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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОРУЖЈЕТО 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.42 од 04.04.2007 година) 

 

 Член 1 

Во Законот за оружјето ("Службен весник на Република Македонија" број 7/2005 и 
47/2006), во членот 1 став 1 по зборот "поправање" се додаваат зборовите: 
"онеспособување (деактивирање)". 

Член 2 

Во членот 2 ставот 1 се менува и гласи:  
""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;". 

Во ставот 2 по точката 1 се додаваат две нови точки 2 и 3, кои гласат:  
"2) колекционерско оружје;  
3) оружје за самозаштита;". 

Точките 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 4, 5, 6, 7 и 8. 

Точките 7 и 8 кои стануваат точки 9 и 10 се менуваат и гласат:  
"9) оружје за светлосно-звучна сигнализација и  
10) електрични парализатори." 

Ставот 3 се менува и гласи:  
"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;". 

Во ставот 4 точка 2 сврзникот "и" се заменува со точка и запирка. 

Во точката 3 на крајот на реченицата точката се заменува со точка и запирка и се додаваат 
четири нови точки 4, 5, 6 и 7, кои гласат:  
"4) старинско оружје;  
5) реплика на старинско оружје;  
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6) оружје за индустриски цели и  
7) харпуни за подводен риболов." 

Член 3 

Во членот 3 став 2 зборовите: "зрно, кугла, сачма или друг проектил" се заменуваат со 
зборовите: "балистички проектил во облик на единечно зрно или сноп од сачми".  

Во ставот 5 зборовите: "полни и празни" се заменуваат со зборовите: "празни и полни",а 
зборот "исфрлаат" се заменува со зборот "испукуваат". 

Во ставот 6 зборовите: "полни и празни" се заменуваат со зборовите: "празни и полни",а 
зборот "исфрли" се заменува со зборот "испука". 

Во ставот 7 зборот "истрелувањето" се заменува со зборот "испукувањето". 

Во ставот 8 зборот "истрелување" се заменува со зборот "испукување", а зборот 
"комората" се заменува со зборовите: "лежиштето на куршуми". 

Во ставот 9 зборовите: "зрно, кугла, или друг проектил" се заменуваат со зборовите: 
"проектили со различен облик". 

Во ставот 10 зборот "надразлив" се заменува со зборовите: "со муниција, иритирачки". 

Во ставот 11 зборот "надразлив" се заменува со зборот "иритирачки". 

Во ставот 12 зборовите: "гасови насочено распрснуваат или исфрлаат проектили  заради 
светлосна или" се заменуваат со зборовите: "или други слични гасови насочено исфрлаат 
светлосен проектил или предизвикуваат". 

Во ставот 15 зборовите: "затегната тетива" се заменува со зборовите: "затегнатите краци 
на лакот, со тетива". 

Ставот 16 се менува и гласи:  
""Ладно оружје" се сите предмети направени за вршење напад или нанесување на 
телесна повреда, со употреба на физичка сила на напаѓачот, како и предмети погодни за 
нанесување телесна повреда кога тие се носат на јавни собири, локали и слични места;". 

Ставот 17 се брише. 

Ставот 18 кој станува став 17 се менува и гласи:  
""Електрични парализатори" се направи создадени за вршење напад или одбрана, кои 
под дејство на електрицитет или висок напон, предизвикуваат електрични шокови, што го 
онеспособуваат лицето, врз кое е употребена направата;". 
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Ставот 19 кој станува став 18 се менува и гласи:  
""Оружје за индустриски цели" е оружје наменето за индустриска или техничка употреба, 
под услов да може да се користи само за тие употреби;". 

Ставот 20 станува став 19. 

По ставот 21 кој станува став 20 се додаваат два нови става 21 и 22, кои гласат:  
""Колекционерско оружје" е оригинално оружје од Б и Ц категорија, кое е конструирано 
во период од 1898 до 1945 година и потекнува од значајни историски настани; 

""Оружје за самозаштита" е еднострелно, полуавтоматско или репетирачко огнено оружје 
од Б и Ц категорија, со калибар поголем од 5,6 милиметри, кое служи за заштита на 
животот на сопственикот на оружјето и за обезбедување на лица и имот;". 

Во ставот 22 кој станува став 23 зборот "произведено" се заменува со зборовите: "што 
употребувало црн барут, конструирани", а по зборот "историска" се додава запирка и 
зборовите: "антикварна, музеолошка". 

По ставот 23 се додава нов став 24, кој гласи:  
""Реплика на старинско оружје" е копија на старинско 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;". 

Во ставот 23 кој станува став 25 зборовите: "комора, цилиндер" се заменуваат со 
зборовите: "лежиште за куршуми". 

Ставот 24 кој станува став 26 се менува и гласи:  
""Посебна опрема за огнено оружје" е секој механизам, што е произведен и наменет за 
дополнување на основниот модел на оружјето, со чија примена се зголемуваат 
можностите и квалитетот на употребата на оружјето, освен оптичкиот нишан;".  

