
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседате-
лот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија 
издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО 
 
Се прогласува Законот за оружјето, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 јануа-

ри 2005 година. 
 
   Бр. 07-384/1                                Претседател 

25 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
       Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ОРУЖЈЕТО 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

     
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите за набавување, поседување, носење, чување, про-
изводство, поправање, промет, превоз и пренесување преку државна граница на оружје и 
муниција. 
Одредбите на овој закон не се применуваат на вооружувањето и воената опрема, како и 

на   оружјето и муницијата наменети за потребите на Министерството за одбрана, Армија-
та на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, казнено-поправните 
установи и другите државни органи и правни лица утврдени со посебни прописи. 

 
Член 2 

Оружје, во смисла на овој закон, се смета секој предмет направен под притисок на експ-
лозивни материи, гас или компримиран воздух или на друг погон да исфрла зрно, кугла, 
сачма или друг проектил, гас, течност или друга супстанција, што може да предизвика 
опасност по животот или здравјето на луѓето, како и други предмети, чија основна намена 
е вршење напад, лов и спортско стрелаштво. 
Оружје согласно со ставот 1 на овој член се смета: 
1) огнено оружје; 
2) пневматско оружје; 
3) гасно оружје; 
4) експлозивно оружје; 
5) оружје со тетива;  
6) ладно оружје;  
7) оружје за индустриски цели и 
8) електрични направи. 



За оружје се смета и муниција и делови на оружје, ако со овој закон поинаку не е опре-
делено. 
За оружје, во смисла на овој закон, не се смета: 
1) декоративно оружје; 
2) имитација на оружје и 
3) оружје што е трајно онеспособено за употреба. 
     

Член 3 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: 
"Огнено оружје" се сите видови пушки, пиштоли и револвери, како и други направи 

кои под притисок на барутни гасови низ цевката исфрлаат зрно, кугла, сачма или друг 
проектил; 

"Кусо огнено оружје" е оружје чија цевка е со должина до 30 см или чија вкупна должина не 
е поголема од 60 см; 

"Долго огнено оружје" е оружје чија цевка е подолга од 30 см или чија вкупна должина 
надминува 60 см; 

"Автоматско огнено оружје" е оружје кое по секое пукање автоматски се полни и праз-
ни и кај кое со едно притискање на чкрапецот се исфрлаат повеќе или сите куршуми од 
магацинот на оружјето; 

"Полуавтоматско огнено оружје" е оружје кое по секое пукање, автоматски се полни и 
празни и кое може да исфрли само еден куршум со едно притискање на чкрапецот; 

"Репетирачко огнено оружје" е оружје кое по истрелувањето се полни и празни рачно, 
со ставање на куршум во цевката, земен од магацинот и пренесен со помош на механизам; 

"Еднострелно огнено оружје" е оружје без магацин кое пред секое истрелување се пол-
ни рачно со ставање на куршум во комората и во вдлабнатиот дел предвиден за таа цел на 
влезот од цевката; 

"Пневматско оружје" се сите видови пушки, пиштоли, револвери и други направи кои 
под притисок на компримиран воздух или друг компримиран гас низ цевката исфрлаат зр-
но, кугла или друг проектил; 

"Гасно оружје" се сите видови пиштоли, револвери и други направи кои под притисок 
на барутни гасови или сличен гас насочено распрснуваат или исфрлаат надразлив гас кој 
има краткотрајно дејство на здравјето на луѓето;  
Како гасно оружје, во смисла на овој закон, не се сметаат направи кои распрснуваат 

или исфрлаат надразлив гас кој има краткотрајно дејство на здравјето на луѓето, а се иск-
лучиво наменети за самоодбрана; 

''Оружје за светлосно - звучна сигнализација'' се сите видови пиштоли, револвери и дру-
ги направи кои под притисок на барутни гасови насочено распрснуваат или исфрлаат про-
ектили заради светлосна или звучна сигнализација;  

"Експлозивно оружје" се сите видови бомби, мини, гранати и други направи кои содржат 
експлозивни материи или запаливи средства, кај кои поради надворешно или внатрешно дејс-
тво (тежина, удар, триење, хемиска реакција, електрична енергија и слично) се предизвикува ос-
лободување  и создавање на енергија и експлозија. 
Како експлозивно оружје, во смисла на овој закон, се сметаат и делови на експлозивно 

оружје, запалувач и други предмети, кои се очигледно подготвени за изработка на експло-
зивно оружје; 

"Оружје со тетива" се лак, самострел и други направи кои под притисок на затегната те-
тива исфрлаат стрела или друг проектил; 

