продажбата се врши 
меѓу трговци на оружје.

Под посебна контрола на оружјето, во смисла на ставот 7 на овој член, се смета 
контролата што ја врши надлежниот орган во однос на исполнетоста на условите за 
набавување и внесување на оружјето предвидени со овој и друг закон.“

Член 16
По членот 35 се додава нов член 35-а, кој гласи:

„Член 35-а
Оружје од ист вид може да биде предмет на размена меѓу физички, односно правни 

лица.
Физичките лица можат да го разменуваат оружјето од ставот 1 на овој член доколку 

имаат дозвола за оружје, односно потврда од членот 27 став 2 од овој закон.
Правните лица можат да го разменуваат оружјето од ставот 1 на овој член доколку 

имаат дозвола за поседување на оружје, односно потврда од членот 27 став 2 од овој 
закон.

Одредбите од членот 35 ставови 2, 3 и 4 од овој закон соодветно се применуваат на 
размената на оружјето од ставот 1 на овој член.“ 

       
Член 17

По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи:

„Член 38-а
Сопственик на оружје од Б, Ц и Д категорија за кое е издадена дозвола за оружје, 

дозвола за поседување на оружје, односно потврда од членот 27 став 2 од овој закон може 
доброволно да го предаде оружјето во најблиската полициска станица. 
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Полициската станица од ставот 1 на овој член во рок од 15 дена го известува 
надлежниот орган за лицето и оружјето кое е доброволното предадено.

За оружјето од ставот 1 на овој член се издава потврда.
Со дозволата за оружје, односно дозволата за поседување на оружје, надлежниот орган 

постапува согласно со членот 42 од овој закон.“

Член 18
Во членот 42 став 1 по зборовите: „носење на оружје“ се додаваат зборовите: “и 

потврдата од членот 27 став 2 од овој закон“.
Во точката 3 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.
По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:
„4) кога оружјето доброволно е предадено од сопственикот согласно со членот 38-а од 

овој закон и“.
Точката 4 станува точка 5.
 Во ставот 2  по зборот „оружје“ се додаваат зборовите: „и потврдата од членот 27 став 

2 од овој закон“.  
Во точката 1 по зборот „дозволата“ се додаваат зборовите: „и потврдата“, а  сврзникот 

„и“ се заменува со точка и запирка.
По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:
„2) кога оружјето доброволно е предадено од сопственикот согласно со членот 38-а од 

овој закон и“.   
  Точката 2 станува точка 3.
Во ставот 6  зборовите: „точката 4“ се заменуваат со зборовите: „точката 5“, а 

зборовите: „точка 2“ се заменуваат со зборовите: „точка 3“.  
Во ставот 7  зборовите: „бројот 3“ се заменуваат со зборовите: „ставот 1 точка 4, ставот 

2 точка 2 и ставот 3“.   

Член 19
Во членот 46 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„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 на оружјето и
- кои не се испитани, жигосани односно обележани согласно со прописите за 

испитување и жигосување, односно обележување на оружјето, како и не е издадена 
потврдата  од членот 51-а став 4 од овој закон, а се пуштени во промет.“

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 
 

Член 20
По членот 48 се додава нов член 48-а, кој гласи:

„Член 48-а
Заради целосно следење на производството, поправањето, прометот и превозот на 

оружјето надлежниот орган води електронска евиденција на оружјето.
Трговските друштва од членовите 46 ставот 1 и 52 став 1 од овој закон се должни 

електронски да се поврзат со евиденцијата од ставот 1 на овој член, како и да внесуваат 
податоци и да доставуваат документи за оружјето.
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Трговските друштва од ставот 2 на овој член се должни да ги внесуваат во евиденцијата 
од ставот 1 на овој член следниве податоци за:

- трговското друштво (фирма, седиште, даночен број и управител),
- оружјето (категорија, марка, модел, калибар, фабрички број, производител на 

оружјето, земја на извоз на оружјето, извозник и датум на увоз на оружјето во Република 
Македонија),