По ставот 26 се додава нов став 27, кој гласи:  
""Оптички нишан" е посебна опрема за оружје, која се употребува на ловечко или 
спортско оружје при учество на лов или стрелаштво, а се набавува и поседува од страна на 
физичко лице кое е активен член на ловечко или стрелачко друштво;". 

По ставот 25 кој станува став 28 се додаваат два нови става 29 и 30, кои гласат:  
""Оружје што е трајно онеспособено за употреба (деактивирано)" е огнено оружје од Б, Ц 
и Д категорија, кое целосно ги изгубило карактеристиките на оружје, со извршување на 
техничка постапка врз еден од главните делови од огненото оружје, по што делот повеќе 
не можe да се отстрани, замени или преправи, а со тоа оружјето е трајно онеспособено за  
натамошна негова употреба; 
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"Оружје што е привремено онеспособено за употреба" е огнено оружје од Б, Ц и Д 
катагорија, кое со извршување на техничка постапка врз еден од главните делови од 
огненото оружје е привремено онеспособено за функционирање;". 

Ставот 26 станува став 31. 

По ставот 27 кој станува став 32 се додава нов став 33, кој гласи:  
""Боева муниција" се сите видови куршуми, наполнети со проектил што има моќ да 
убие;". 

Ставот 28 кој станува став 34 се менува и гласи:  
""Муниција со панцирно-пробивен проектил што пенетрира" е муниција наменета за 
воена употреба, чиј проектил содржи тврдо јадро, кое има голема пробивна моќ;".  

Ставот 29 кој станува став 35 се менува и гласи:  
""Муниција со експлозивни проектили" е муниција наменета за воена употреба, чии 
проектили содржат полнило што експлодира;". 

Ставот 30 кој станува став 36 се менува и гласи:  
""Муниција со запаливи проектили" е муниција наменета за воена употреба, чии 
проектили содржат хемиско соединение кое е запаливо;". 

Во ставот 31 кој станува став 37 зборот "зрно" се заменува со зборот "проектили". 

Во ставот 32 кој станува став 38 зборовите: "оружје за индустриски цели" се заменуваат со 
зборовите: "извршување на хумани активности, чиј проектил содржи хемиско 
соединение, кое предизвикува привремено успивање и онеспособување". 

Ставот 33 кој станува став 39 се менува и гласи:  
""Одбележувачка муниција" е муниција наменета за воена употреба, чиj проектил содржи 
хемиско соединение, кое со согорување ја означува патеката на движење на 
проектилот;". 

По ставот 39 се додаваат два нови става 40 и 41, кои гласат:  
""Mуниција за гасно оружје" е муниција која содржи хемиско полнење со иритирачки гас, 
кој има краткотрајно дејство на здравјето на луѓето и 

"Адаптери" се направи наменети за употреба во лов или спортско стрелаштво, кои се 
вметнуваат во цевката на оружјето заради промена на видот и калибарот на оружјето, со 
што оружјето не ја менува постојната категорија, согласно со овој закон." 
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Член 4 

Во членот 4 став 2 точката 1 се менува и гласи:  
"1) експлозивни воени ракети и системи за лансирање;". 

Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се менуваат и гласат:  
"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 и". 

Во ставот 3 зборовите: "или снајперски" се бришат. 

Во ставот 4 точка 2 зборовите: "централна ударна игла" се заменуваат со зборовите: 
"централно палење". 

Во точката 3 по зборот"оружје" се додаваат зборовите: "со рабно палење". 

Во точката 4 зборот "комора" се заменува со зборовите: "лежиште на куршуми".  

Точката 5 се менува и гласи.  
"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;". 

Во точката 6 на крајот на реченицата точката и запирката се заменуваат со сврзникот "и". 

Во точката 7 зборот "слично" се заменува со зборовите: "што наликува" и на крајот на 
реченицата точката и запирката се заменуваат со точка. 

Точките 8, 9, 10 и 11 се бришат. 

Во ставот 5 по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:  
"2) еднострелно долго огнено оружје со жлебена цевка;". 

Точката 2 станува точка 3. 
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Во точката 3 која станува точка 4 по зборот "оружје" се додаваат зборовите: "со рабно 
палење". 

Точките 4 и 5 кои стануваат точки 5 и 6 се менуваат и гласат:  
"5) еднострелно долго огнено оружје со нежлебени цевки и  
6) адаптери." 

Во ставот 6 точката 1 се менува и гласи:  
"1) пневматско оружје;". 

Во точката 2 сврзникот "и" се заменува со точка и запирка. 

Во точката 3 на крајот на реченицата точката се заменува со сврзникот "и" и се додава 
нова точка 4, која гласи:  
"4) оружје за светлоснo-звучна сигнализација." 

Член 5 

Во членот 5 по зборот "работи" се додаваат зборовите: "согласно сo категоризацијата на 
оружјето од членот 4 на овој закон, освен". 