"Ладно оружје" се бодежи или ножеви со ротирачко, скриено сечиво или на склопува-
ње, со забец за затворање (закочување),  чие сечиво на притисок на копче или полуга изле-
гува и само се фиксира ("скакулец") или чие сечиво при активирањето на механизмот за 
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блокирање со помош на силата на тежината или на движењето излегува од држачот и сам 
се фиксира ("патент нож"), ками, мечеви, сабји, бајонети, удирачки прстени ("боксери"), 
"ѕвезди" за фрлање, пендреци и други предмети, чија основна намена е вршење напад или 
нанесување повреди.  
Како ладно оружје, во смисла на овој закон, се сметаат и предмети подобни за нанесу-

вање телесни повреди кога тие се носат на јавни собири, локали и на слични места; 
''Електрични направи'' се електрични палки и други предмети, чија основна намена е 

вршење напад, онеспособување  или нанесување повреди; 
"Оружје за индустриски цели" е оружје наменето за аларм, сигнализација, спасување, 

колење животни, риболов со харпун, за индустриски или технички цели, под услов да мо-
же да се користи само за тие цели; 

"Ловечко оружје" е огнено оружје, од Б и Ц категорија, со кое е дозволен лов согласно 
со прописите за ловство; 

"Спортско оружје" е огнено оружје, од Б и Ц категорија, пневматско оружје и оружје со 
тетива  кое согласно со посебни прописи се користи во спортски дисциплини; 

"Старинско оружје" е ладно оружје и огнено оружје произведено пред 1898 година и кои 
имаат историска или уметничка вредност, а кои повеќе не се во употреба; 

"Главни делови од огнено оружје" се сметаат механизам за затворање (затворач), комо-
ра, цилиндер и цевка на сите видови огнено оружје;  

"Посебна опрема за огнено оружје" е секој механизам наменет за дополнување на мож-
ностите за употреба на оружјето, а кој не е неопходен за негова вообичаена употреба (оп-
тички, инфрацрвен или ласерски нишан, пригушувач, мерач на далечина "ласерски зрак", 
адаптер и слично); 

"Декоративно оружје" се предмети кои се направени за декоративна намена и кои не 
можат да се употребат во огнено оружје; 

"Имитација на оружје" се предмети кои по надворешниот изглед наликуваат на оружје, 
но кои не можат да се употребат во огнено оружје;     

"Муниција" се сите видови куршуми, чаури и проектили наменети за полнење и дејство 
на оружјето; 

"Муниција со зрна што продупчуваат" е муниција наменета за воена употреба што со-
држи затворено зрно со тврдо јадро што продупчува; 

"Муниција со експлозивни зрна" е муниција наменета за воена употреба, чие зрно содр-
жи полнило што експлодира во моментот на ударот; 

"Муниција со запаливи зрна" е муниција наменета за воена употреба, чие зрно содржи 
хемиско соединение кое е запаливо при допир со воздух или во моментот на ударот;  

"Маневарска муниција" е муниција која содржи погонско полнење и чаура во која нема 
зрно; 

"Муниција за зашеметување и успивање" е муниција наменета за оружје за индустри-
ски цели и  

''Одбележувачка муниција'' е муниција што со светлосен сигнал го означува правецот 
на муницијата.  

 
II. НАБАВУВАЊЕ  И  ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ  

И МУНИЦИЈА 
 

Член 4 
Оружјето, во смисла на овој закон, се категоризира во следниве категории: 
Категорија А - оружје чие набавување е забрането: 
1) огнено оружје што вообичаено се употребува како воено оружје; 
2) автоматско огнено оружје; 
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3) огнено оружје маскирано во форма на друг предмет; 
4) огнено оружје со вграден пригушувач; 
5) огнено оружје со олучена цевка со калибар над 12, 7 мм; 
6) експлозивно оружје и негови делови; 
7) гасно оружје;  
8) посебна опрема за огнено оружје; 
9) електрични направи;  
10) муниција со зрна што продупчуваат, со експлозивни и со запаливи проектили и про-

ектили за таа муниција; 
11) муниција за пиштоли и револвери што содржи зрно со експанзивно дејство и зрна 

за таа муниција, освен што се користи како муниција за ловечко или спортско оружје и 
12) одбележувачка муниција.  
За забрането огнено оружје, во смисла на ставот 2 од овој член, нема да се смета ловеч-

