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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 14 ставот 9 од Законот за оружјето („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13 и 164/13) министерот за 
внатрешни работи, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА 
ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА, ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА 

ОРУЖЈЕТО, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНОТО 
ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА 

СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА 
ТЕХНИЧКОТО ЗНАЕЊЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОРУЖЈЕТО И 

ПОЗНАВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ЗА ОРУЖЈЕ

Член  1
Вo Правилникот за Програмата за оспособување за правилна употреба, чување и 

одржување на оружјето, начинот на спроведување на практичното оспособување за 
ракување со оружје, како и начинот на спроведувањето на стручниот испит за проверка на 
техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за 
оружје („Службен весник на Република Македонија“ број 83/05, 135/08 и 56/10), членот 11 
се брише.

Член 2
Во членот 12 зборовите „најрано два месеца пред денот определен за полагањето на 

стручниот испит, а“ се бришат.      

Член 3
Членот 13 се брише.

Член 4
Членот 14 се менува и гласи:
„Стручниот испит се спроведува најмалку еднаш во текот на секој месец во годината.
Ако во текот на одреден месец не се спроведе практично оспособување на кандидати, 

не се спроведува ниту полагање на стручен испит за тоа овластено правно лице.“  

Член 5
Во член 15 ставовите 1 и 3 се бришат.

Член 6
Членот 16 се брише.

Член 7
Во член 18 во ставот 3 зборот „олучена“ се заменува со зборот „жлебена“, зборот 

„неолучена“ се заменува со зборот „нежлебена“, а зборовите: „100 см х 100 см“ се 
заменуваат со зборовите: „50 см х 50 см“.
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Член 8
Во член 20 во ставот 2 зборовите: „на писмениот тест“ се бришат, а процентот „75%“ се 

заменува со процентот „75,5%“.   

Член 9
Во член 21 ставовите 1, 3 и 4 се бришат. 

Член 10
Прилогот број 4 се заменува со нов Прилог број 4, кој е даден во прилог и е составен 

дел на овој правилник.
 

Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на 
отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
оружјето („Службен весник на Република Македонија“ број 164/13).

Бр. 12.1-67691/1 Министер
25 септември 2014 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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