Член 6 

Членот 6 се менува и гласи:  
"Министерот за внатрешни работи поблиску ќе ги определи видовите на оружјето кои 
можат да се набавуваат врз основа на одобрение и за значењето на одделни видови на 
оружје од А и Д категорија, согласно со категоризацијата на оружјето од членот 4 на овој 
закон." 

Член 7 

Во членот 7 став 2 по зборот "одобрение" се додаваат зборовите: "или потврда" и на 
крајот на реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: "или потврдата".  

Ставот 5 се менува и гласи:  
"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." 

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:  
"Физичкото лице може да набавува и поседува муниција за оружје со нежлебени цевки и 
пневматско оружје без ограничување на количината на муницијата." 
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Ставот 6 станува став 7. 

Член 8 

Во членот 13 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
"Покрај причините од ставот 1 на овој член, се смета дека физичкото лице докажало дека 
има оправдана причина за поседување на оружје, ако:  
- 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 9 

Во членот 14 по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:  
"Практичното оспособување од ставовите 5 и 6 на овој член, го вршат предавачи и 
инструктори, кои имаат завршено високо образование, како и помошници инструктори 
кои имаат завршено најмалку средно образование." 

Во ставот 7 кој станува став 8 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: "на правното лице, односно ловечкото или стрелачкото друштво кое ги 
исполнува условите предвидени во прописите за оружјето". 

Ставовите 8, 9, 10 и 11 стануваат ставови 9, 10, 11 и 12. 

Член 10 

Во членот 18 став 3 зборовите: "и два проектила" се бришат. 

Член 11 

Во членот 19 став 2 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: "кои се членови на едно исто семејство". 

Член 12 

Во членот 21 ставот 4 се менува и гласи:  
"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 со 
потврда за поседување на оружје, со која оружјето не може повеќе да се употребува." 
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Член 13 

Во членот 26 став 2 зборовите: "по претходно известување на надлежниот орган" се 
бришат. 

Член 14 

По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи: 

"Член 26-а 

Одобрение за набавување на колекционерско оружје на физичко лице се издава врз 
основа на претходно поднесено писмено лично барање за издавање одобрение за 
набавување на колекционерско оружје, ако физичкото лице ги исполнува условите од 
членовите 9 и 33 на овој закон. 

Ако збирката на колекционерското оружје е составена од над 25 парчиња на оружје, кон 
барањето од ставот 1 на овој член, физичкото лице (колекционерот) е должен да приложи 
и писмена согласност за вршење на надзор од страна на надлежниот орган, над начинот 
на сместување и чување на оружјето. 

Физичкото лице (колекционерот) на кое му е издадено одобрение за набавување на 
колекционерско оружје, е должно во рок од осум дена од денот на извршената набавка 
на оружјето да поднесе барање за регистрирање на оружјето и издавање на дозвола за 
колекционерско оружје до надлежниот орган. 

Дозволата од ставот 3 на овој член се издава со рок на важење од десет години.  

По издавање на дозволата од ставот 3 на овој член, одобрение за набавување на друго 
колекционерско оружје се издава ако физичкото лице (колекционерот) го исполнува само 
условот од членот 9 став 1 точка 4 на овој закон." 

Член 15 

Членот 27 се менува и гласи:  
"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. 

Физичкото 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 16 
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Во членот 28 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
"Лицата од ставот 1 на овој член, не смеат да ги бришат или оштетуваат ознаките што се 
втиснати на оружјето од страна на производителот на оружјето или ознаките 
дополнително ставени на оружјето од страна на други надлежни државни органи." 

Член 17 

Членот 29 се менува и гласи:  
"Забранета е продажба на оружје и муниција на лице кое нема одобрение за набавување, 
односно одобрение за набавување на колекционерско оружје, како и давање оружје на 
употреба на лице кое нема дозвола за оружје или дозвола за колекционерско оружје или 
дозвола за носење на тоа оружје." 

Член 18 

Во членот 31 се додава нов став 1, кој гласи:  
"Под носење на оружје, во смисла на овој закон, се сметаат сите начини на носење на 
оружје што е подготвено за употреба, од страна на неговиот имател, освен пренесување 
на оружјето." 

Ставот 1 станува став 2. 

По ставот 2 кој станува став 3 се додава нов став 4, кој гласи:  
"Забрането е носење и употреба на оружје од страна на сопственикот или корисникот на 
оружјето, кој со употреба на алкохол, дроги или друг начин ќе се доведе во состојба во 
која не може да го сфати значењето на своето дело или да управува со своите постапки." 

Ставот 3 кој станува став 5 се менува и гласи:  
"Забрането е носење и употреба на оружје на јавно место, освен за работниците кои 
вршат работи на обезбедување на лица и имот во државните органи и правните лица, 
согласно со прописите за обезбедување на лица и имот." 

Во ставот 4 кој станува став 6 во седмиот ред по зборот "услови" во заградата се додаваат 
зборовите: "објекти во кои се сместени Собранието на Република 
Македонија,претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија, 
државните органи, судовите, Јавното обвинителство, Уставниот суд на Република 
Македонија, единиците на локалната самоуправа, образовните, здравствените и 
социјалните установи". 