ко и спортско оружје опремено со оптички или снајперски нишан. 
Категорија Б - оружје што може да се набавува врз основа на одобрение: 
1) полуавтоматско или репетирачко кусо огнено оружје; 
2) еднострелно кусо огнено оружје, со централна ударна игла; 
3) еднострелно кусо огнено оружје, со вкупна должина помала од 28 см; 
4) полуавтоматско долго огнено оружје, со магацин и комора кои можат да примат 

повеќе од три куршума; 
5) полуавтоматско долго огнено оружје, со магацин и комора кои можат да примат до  

три куршума и чиј полнач не е прицврстен; 
6) репетирачко и полуавтоматско долго огнено оружје, со неолучена цевка со  должина 

до 60 см;   
7) полуавтоматско долго огнено оружје, за цивилна намена, слично на автоматското ог-

нено оружје;  
8) еднострелно долго огнено оружје со олучена цевка; 
9) еднострелно долго огнено оружје со една или повеќе неолучени цевки; 
10) пневматско оружје со енергија на проектил над 7,5 Ј и калибар над 4,5 мм и   
11) оружје за индустриски цели. 
Категорија Ц - оружје што може да се набавува врз основа на одобрение издадено под 

олеснителни услови:  
1) репетирачко долго огнено оружје, што не е опфатено со точката 6 од категоријата Б; 
2) полуавтоматско долго огнено оружје, што не е опфатено со точките 4, 5, 6 и 7 од ка-

тегоријата Б;  
3) еднострелно кусо огнено оружје со вкупна должина поголема или еднаква на 28 см; 
4) пневматско оружје со енергија на проектил до 7,5 Ј и калибар до 4,5 мм и 
5) оружје за светлосно- звучна сигнализација. 
Категорија Д - оружје што е потребно да се пријави и за кое се издава потврда: 
1) старинско оружје;  
2) оружје со тетива и 
3) ладно оружје.    

Член 5 
Оружје и муниција може да се набавува само врз основа на одобрение издадено од Ми-

нистерството за внатрешни работи, ако со овој закон поинаку не е определено. 
Член 6 

Министерот за внатрешни работи донесува Национален каталог на оружје и муниција 
кое може да се набавува и поседува врз основа на одобрение, односно да се произведува 
или увезува (во натамошниот текст: Национален каталог). 
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Каталогизација на прототип на ново производство или нов увоз се врши врз основа на 
техничката документација и карактеристиките утврдени во прашалникот на производите-
лот. 
Националниот каталог содржи: 
- регистерски број на уписот, 
- вид, марка и калибар на оружјето и муницијата, 
- производител и  
- земја во која оружјето и муницијата се произведени. 
Националниот каталог се објавува во "Службен весник на Република Македонија". 
 

Член 7 
Оружје од категориите Б  и Ц од овој закон може да се набавува врз основа на одобре-

ние на Министерството за внатрешни работи, според живеалиштето на лицето, или пре-
стојувалиштето на странецот во Република Македонија, односно според седиштето на 
правното лице, подносител на барањето (во натамошниот текст: надлежен орган). 
Главни делови за оружје и муниција за оружје со олучени цевки можат да се набавуваат 

врз основа на одобрение и тоа според видот на оружјето за кое е издадена дозволата за 
оружје. 
Одобрението за набавување оружје, делови за оружје и муниција од ставовите 1 и 2 на 

овој член важи шест месеца од денот на издавањето на одобрението.  
Муниција за оружје со неолучени цевки може да се набавува врз основа на издадената доз-

вола за тоа оружје.                                     
Физичкото лице може да поседува муниција за оружје со олучени цевки најмногу до 

100 куршуми, а муниција за оружје со неолучени цевки и муниција за пневматско оружје 
без ограничување на количината на муницијата.  
Правните лица кои се регистрирани за вршење на обезбедување на лица и имот или вр-

шат дејност обезбедување на лица и имот за сопствени потреби можат да поседуваат му-
ниција за оружје најмногу до 50 куршума за секое оружје наведено во дозволата за посе-
дување на оружјето. 