- купувачот на оружјето (физичко или правно лице и адреса на живеење или седиште),
- продавачот на оружјето (физичко или правно лице),
- одобрението за набавување на оружјето (број и датум) и      
- договорот за купопродажба кога оружјето се набавува од физичко лице (број и датум 

на склучување на договорот).
Покрај обврската од ставот 3 на овој член трговските друштва се должни да водат 

регистар за следење на производството, поправањето, прометот и превозот на оружјето.
Во регистарот од ставот 4 на овој член, трговските друштва се должни да ги  

запишуваат податоците од ставот 3 на овој член.
Податоците од ставот 3 на овој член и регистарот од ставот 4 на овој член се 

обработуваат заради остварување на целите предвидени со овој член и се чуваат најмалку 
20 години.

По престанување на вршење на дејноста трговските друштва во рок од осум дена го 
доставуваат регистарот од ставот 4 на овој член до надлежниот орган.

Министерот за внатрешни работи ги пропишува содржината и начинот на водење на 
електронската евиденција на оружјето, како и  формата, содржината и начинот на водење 
на регистарот за следење на производството, поправањето, прометот и превозот на 
оружјето.“

Член 21
Во членот 49 ставовите 3, 4 и 5 се менуваат и гласат:
„По извршената поправка на главните делови на огненото оружје физичкото, односно 

правното лице е должно во рок од осум дена од денот на приемот на поправеното оружје 
да го пријави оружјето заради пробни испукувања и да поднесе барање за регистрирање 
на поправените главни делови на огненото оружје.  

Трговските друштва  од ставот 1 на овој член се должни во рок од пет дена од 
извршената поправка на главните делови на огненото оружје да достават известување за 
извршената поправка до надлежниот орган.

Известувањето од ставот 4 на овој член содржи податоци за физичкото, односно 
правното лице на чие оружје се извршени поправки на неговите главни делови и податоци 
за оружјето.“      

Член 22
Во членот 52  ставот 4 се менува и гласи:
„Под промет со огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција, во смисла на овој 

закон, се смета секое набавување, продажба, испорака, посредување, превоз или трансфер 
на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција.“    

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„Под недозволен промет со огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција, во 

смисла на овој закон, се смета секое набавување, продажба, испорака, посредување, 
превоз или недозволен трансфер на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција на 
територијата на Република Македонија, односно од или преку територијата на Република 
Македонија, доколку пренесувањето на огненото оружје, деловите на огненото оружје и 
муницијата не е дозволено од сите држави преку чија територија тоа се движи, како и 
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набавување, продажба, испорака, превоз или трансфер на огнено оружје што не е означено 
согласно со прописите за испитување и жигосување, односно обележување, како и не е 
издадена потврдата од членот 51-а став 4 од овој закон.“

Ставовите 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 6, 7, 8 и 9.

Член 23
Во членот 53 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и 

оружје за кое е издадена потврдата од членот 51-а став 4 од  овој закон.“ 
     

Член 24
По членот 54 се додава нов член 54-а, кој гласи:

„Член 54-а
Посредник со оружје врши посредување со оружје, ако:
- дејноста е запишана во трговскиот регистар и
- му е издадено одобрение за вршење на посредување со оружје од надлежниот орган.
Одобрение за вршење на посредување со оружје се издава ако посредникот со оружје 

ги исполнува условите предвидени во членот 47 став 2 точка 1 од овој закон.“     

Член 25
Членот 55 се менува и гласи:
„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 членовите 
46 став 1 и 52 став 1 од 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 со закон (вид, марка и калибар) и
- 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 се издава со рок на важење од една година.
Одобрението од ставот 2 на овој член престанува да важи ако се воведат рестриктивни 

мерки согласно со прописите за меѓународни рестриктивни мерки.
Барањето од ставот 3 на овој член и одобрението од ставот 2 на овој член се 

поднесуваат, односно издаваат и во електронски облик.“

Член 26
Членот 56 се менува и гласи:
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„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 членовите 46 
став 1 и 52 став 1 од овој закон.