По ставот 5 кој станува став 7 се додава нов став 8, кој гласи:  
"Забрането е внесување на оружје, покрај во местата од ставот 6 на овој член и во сите 
други места, на чиј влез, сопственикот или корисникот на местото, видливо и јасно 
забранил внесување на оружје." 
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Ставот 6 станува став 9. 

По ставот 7 кој станува став 10 се додаваат два нови става 11 и 12, кои гласат:  
"Забрането е колекционерското оружје да се носи и употребува надвор од местото на 
живеалиште или престојувалиште, односно надвор од местото на одобрен постојан 
престој на физичкото лице (колекционерот). 

Колекционерското оружје може да се пренесува надвор од местото на живеалиште или 
престојувалиште, односно надвор од местото на одобрен престој, само заради 
поправање, изложување или продажба на колекционерското оружје.Забрането е да се 
набавува, поседува и произведува муниција за колекционерското оружје." 

Во ставот 8 кој станува став 13 бројот "3" се заменува со бројот "5" 

Ставовите 9 и 10 стануваат ставови 14 и 15. 

Член 19 

Во членот 33 став 1 зборовите: "и другите лица" се бришат, а зборот "старинско" се 
заменува со зборот "колекционерско". 

Член 20 

Во членот 35 став 3 зборовите: "на проектили" се бришат, точката на крајот на реченицата 
се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "по што се земаат две чаури од оружје 
од кое е извршено испукувањето". 

Член 21 

Во членот 36 став 2 во вториот ред по зборот "оружје" се додаваат зборовите: 
"одобрението за набавување на колекционерско оружје", а по зборовите: "дозвола за 
оружје" се додаваат зборовите: "дозволата за колекционерско оружје". 

Член 22 

Во членот 38 по зборовите: "дозволата за оружје" се додаваат зборовите: дозволата за 
колекционерско оружје". 

Член 23 

Во членот 39 ставот 1 се менува и гласи:  
"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 30 дена од смртта на лицето да го предадат:  
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- 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, зашто 
се издава потврда." 

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:  
"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." 

Ставот 2 станува став 4. 

Во ставот 3 кој станува став 5 бројот "2" се заменува со бројот "4". 

Ставот 4 станува став 6. 

Член 24 

Во насловот на Главата IV. по зборовите: "дозволата за оружје" се додаваат зборовите: 
"дозволата за колекционерско оружје". 

Член 25 

Во членот 41 став 1 во воведната реченица по зборовите: "Дозволата за оружје" 
се  додаваат зборовите: "Дозволата за колекционерско оружје". 

Во точката 2 по зборовите: "дозволата за оружје" се додаваат зборовите: "дозволата за 
колекционерско оружје". 

Член 26 

Во членот 42 став 1 во воведната реченица по зборовите: "дозволата за оружје" се 
додаваат зборовите: "дозволата за колекционерско оружје". 

Во ставот 6 по зборовите: "дозволата за оружје" се додаваат зборовите: "дозволата за 
колекционерско оружје", во петтиот ред по зборот "оружје" се додаваат зборовите: 
"односно ново барање за издавање на одобрение за набавување на колекционерско 
оружје", а зборовите: "две години" се заменуваат со зборовите: "пет години". 
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Член 27 

Во членот 43 став 1 по зборовите: "дозвола за оружје" се додаваат зборовите: "дозвола за 
колекционерско оружје", а во седмиот ред по зборот "оружје" се додаваат 
зборовите:"дозволата за колекционерско оружје". 

Член 28 

Насловот на Главата V. "Производство и поправање на оружје и муниција" се менува и 
гласи: "Производство на оружје и муниција, поправање и онеспособување 
(деактивирање) на оружје". 

Член 29 

Во членот 46 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
"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." 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 

Член 30 

Во членот 48 став 2 во четвртиот ред по зборот "одобрението" се става точка и  зборовите 
до крајот на реченицата се бришат. 

Ставот 3 се менува и гласи:  
"Рокот од ставот 2 на овој член, може да биде продолжен, ако настапиле околности кои 
влијаат врз започнувањето на производство и поправање на сите видови на оружје и 
муниција, но најмногу за уште една година." 

Член 31 

Во членот 49 ставот 3 се менува и гласи:  
"По извршената поправка на главните делови од огненото оружје, трговските друштва од 
ставот 1 на овој член се должни да извршат пробно испукување на оружјето."  

По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:  
"Трговските друштва од ставот 1 на овој член се должни во рок од пет дена од извршените 
пробни испукувања на оружјето да достават извештај за пробните испукувања до 
надлежниот орган. 
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Извештајот од ставот 4 на овој член, треба да содржи податоци за физичкото, односно 
правното лице, на чие оружје е извршено пробно испукување и податоци за оружјето. Во 
прилог на извештајот се доставуваат најмалку две чаури од извршените пробни 
испукувања." 

Член 32 

По членот 51 се додаваат два нови члена 51-а и 51-б, кои гласат: 

"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 излекувачот 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. 
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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. 

