
Врз основа на член 14 став 8 од Законот за оружјето (�Службен весник на РМ� 
бр.7/2005), министерот за внатрешни работи донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ И БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА 
ГИ ИСПОЛНУВААТ ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРАКТИЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА  

РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните технички и безбедносни услови што 

треба да ги исполнуваат објектите за практичното оспособување за ракување со оружје на 
правните лица (во натамошниот текст: објекти).    

 
Член 2 

Во овластеното правно лице, ловечко, односно стрелачко друштво (во натамошниот 
текст: овластено правно лице) објектите треба да бидат изградени, уредени, опремени и 
приклучени на објекти и уреди на комуналната инфраструктура и тоа: водоводна мрежа, 
одвод на отпадни води и електрична мрежа. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку објектите се наоѓаат во неурбанизирано 

подрачје на кое не се изградени објекти и уреди на комуналната инфраструктура, објекти-
те треба да бидат изградени, уредени и опремени во согласност со соодветни технички 
норми и прописи.   

Член 3 
На влезот на деловната просторија од објектите на овластеното правно лице треба на вооч-

лив начин да биде истакнато називот на фирмата, седиштето, телефонскиот број и други по-
себни ознаки на овластеното лице. 
Називот на фирмата од ставот 1 на овој член, во ноќните часови треба да биде осветлен. 

 
Член 4 

Пристапната површина пред објектите на овластеното правно лице треба да биде уредена и 
опремена на начин што овозможува лесно чистење и одржување на таа површина, како и не-
пречен влез и излез од објектот. 
Ако пред објектите не постои уреден тротоар, пристапната површина пред објектите 

треба да биде асфалтирана, бетонирана или поплочена со камен, односно изведена на друг 
начин што овозможува непречено движење и одржување на чистотата. 

      
Член 5 

Подот во објектите на овластеното правно лице треба да биде изведен од материјал што 
може лесно да се чисти и истиот не треба да биде лизгав. 

 
Член 6 

Објектите треба да имаат санитарен јазол и вода за сопствени потреби. 
 

Член 7 
Во овластеното правно лице, објектите покрај условите од членoвите од 2 до 6 на овој 

правилник, треба да ги исполнуваат и следните услови:    
- да имаат деловнa просторија, за вршење на работи поврзани со администрација и при-

ем на кандидати за практично оспособување за ракување со оружје; 
- да имаат училница со површина од најмалку 30 м2, опремена со училишна табла, гра-

фоскоп или друго помагало за проектирање, маса за предавачот, односно спортскиот тре-
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нер по стрелаштво и со најмалку десет седишта со простор за пишување, како и друг соод-
ветен мебел за спроведување на настава на кандидати за практично оспособување за раку-
вање со оружје; 

- да имаат сопствено отворено или затворено стрелиште или заверен договор за закуп на 
такво стрелиште, за кое е издадено од надлежeн орган одобрение за употреба; 

- да имаат најмалку по пет парчиња различни типови на кусо и долго оружје и соодвет-
на муниција за истото и    

- да имаат технички обезбедена просторија наменета за чување на оружје (магацин) или 
железен ормар или сеф. 

Член 8 
Оружјето се чува одвоено од муницијата во објектите, по правило, во технички обезбе-

дена просторија наменета за чување на оружје или во исто таква просторија во која е сме-
стенo седиштето на овластеното правно лице. 
Ако овластеното правно лице нема просторија од ставот 1 од овој член, оружјето и му-

ницијата се чуваат во железен ормар или сеф. 
Просториите од ставот 1 на овој член треба да се технички обезбедени и опремени со 

технички средства и уреди по пропишани стандарди, согласно прописите за обезбедување 
на лица и имот.       

 
Член 9 

Во текот на редовната работа на овластеното правно лице, просторијата од членот 8 на 
овој правилник, треба да биде заклучена и за клучот да биде задолжено лицето одговорно 
за оружјето и муницијата.     

 
Член 10 

Ако просторијата од членот 8 на овој правилник се наоѓа на приземје во објектите на овла-
стеното правно лице, сите прозорци треба да бидат заштитени со метални решетки или со ме-
тални ролетни што се заклучуваат. 
Вратите во просторијата од ставот 1 на овој член треба да бидат масивни, без стаклени 

отвори, со механизам за повеќекратно затварање или брава отпорна на кршење. 
 

Член 11 
Овластеното правно лице треба физичкото обезбедувањето на објектите да го врши сог-

ласно прописите за обезбедување на лица и имот.  
 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во �Службен вес-

ник на Република Македонија�. 
 

        Бр. 17.1-53579/1                            Министер  
13 септември 2005 година                 за внатрешни работи, 
              Скопје                   Љубомир Михајловски, с.р. 
 