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 регистарските 

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

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

Одобрението од ставот 1 на овој член 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 и 
деловите за оружјето во согласност со закон.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава 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 примиле оружјето, муницијата и деловите за 
оружје се должни во рок од пет дена да го известат 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 
поднесуваат, односно издаваат 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 обележуваат согласно со членот 53 од овој закон.“

 
Член 27

По членот 56 се додава нов член 56-а, кој гласи:

„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 на територијата на Република 
Македонија, 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),
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- 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).
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 известат надлежниот 
орган кој го издал одобрението и надлежниот орган каде што завршил превозот. 

Известувањето од ставот 6 на овој член се доставува во електронска или хартиена 
форма.“  

Член 28
Во членот 59 ставот 1 се менува и гласи:
„Гаѓање на цивилни стрелишта може да врши секое физичко лице.“
По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:  
„Доколку физичкото лице од ставот 1 на овој член нема сопствено оружје за гаѓање 

може да изнајми оружје и муниција од цивилното стрелиште со кои врши гаѓање на тоа 
стрелиште.    

 Физичкото лице од ставот 1 на овој член смее да гаѓа на цивилно стрелиште во 
присуство на претставници од правните лица од членот 58 став 2  од овој закон.

Правните лица од членот 58 став 2 од овој закон се должни да преземат мерки за 
спречување и надминување на штетите од нестручното изведување на гаѓањето на 
цивилното стрелиште предвидени со закон и подзаконски пропис.“  

Член 29
Во членот 62 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Имателот на оружјето за кое е издадено одобрение од ставот 1 на овој член е должен 

да го изнесе оружјето надвор од границите на Република Македонија при првото 
напуштање на територијата на Република Македонија.“

Член 30
Членот 64 се менува и гласи:
„Државјани на Република Македонија кои престојувале во странство и имаат намера 

постојано да живеат во Република Македонија и странци со одобрен постојан престој во 
Република Македонија при преминувањето на државната граница се должни да го 
пријават на граничниот премин оружјето кое имаат намера да го внесат во Република 
Македонија и за кое поседуваат важечка дозвола за оружје издадена од надлежен орган на 
друга држава.

По пријавување на оружјето на граничниот премин се издава одобрение за внесување 
на оружје и муниција по што оружјето се внесува на територијата на Република 
Македонија.

Лицата од ставот 1 на овој член во рок од осум дена од денот на издавањето на 
одобрението од ставот 2 на овој член се должни да поднесат барање за заменување на 
дозволата за оружје издадена од надлежен орган на друга држава, како и да го предадат 
оружјето заради негово пробно испукување.
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При заменувањето на дозволата за оружје издадена од надлежен орган на друга држава 
се врши проверка на веродостојноста и автентичноста на дозволата.  

 Доколку се одбие барањето од ставот 3 на овој член лицата од ставот 1 на овој член се 
должни во рок од осум дена оружјето да го изнесат надвор од територијата на Република 
Македонија.  

Одредбите од ставовите 2, 3, 4 и 5 на овој член не се применуваат на оружјето од ставот 
1 на овој член, кое е забрането за набавување и поседување во Република Македонија и 
истото не смее да се внесе на територијата на Република Македонија.“    

Член  31
Членот 65 се менува и гласи:
„Странец може да набавува огнено оружје во Република Македонија согласно со 

категоризацијата на оружјето од членот 4 од овој закон, врз основа на соодветна важечка 
исправа за оружјето издадена од надлежен орган на државата на странецот. 

Исправата од ставот 1 на овој член треба да биде преведена на македонски јазик и на 
неговото кирилско писмо и да биде потврдена нејзината автентичност од страна на 
дипломатско-конзуларното претставништво на државата на странецот во Република 
Македонија.

По извршеното набавување на оружјето од ставот 1 на овој член, трговецот на оружје 
поднесува барање до надлежниот орган за пренесување на оружјето.