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 ставови 2 и 3 на овој закон соодвено се применуваат и на 
привременото оспособување на огненото оружје." 

Член 33 

Во членот 52 став 3 во четвртиот ред по зборот "продажба" се додаваат зборовите: 
"пренесување (трансфер), посредување". 

Ставот 4 се менува и гласи:  
"Трговските друштва од ставот 1 на овој член се должни да вршат промет само со 
обележано оружје и муниција согласно со членот 53 на овој закон." 

Член 34 

Членот 55 се менува и гласи:  
"Под пренесување (трансфер) на оружјето, во смисла на овој закон, се смета извоз, увоз и 
транзит на однапред договорена количина на оружје и муниција, меѓу трговските друштва 
од членот 46 став 1 и членот 52 став 1 на овој закон и трговски друштва на други држави. 
Пренесувањето (трансферот) на оружје и муниција 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:  
- фирма и седиште, односно лично име и адреса на испраќачот и примачот;  
- фирма и седиште на производителот на оружјето и муницијата и  
- вид, марка, калибар и количина на оружјето и муницијата. 

Подносителот на барањето од ставот 3 на овој член е должен кон барањето да достави и:  
- потврда (сертификат) за краен корисник и  
- договор или друг документ за договорената количина на оружје. 
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Одобрението од ставот 2 на овој член, се издава со рок на важење до шест месеца.  

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

Оружјето и муницијата што транзитира преку територијата на Република Македонија не се 
обележува согласно со членот 53 на овој закон." 

Член 35 

По членот 55 се додава нов член 55-а, кој гласи: 

"Член 55-а 

Трговските друштва од членот 55 став 2 на овој закон, кои увезуваат оружје се должни 
огненото оружје да го обележат со ознака за увоз. 

Ознаката од ставот 1 на овој закон се втиснува на дел од огненото оружје каде што се 
втиснати и другите ознаки на оружјето. 

Ознаката од ставот 1 на овој закон е во форма на круг со дијаметар од 2 
милиметри,втиснат во оружјето на длабочина од најмалку 0,08 милиметри. 

Ознаката од ставот 1 на овој закон содржи интернационална ознака на држава во која се 
увезува оружјето и година на увоз на оружјето." 

Член 36 

Во членот 56 став 1 зборовите: "министерот за внатрешни работи" се заменуваат со 
зборовите: "надлежниот орган". 

Во ставот 2 зборот "Превоз" се заменува со зборот "Одобрението", а зборот "вршат" се 
заменува со зборовите: "се издава на". 

Во ставот 3 алинеја 3 по зборот "калибар" се додава зборот "категорија". 

Во алинејата 5 на крајот на реченицата запирката се заменува со сврзникот "и".  

Алинејата 6 се брише. 

Алинејата 7 станува алинеја 6. 

По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:  
"Ако надлежниот орган има издадено одобрение од членот 55 став 2 на овој закон, 
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барањето за превоз на оружје и муниција, покрај податоците од ставот 3 на овој 
член,содржи и назив на граничен премин каде оружјето се пренесува. 

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава со рок на важење до три месецa."  

Ставот 4 станува став 6. 

Член 37 

Во членот 58 став 2 зборовите: "министерот за внатрешни работи" се заменуваат со 
зборовите: "надлежниот орган". 

Член 38 

По членот 58 се додава нов член 58-а, кој гласи: 

"Член 58-а 

Правните и физичките лица од членот 58 став 2 на овој закон се должни да донесат куќен 
ред на цивилното стрелиште, во рок од 30 дена од денот на основањето на стрелиштето. 

Надлежниот орган дава согласност на куќниот ред од ставот 1 на овој член." 

Член 39 

Во членот 59 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
"Физичките лица од ставот 1 на овој член се должни при гаѓањето да носат заштитни 
очила и штитници за уши." 

Член 40 

Во членот 61 став 1 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите:  
"и за кое оружје и муниција е издадено одобрение од надлежниот орган". 

По ставот 1 се додаваат четири нови става 2, 3, 4 и 5, кои гласат:  
"При пренесување на оружјето и муницијата од ставот 1 на овој член, државјаните на 
Република Македонија и странците се должни да го пријават оружјето и муницијата што 
го носат со себе и да го достават на увид издаденото одобрение од надлежниот орган на 
полицискиот службеник на граничниот премин каде што се преминува државната  
граница. 

Ако полицискиот службеник при преглед на физичкото лице од ставот 1 на овој член, 
односно при преглед на превозното средство на лицето, пронајде оружје и муниција што 
не е пријавено, односно за кое не е доставено на увид издаденото одобрение од 
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надлежниот орган, со решение привремено ќе го одземе оружјето и муницијата до 
завршувањето на прекршочната постапка или кривичната постапка, со правосилна одлука. 

Против решението од ставот 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 ставот 3 на овој член не го одлага неговото извршување." 

Ставот 2 станува став 6. 

