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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОРУЖЈЕТО 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.86 од 14.07.2008 година) 

 Член 1 

Во Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005, 47/2006 
и 42/2007), во членот 14 ставот (6) се брише. 

Во ставот (7) кој станува став (6) зборовите: „ставовите (5) и (6)“ се заменуваат со 
зборовите: „ставот (5)“. 

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:  
„Инструкторите и помошниците инструктори од ставот (6) на овој член треба да ги 
исполнуваат условите од членот 9 став (1) точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на овој закон.“ 

Ставот (8) се менува и гласи:  
„Овластувањето од ставот (5) на овој член го издава надлежниот орган на правно лице кое 
има добиено одобрение за основање на цивилно стрелиште.“ 

Во ставот (9) зборовите: „ставовите (5) и (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (5)“. 

Член 2 

Во членот 15 став (1) во третиот ред по зборот „оружје“ запирката се заменува со точка,а 
зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„Припадниците на вооружените сили, полицијата, службата за обезбедување на казнено-
поправните установи и други работници на државните органи кои со посебни прописи се 
овластени да носат оружје, исполнувањето на условот од членот 9 став (1) точки 3 и 6 на 
овој закон го докажуваат со потврда издадена од соодветниот државен орган дека се 
овластени да носат оружје.“ 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
„(3) Лицата кои вршат работи на обезбедување лица и имот, исполнувањето на условот од 
членот 9 став (1) точки 3 и 6 на овој закон го докажуваат со лиценца за вршење на работи 
на обезбедување лица и имот.“ 

Член 3 

Во членот 18 ставот (2) се менува и гласи:  
„Трговските друштва што вршат промет со оружје се должни во рок од пет дена од денот 
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на извршената набавка на оружјето да достават известување до надлежниот орган со 
податоци за физичкото, односно правното лице кое го набавило оружјето и податоци за 
оружјето заради вршење на пробни испукувања.“ 

Ставот (3) се брише. 

Член 4 

По членот 18 се додава нов член 18-а, кој гласи: 

„Член 18-а 

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

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

Член 5 

Во членот 35 став (3) зборот „достави“ се заменува со зборот „пријави“, а по 
зборот„орган“ запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

Член 6 

Во членот 39 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:  
„(5) Дозволата за оружје од ставот 4 на овој член се издава ако лицето ги исполнува 
условите од членот 9 став (1) на овој закон.“ 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7). 

Член 7 

Во членот 40 зборовите: „Судот надлежен за водење на трговскиот регистар“ се 
заменуваат со зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија“. 

Член 8 

Во членот 44 став (4) зборот „три“ се заменува со зборот „шест“. 

Член 9 
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Во членот 52 став (2) по зборот „орган“ се додаваат зборовите: „врз основа на поднесено 
барање“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
„(3) Барањето и одобрението од ставот (2) на овој член се поднесува односно издава и во 
електронски облик.“ 

Ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (4), (5), (6), (7) и (8). 

Член 10 

Во членот 55 став (2) во воведната реченица бројот „2“ се заменува со бројот „1“. 

Во ставот (3) во воведната реченица бројот „3“ се заменува со бројот „2“. 

Во алинејата 1 по зборот „корисник“ се додаваат зборовите: „издадена од надлежниот 
орган“. 

Во ставовите (4) и (5) бројот „2“ се заменува со бројот „1“. 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:  
„(6) Барањето од ставот (2) на овој член и одобрението од ставот (1) на овој член се 
поднесува, односно издава и во електронски облик.“ 

Ставот (6) станува став (7). 

Член 11 

Во членот 56 став (4) бројот „2“ се заменува со бројот „1“. 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:  
„(6) Барањето од ставот (3) на овој член и одобрението од ставот (1) на овој член се 
поднесува, односно издава и во електронски облик.“ 

Ставот (6) станува став (7). 

Член 12 

Во членот 58 став (1) зборовите: „обука за правилна и безбедна употреба на оружјето“ се 
заменуваат со зборовите: „практично оспособување за ракување со оружје“.  

Во ставот (2) зборовите: „и физички“ се бришат. 
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Член 13 

Во членот 58-а став (1) зборовите: „и физичките“ се бришат. 

Член 14 

По членот 59 се додава нов член 59-а, кој гласи: 

„Член 59-а 

Практично оспособување за ракување со оружје на физички лица, на цивилните 
стрелишта можат да вршат правни лица само врз основа на добиено овластување 
согласно со членот 14 на овој закон, при што се користи оружјето набавено исклучиво за 
таа намена.“ 

Член 15 

Во членот 60 став (1) по зборот „набавуваат“ се додаваат зборовите: „оружје и“, а по 
зборот „стрелиштето“ се додаваат зборовите: „како и за практично оспособување за 
ракување со оружје“. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  
„(2) Надлежниот орган ќе издаде одобрение за набавување на оружје од ставот (1) на овој 
член, ако на цивилното стрелиште има простор за безбедно сместување и чување на 
оружјето.“ 

Ставот (2) станува став (3). 

Член 16 

Во членот 77 во осумнаесеттиот ред, по зборот „муниција“ се додаваат зборовите: 
„потврда (сертификат) за краен корисник“. 

Член 17 

По членот 77 се додава нов член 77-а, кој гласи: 

„Член 77-а 

Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски пропис за формата и 
содржината на обрасците на барањата и одобренијата од членовите 52, 55 и 56 на овој 
закон, што се поднесуваат односно издаваат во електронски облик.“ 
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Член 18 

Во членот 80 став (1) точка 13 на крајот од реченицата точката и запирката се заменуваат 
со сврзникот „и“. 

Во точката 14 на крајот од реченицата сврзникот „и“ се заменува со точка. 

Точката 15 се брише. 

Член 19 

Во членот 86 став (3) зборот „донесе“ се заменува со зборот „пријави“. 

Член 20 

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеца од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 21 

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

 