Барањето од ставот 3 на овој член ги содржи следниве податоци за:
 - име, презиме и адреса на продавачот, односно доколку е можно и име, презиме и 

адреса на сопственикот на оружјето,
- име, презиме и живеалиште на купувачот на оружјето,
- адреса на која ќе се испраќа или превезува оружјето,
- број на парчиња на оружјето кое се испраќа или превезува,
- полесно идентификување на оружјето, односно податоци за испитување и 

жигосување, односно обележување на оружјето согласно со закон,
- начин на пренесување на оружјето, 
- датум на започнување на превезувањето, односно испраќањето на оружјето и
- рок за изнесување на оружјето.
Кон барањето се доставуваат и следниве документи:
- исправата од ставот 2 на овој член и
- доказот за купопродажба на оружјето.
По барањето од ставот 3 на овој член надлежниот орган донесува одобрение за 

пренесување на оружје. 
Одобрението за пренесување на оружје ги содржи податоците од барањето од ставот 3 

на овој член. 
По донесување на одобрението за превезување на оружјето, трговецот на оружје го 

предава оружјето за превоз или го испраќа по пошта до странецот.     
Одобрението за пренесување на оружјето го следи оружјето при неговото превезување, 

односно испраќање до крајното одредиште во државата на странецот. 
Одобрението за пренесување на оружјето се покажува на барање на надлежните органи 

на државите низ чија територија тоа се превезува, односно испраќа.
За одобрението за превезување на оружјето се известуваат државата на крајното 

одредиште на оружјето и државите низ чија територија оружјето транзитира.        
Странец кој поминува преку територијата на Република Македонија може оружјето кое 

го носи со себе да го пренесе преку територијата на Република Македонија, ако поседува 
важечка исправа за оружјето издадена од надлежен орган на државата на странецот и 
одобрение издадено од надлежното дипломатско-конзуларно претставништво на 
Република Македонија во странство.“ 
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Член 32
По членот 66 се додава нов член 66-а, кој гласи:

„Член 66-а
Носител на дипломатски или службен пасош или член на меѓународна организација кој 

законски престојува во Република Македонија, оружјето кое го поседува со важечка 
исправа издадена од надлежен орган на друга држава, а се користи за лов или спорт, може 
да го внесе на територијата на Република Македонија врз основа на издадено одобрение за 
внесување и носење на оружје за лов или спорт.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава од страна на полицискиот службеник на 
граничниот премин каде што се преминува државната граница.

Одобрението од ставот 1 на овој член важи за време на законскиот престој на лицето 
кое го внесува оружјето во државата. 

Со оружјето за кое е издадено одобрението од ставот 1 на овој член имателот на 
оружјето постапува согласно со одредбите од членовите 28 до 40 од овој закон.

Имателот на оружјето за кое е издадено одобрение од ставот 1 на овој член, не е 
должен да го изнесе оружјето надвор од границите на Република Македонија, при секое 
напуштање на државата, освен при напуштањето на државата заради престанување на 
причините за законскиот престој во државата.“    

Член 33
Во членот 67 став 2 зборовите: „Надлежниот орган при контролата на преминувањето 

на државната граница“ се заменуваат со зборовите: „Полицискиот службеник на 
граничниот премин каде што се преминува државната граница“.

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
„Странците од ставот 1 на овој член можат да внесат во Република Македонија 

муниција за оружје со не жлебени цевки најмногу до 100 куршуми, односно муниција за 
оружје со не жлебени цевки најмногу до 500 куршуми.

Количината на муницијата од ставот 3 на овој член се однесува при секое внесување на 
оружјето на територијата на Република Македонија заради лов.“   

Член 34
Во членот 72 став 1 зборовите: „издаден европски документ за оружје“ се заменуваат со 

зборовите: „издадена европска дозвола за огнено оружје“.  
Во ставот 4 зборовите: „европски документ за оружје“ се заменуваат со зборовите: 

„европската дозвола за огнено оружје“.
Во ставот 6 по зборовите: „ако за оружјето“ се додаваат зборовите: „од членот 4 

ставови 4, 5 и 6 од овој закон“, а зборовите: „издаден европски документ за оружје“ се 
заменуваат со зборовите: „издадена европска дозвола за огнено оружје“.  

По ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, кои гласат:
„Огнено оружје кое е забрането за набавување и поседување во Република Македонија 

согласно со членот 4 став 3 од овој закон не смее да се внесе во Република Македонија од 
страна на државјаните на земјите членки на Европската унија согласно со ставот 6 на овој 
член.

При патување со европската дозвола за огнено оружје, имателот на огненото оружје не 
плаќа надоместок или такса за време на користењето на дозволата во државата.“    

Член 35
Во членот 73 став 1 зборовите: „издаден европски документ за оружје“ се заменуваат со 

зборовите: „издадена европска дозвола за огнено оружје“.
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Во ставот 2 зборовите: “европски документ за оружје“ се заменуваат со зборовите: 
„европска дозвола за огнено оружје“.

Во ставот 3 зборовите: „европскиот документ за оружје“ се заменуваат со зборовите: 
„европската дозвола за огнено оружје“.

     
Член 36

По членот 73 се додава нов член 73-а, кој гласи:

„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 подлежи на одобрение за набавување и поседување на 
огнено оружје од Б, Ц и Д категорија.“   

Член 37
Во членот 74 зборовите: „европскиот документ за оружје“ се заменуваат со зборовите: 

„европската дозвола за огнено оружје“.

Член 38
Во членот 77 став 3 зборот „пет“ се заменува со зборовите: „најмалку 20“ .

Член 39
Во членот 78 став 5 зборот „судот“ се заменува со зборовите: „Централниот регистар на 

Република Македонија“.

Член 40
Во членот 80 став 1 точка 13 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.
Во точката 14 точката се заменува со сврзникот „и“, а по оваа точка се додава нова 

точка 15, која гласи:
„15) нема да го изнесе оружјето надвор од границите на Република Македонија, при 

првото напуштање на територијата на државата (член 62 став 3).“        

Член 41
Во членот 81 став 1 по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:
„2) нема да продаде на купувачот на оружјето три парчиња на муниција соодветни за 

видот на оружјето;“.    
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По точката 4 која станува точка 5 се додаваат две нови точки 6 и 7, кои гласат:
„6) во пропишаниот рок нема да го пријави купеното оружје заради пробни 

испукувања, односно во пропишаниот рок нема да поднесе барање за регистрирање на 
оружјето (член 35 ставови 3 и 4);

7) во пропишаниот рок нема да го пријави оружјето што се разменува, односно во 
пропишаниот рок нема да поднесе барање за регистрирање на оружјето  (член 35-а став 
4);“.  

Точките 5, 6 и 7 стануваат точки 8, 9 и 10.
По точката 8 која станува точка 11 се додава нова точка 12, која  гласи:
„12) во пропишаниот рок нема да пријави за пробно испукување оружје чии главни 

делови се поправени, односно нема да поднесе барање за регистрирање на поправените 
главни делови на огненото оружје  (член 49 став 3);“.

По точката 9 која станува точка 13 се додава нова точка 14, која гласи:
„14) гаѓа на цивилно стрелиште во отсуство на претставник на правното лице (член 59 

став 4);“.
Точките 10 и 11 стануваат точки 15 и 16.              
Точката 12 која станува точка 17 се менува и гласи:
„17) нема да пријави оружје кое има намера да го внесе во Република Македонија (член 

64 став 1);“.
По точката 17 се додаваат две нови точки 18 и 19, кои гласат:
„18) во пропишаниот рок нема да поднесе барање за заменување на дозволата за оружје 

издадена од надлежен орган на друга држава, како и нема да го предаде оружјето заради 
негово пробно испукување (член 64 став 3);

19) во пропишаниот рок нема да го изнесе оружјето надвор од територијата на 
Република Македонија (член 64 став 5);“.