Член 41 

Во членот 62 по зборот "странство" се додаваат зборовите: "и странците", а зборовите:  
"оружјето и муницијата им се запишани во пасош" се заменуваат со зборовите: "е 
издадено одобрение за носење на ловечко оружје заради лов од надлежниот орган или 
друга соодветна исправа издадена од надлежен орган на друга држава и покана за 
учество на лов". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
"Одобрението од ставот 1 на овој член се издава од страна на полицискиот службеник на 
граничниот премин каде што се врши преминување на државната граница." 

Член 42 

Во членот 63 став 3 зборовите: "овластените службени лица" се заменуваат со зборовите: 
"полициските службеници". 

Член 43 

Во членот 64 во петтиот ред зборот "внесуваат" се заменува со зборовите: "имаат намера 
да внесат". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
"Оружјето од ставот 1 на овој член се внесува во Република Македонија, во рок од 30 дена 
од денот на издавањето на одобрение за внесување на оружје и муниција од надлежниот 
орган." 

Член 44 

Во членот 65 се додава нов став 1, кој гласи:  
"Странци можат да набавуваат и изнесуваат оружје од Република Македонија врз основа 
на одобрение за набавување и изнесување на оружје и муниција од Република 
Македонија издадено од надлежниот орган, по претходно издадено одобрение или друга 
соодветна исправа за набавување на оружје, од надлежен орган на друга држава."  
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Ставот 1 станува став 2. 

Ставовите 2 и 3 се бришат. 

Член 45 

Членот 66 се менува и гласи:  
"Припадниците на странски безбедносни органи го пренесуваат и носат огненото оружје 
во Република Македонија на начин предвиден со прописите за надзор над државната 
граница." 

Член 46 

Во членот 67 став 1 зборовите: "овластените службени лица" се заменуваат со зборовите: 
"полициските службеници". 

Член 47 

Во членот 68 ставот 2 се менува и гласи:  
"Членовите на странски стрелачки организации можат да пренесуваат спортско оружје во 
Република Македонија врз основа на одобрение за носење на спортско оружје заради 
учество на стрелачки натпревари или заради подготовка за стрелачки натпревари 
издадено од надлежниот орган или врз основа на друга соодветна исправа издадена од 
надлежен орган на друга држава." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  
"Одобрението од ставот 1 на овој член се издава од страна на полицискиот службеник на 
граничниот премин каде што се преминува државната граница." 

Член 48 

Членот 69 се брише. 

Член 49 

Членот 75 се менува и гласи:  
"Министерството за внатрешни работи води евиденција за издадените одобренија за 
набавување на оружје, поднесените барања за регистрирање на оружјето, барања за 
заменување на постојните дозволи, дозволи за оружје, дозволи за поседување на оружје 
дозволи за носење на оружје, потврди за поседување на оружје, одобренија за 
набавување на колекционерско оружје, поднесени барања за регистрирање на 
колекционерско оружје, дозволи за колекционерско оружје, колекционери, за пријавено 
оружје од категорија Д,одземено, пронајдено, предадено оружје и муниција, одобренија 
за производство и поправка, потврди за огнено оружје што е трајно онеспособено за 
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употреба, одобренија за промет, одобренија за пренесување на оружје (трансфер), 
одобренија за превоз, одобренија за основање на цивилни стрелишта, одобренија за 
набавување и изнесување на оружје и муниција од државата, одобренија за внесување на 
оружје и муниција, одобренија за внесување на оружје и муниција издадено од 
дипломатско-конзуларното претставништво,одобренија за поседување и носење на 
ловечко оружје за време на лов во државата, одобренија за пренесување на спортско 
оружје и одобренија за транзит на оружјето и муницијата." 

Член 50 

Во членот 76 став 2 алинеја 2 сврзникот "и" се заменува со точка и запирка и се додава 
нова алинеја 3, која гласи:  
"- онеспособување (деактивирање) на оружје, за оружје кое е трајно или привремено 
онеспособено, како и за издадените потврди за извршената техничка постапка за 
онеспособување на оружјето и ". 

Алинејата 3 станува алинеја 4. 

Во ставот 3 зборовите: "проектили и" се бришат. 

Член 51 

Членот 77 се менува и гласи:  
"Министерот за внатрешни работи ќе донесе поблиски прописи за образецот на барањето 
за издавање одобрение за набавување на оружјето, делови за оружје и 
муниција,барањето за заменување на дозволата за оружје издадена од надлежен орган 
на друга држава, барање за регистрирање на оружје, барање за регистрирање на 
колекционерско оружје, барање за замена на постојните дозволи, одобрението за 
набавување на оружје,делови за оружје и муниција, одобрение за набавување на 
колекционерско оружје, дозволата за оружје, дозволата за поседување на оружје и 
дозволата за носење на оружје,дозвола за колекционерско оружје, потврдата за 
поседување на оружје, потврда за пријавено оружје од Д категорија, потврда за огненото 
оружје што е трајно онеспособено за употреба, одобрение за производство, поправање, 
промет или превоз на оружје и муниција, одобрение за пренесување (трансфер) на 
оружје и муниција, одобрение за набавување и изнесување на оружје и муниција од 
државата, одобрение за внесување на оружје и муниција, одобрение за внесување на 
оружје и муниција издадено од дипломатско-конзуларното претставништво, одобрение 
за поседување и носење на ловечко оружје за време на лов во државата, одобрение за 
пренесување на спортско оружје и одобренија за транзит на оружјето и муницијата, 
одобрение за основање на стрелишта и за начинот на водење на евиденции на оружје и 
муниција." 

Член 52 
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Во членот 78 став 1 по зборот "поправање" се додаваат зборовите: "онеспособување 
(деактивирање)", а во третиот ред по зборот "муниција" се додаваат зборовите:  
"сместување и чување на оружје кое е дел од збирка на колекционерско оружје, 
составена од над 25 парчиња на оружје". 

Член 53 

Насловот на Главата XIII. "Казнени одредби" се менува и гласи: "Прекршочни санкции". 

Член 54 

Во членот 79 став 1 зборовите: "Со парична казна од 50.000 до 300.000 денари ќе се казни 
за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во 
денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на". 

Ставот 2 се менува и гласи:  
"За прекршокот од ставот 1 на овој член, на правното лице ќе му се изрече привремена 
забрана за вршење на производство, поправање или промет со оружје, муниција и 
делови за оружје, односно забрана за употреба на цивилно стрелиште, во траење од 
најмалку една година до најмногу пет години и посебна прекршочна мерка одземање на 
оружјето и муницијата, односно деловите за оружје." 

Член 55 

Во членот 80 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 600 до 
1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице кое:". 

Во ставот 1 се додава нова точка 1, која гласи:  
"1) набавува, поседува, произведува, поправа, онеспособува, продава, разменува, 
пренесува или даде на друг, оружје, делови на оружје и електрични парализатори од 
членот 4 став 2 на овој закон, освен огненото оружје и муницијата од членот 4 став 2 на 
овој закон;". 

Точките 1, 2, 3 и 4 стануваат точки 2, 3, 4 и 5. 

Точката 5 која станува точка 6 се менува и гласи:  
"6) набавува колекционерско оружје на начин спротивен на одредбите на членот 26-а на 
овој закон;". 

По точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:  
"7) поседува оружје од Д категорија за кое не е издадена потврда од надлежниот орган 
(член 27 став 2);". 
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По точката 6 која станува точка 8 се додава нова точка 9, која гласи:  
"9) ги брише или оштетува ознаките што се втиснати на оружјето (член 28 став 2);". 

Точките 7 и 8 стануваат точки 10 и 11. 

Во точката 9 која станува точка 12 сврзникот "и" се заменува со точка и запирка.  

Во точката 10 која станува точка 13 на крајот на реченицата точката се заменува со точка и 
запирка и се додаваат две нови точки 14 и 15, кои гласат:  
"14) постапува спротивно на одредбите на членот 51-а од овој закон и  
15) постапува спротивно на одредбите на членот 58-а од овој закон." 

Во ставот 2 зборовите: "мерка на безбедност" се заменуваат со зборовите: "посебна 
прекршочна мерка". 

Член 56 

Во членот 81 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 500 до 
1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице кое:". 

Точката 3 се менува и гласи:  
"3) во пропишаниот рок нема да го пријави набавеното оружје од Д категорија (член 27 
став 2);". 

Во точката 5 во четвртиот ред по зборот "оружје" се додава запирка и зборовите: 
"одобрение за набавување на колекционерско оружје и дозвола за колекционерско 
оружје". 

По точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, кои гласат:  
"8) привремено онеспособеното оружје со муниција не го чуваат во местото на нивното 
живеалиште или престојувалиште, односно во местото на одобрен постојан престој, до 
завршувањето на оставинската постапка (член 39 став 2);  
9) при гаѓање на цивилни стрелишта не носи заштитни очила и штитници за уши (член 59 
став 2);". 

Во точката 8 која станува точка 10 зборовите: "(членови 63, 65 и 67)" се заменуваат со 
зборовите: "(членови 61 став 2, 63 и 67)". 

Точките 9, 10, 11 и 12 стануваат точки 11, 12, 13 и 14.  
Во ставот 2 зборовите: "мерка на безбедност" се заменуваат со зборовите: "посебна 
прекршочна мерка". 
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Член 57 

Во членот 82 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 2.000 до 
5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице кое:". 

Во ставот 1 се додава нова точка 1, која гласи:  
"1) врши продажба на оружје од Д категорија на лице кое не го исполнува условот од 
членот 9 став 1 точка 1 на овој закон (член 27 став 1);". 

Точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 

По точката 7 која станува точка 8 се додаваат две нови точки 9 и 10, кои гласат:  
"9) не издава потврда за извршена техничка постапка за трајно онеспособување на 
оружјето (член 51-а став 3);  
10) оспособува за употреба (реактивира) оружје што е трајно онеспособено за употреба 
(член 51-а став 5);". 