Точките 13 и 14 стануваат точки 20 и 21.

Член 42
Во членот 82 став 1 по точката 6 се додаваат три нови точки 7, 8 и 9, кои гласат:
„7) во пропишаниот рок не започнало да води регистар за следење на производство, 

поправање, промет и превоз на оружје (член 48-а став 4);  
8) не ги запишува податоците во регистар за следење на производство, поправање, 

промет и превоз на оружје (член 48-а став 5);
9) во пропишаниот рок нема да пријави за пробно испукување на оружје чии главни 

делови се поправени (член 49 став 3);“.
Точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 стануваат точки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 и 20.
Во ставот 2 зборовите: „точките 4 до 12“ се заменуваат со зборовите: „точките 4, 5, 6, 

10, 11, 12, 13, 14, 15“.
Во ставот 3 зборовите: “точки 1, 2, 3, 5, 7, 8 и 12“ се заменуваат со зборовите: „точки 1, 

2, 3, 5, 10, 11 и 15“.
Во ставот 4 зборовите: „точки 4 до 13“ се заменуваат со зборовите: „точки 4, 5, 6, 10, 

11, 12, 13, 14, 15 и 16“.    

Член 43
Во членот 83 став 1 по точката 6 се додаваат две нови точки 7 и 8, кои гласат:
„7) во пропишаниот рок нема да го пријави купеното оружје заради пробни 

испукувања, односно во пропишаниот рок нема да поднесе барање за регистрирање на 
оружјето (член 35 ставови 3 и 4);
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8) нема да го пријави оружјето што се разменува, односно нема да го пријави оружјето 
што се разменува заради пробни испукувања (член 35-а став 4);“.

Точката 7 станува точка 9.
По точката 8 која станува точка 10 се додава нова точка 11, која гласи:
„11) во пропишаниот рок електронски нема да се поврзе со електронската евиденција за 

следење на производството, поправањето, прометот и превозот на оружјето и не ги 
внесува предвидените податоци во евиденцијата (член 48-а ставови 2 и 3);“.     

Точката 9 која станува точка 12 се менува и гласи:
„12) во пропишаниот рок нема да достави известување за извршената поправка на 

главните делови на огненото оружје (член 49 став 4);“.
По точката 12 се додаваат две  нови  точки 13 и 14, кои  гласат:
„13) не презело соодветни мерки за надминување на штетите од нестручното 

изведување на гаѓањето на цивилното стрелиште (член 59 став 5); 
14) во пропишаниот рок не го извести надлежниот орган за извршениот превоз на 

оружје, муниција и делови за оружје (членови 56 став 7 и 56-а став 6) и“. 
Точката 10 станува точка 15.  

Член 44
Во членовите 83-а став 1 и 83-б став 1 зборовите: „членовите 86 и 86-б“ се заменуваат 

со зборовите: „членовите 86, 86-б и 86-г“.
    

Член 45
По членот 86-в се додава нов член 86-г, кој гласи:

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

Член 46
Во членот 88 зборовите: „главата Х на“ се заменуваат со зборовите: „членот 73-а од“.  

Член 47
Трговските друштва од членот 48-а став 2 од овој закон своето работење ќе го 

усогласат во рок од шест месеци од започнувањето на примената на одредбата од членот 
48-а став 1 од овој закон.

Трговските друштва од членот 48-а став 2 од овој закон регистарот за следење на 
производството, поправањето, прометот и превозот на оружјето ќе започнат да го водат во 
рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на подзаконскиот акт од членот 48-а 
став 8 од овој закон.

Член 48
Подзаконскиот пропис од членот 48-а став 8 од овој закон ќе се донесе во рок од две 

години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 49
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за оружјето.
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Член 50
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“, освен одредбата од членот 20 од овој закон со која се додава 
одредбата од членот 48-а став 1 која ќе започне да се применува две години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.   