Точката 8 станува точка 11. 

По точката 9 која станува точка 12 се додаваат две нови точки 13 и 14, кои гласат:  
"13) врши пренесување (трансфер) на оружје и муниција без издадено одобрение од 
надлежниот орган (член 55 став 2);  
14) нема да го обележи со пропишаната ознака за увоз, огненото оружје што се увезува 
(член 55-а);". 

Во точката 10 која станува точка 15 бројот "4" се заменува со бројот "6", а на крајот на 
реченицата сврзникот "и" се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 16, која 
гласи:  
"16) постапува спротивно на одредбите на членот 58-а од овој закон и". 

Точката 11 станува точка 17. 

Ставот 2 се менува и гласи:  
"Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска противвредност или глоба на самото 
место од 300 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 
1 точки 4 до 12 на овој член и на одговорното лице во правното лице." 

Во ставот 3 броевите: "4, 6, 7 и 9" се заменуваат со броевите: "3, 5, 7, 8 и 12", а зборовите: 
"мерка на безбедност" се заменуваат со зборовите: "посебна прекршочна  мерка". 

Ставот 4 се менува и гласи:  
"За прекршокот од ставот 1 точки 4 до 13 на овој член, ќе се изрече прекршочна санкција 
привремена забрана за вршење на производство, поправање, промет или превоз на 
оружје и муниција, во траење од најмалку една година до најмногу пет години." 



23 |  С т р а н и ц а
 

Член 58 

Во членот 83 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 1.000 до 
3.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице кое:". 

По точката 3 се додаваат две нови точки 4 и 5, кои гласат:  
"4) издава потврда со која се доверува ловечко оружје за еднодневен лов на подрачјето 
на ловиштето на лице кое не е активен член на ловечко друштво (член 25);  
5) дава на употреба оружје на лица кои поседуваат дозвола за оружјето, но не се активни 
членови на стрелачки друштва (член 26 став 1);". 

Точките 4, 5 и 6 стануваат точки 6, 7 и 8. 

Точката 7 која станува точка 9 се менува и гласи:  
"9) во пропишаниот рок нема да изврши пробни испукувања на оружјето, по извршена 
поправка на главните делови на огненото оружје (член 49 став 4) и". 

Точката 8 станува точка 10. 

Ставот 2 се менува и гласи:  
"Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска противвредност или глоба на самото 
место од 300 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 
1 на овој член и на одговорното лице во правното лице." 

Во ставот 3 зборовите: "мерка на безбедност" се заменуваат со зборовите: "посебна 
прекршочна мерка". 

Член 59 

По членот 83 се додаваат три нови члена 83-а, 83-б и 83-в, кои гласат: 

"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 и 86-б 
од овој закон. 

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 
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Глоба во износ од 2.000 до 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 200 до 1.000 евра во денарска противвредност или глоба на самото 
место од 300 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 
1 на овој член и на одговорното лице во правното лице. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се изрече и посебна прекршочна мерка 
одземање на оружјето и муницијата. 

Член 83-в 

Изрекување на глоба на самото место за прекршоците предвидени во одредбите од 
членовите 82 став 2 , 83 став 2 и 83-б на овој закон врши надлежниот орган." 

Член 60 

Во членот 86 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:  
"Дозволите за поседување и носење на оружје и дозволите за поседување на оружје 
издадени по досегашните прописи мора да се заменат најдоцна во рок од три години од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

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

Член 61 

По членот 86 се додаваат два нови члена 86-а и 86-б, кои гласат: 

"Член 86-а 

За оружјето од Б, Ц и Д категорија, што се поседува од физичко или правно лице, без 
издадена дозвола за поседување и носење на оружје, дозвола за поседување на оружје 
или друга соодветна исправа, надлежниот орган издава дозвола за оружје и дозвола за 
поседување на оружје, ако физичкото лице ги исполнува условите од членот 9 став 1точки 
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. 
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Дозволите од ставот 1 на овој член се издаваат врз основа на лично барање на физичкото 
или правното лице, што треба да се поднесе најдоцна во рок од шест месеца од 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 86-б 

Физичкото или правното лице кое поседува оружје од А категорија, за кое е издадена 
дозвола за поседување и носење на оружје, дозвола за поседување на оружје или друга 
соодветна исправа од надлежниот орган, должно е во рок од три години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон, да го достави оружјето до трговските друштва од 
членот 51-а став 2 на овој закон, заради трајно онеспособување (деактивирање) на 
оружјето." 

Член 62 

Во членот 87 во деветтиот ред зборовите: "овој закон" се заменуваат со зборовите: 
"Законот за набавување, поседување и носење оружје". 

Член 63 

Во целиот текст на Законот за оружјето зборот "неолучена", односно зборот "олучени" се 
заменува со зборот "нежлебена", односно зборот "жлебени". 

Член 64 

Подзаконските прописи предвидени со овој закон, ќе се донесат во рок од еден месец од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 65 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 
утврди пречистен текст на Законот за оружјето. 

Член 66 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 