 
Член 8 

Одобрение за набавување на оружје, главни делови на оружје или муниција (во ната-
мошниот текст: одобрение за набавување на оружје) може да се издаде на физички лица 
заради заштита на нивната личност и имот, за лов и спортско стрелаштво. 
Правните лица кои се регистрирани за вршење на обезбедување на лица и имот или вр-

шат дејност обезбедување на лица и имот за сопствени потреби можат да набавуваат 
оружје врз основа на одобрение, заради заштита на лицата и имотот или за вршење на деј-
носта обезбедување на лица и имот. 
Одобрение за набавување на спортско и ловечко оружје може да се издаде и на стрелач-

ки и ловечки друштва, како и на правни лица - корисници на дивеч во ловишта. 
Одобрение за набавување на огнено или пневматско оружје со муниција што содржи 

зашеметувачки или успивни материи за привремено онеспособување на животни може да 
се издаде на научни институции, државни органи и други правни лица заради научни 
истражувања и собирање стручни податоци за животинските видови, заштита на животни-
те, како и други оправдани случаи што спаѓаат во нивната редовна дејност, а се однесува-
ат на заштита на животната средина. 
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Член  9 
Одобрение за набавување на оружје на физичко лице се издава врз основа на претходно 

поднесено писмено лично барање за издавање одобрение за набавување на оружје, ако фи-
зичкото лице ги исполнува следниве услови: 

1) има наполнето 18 години живот; 
2) не му е одземена или ограничена деловната способност; 
3) здравствено е способно да поседува и носи оружје; 
4) не претставува опасност за јавниот ред; 
5) има оправдана причина за набавување на оружје; 
6) располага со техничко знаење за правилна употреба, чување и одржување на оружје-

то и познавање на прописите за оружје и 
7) има живеалиште на територијата на Република Македонија, а доколку е странец да 

има одобрен постојан престој на територијата на Република Македонија, освен ако со ра-
тификуван меѓународен договор поинаку не е определено. 
Одобрение за набавување на оружјето од категоријата Ц се издава на физичко лице 

кое покрај условите од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на овој член, потребно е да биде 
активен член на ловечко или стрелачко друштво и да има потврда за положен ловечки 
испит, односно потврда дека е активен член на стрелачко друштво. 

 
Член 10 

Со потврда издадена од центарот за социјална работа врз основа на судска одлука 
физичкото лице докажува дека не му е одземена или ограничена деловната способност 
според членот 9 став 1 точка 2 од овој закон. 
Потврдата од ставот 1 на овој член не може да биде постара од една година. 
 

Член 11 
Здравствената способност за поседување и носење на оружје според членот 9 став 1 

точка 3 од овој закон се утврдува со лекарски преглед и се докажува со лекарско уверение. 
Лекарското уверение од ставот 1 на овој член не може да биде постаро од една година. 
Трошоците на лекарскиот преглед ги сноси физичкото лице. 
Министерот за здравство во согласност со министерот за внатрешни работи ќе ги про-

пише видот и начинот на вршење на лекарскиот преглед за утврдување на здравствената 
способност за поседување и носење на оружје, листата на болести и здравствени состојби 
што го прават лицето неспособно за поседување и носење на оружје, како и начинот и по-
стапката на издавање на лекарското уверение.  
Лекарски преглед на физичкото лице заради утврдување на здравствената способност 

за поседување и носење оружје вршат установи од областа на здравството што ги опреде-
лува министерот за здравство во согласност со министерот за внатрешни работи. 

 
Член 12 

Се смета дека постои опасност за јавниот ред според членот 9 став 1 точка 4 од овој за-
кон, ако: 

- физичкото лице правосилно е осудено за кривично дело сторено со умисла, кое се го-
ни по службена должност, 

- физичкото лице правосилно е осудено за прекршок против јавниот ред и мир со еле-
менти на насилство и  

- постојат други околности кои укажуваат дека оружјето може да биде злоупотребено, а 
особено кога лицето е регистрирано во евиденцијата на надлежните органи за често и пре-
кумерно консумирање алкохол или употреба на наркотични дроги и психотропни супстан-
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ции; потешко нарушување на односите во семејството, образовната установа или на ра-
ботното место и слично.  
Ако против физичкото лице во тек е постапка за кривично дело, односно за прекршок од 

ставот 1 алинеи 1 и 2 на овој член, а лицето ги исполнува другите услови за издавање на 
одобрение за набавување на оружје, надлежниот орган ќе ја прекине постапката за издавање 
на одобрение до донесување на правосилна одлука во кривичната, односно прекршочната 
постапка. 

 
Член 13 

Физичкото лице има оправдана причина за набавување на оружје според членот 9 став 
1 точка 5 од овој закон, ако докаже дека постојат оправдани причини за поседување на 
оружје, а особено ако неговата лична безбедност, безбедноста на неговото семејство или 
имот се сериозно загрозени, поради што е потребно поседување на оружје заради нивна 
заштита и сигурност или ако работите и задачите што ги врши на работното место се од 
таква природа што можат да предизвикаат опасност од загрозување на неговиот живот 
или имот. 

 
Член 14 

Проверката на техничкото знаење за правилна употреба, чување и одржување на оруж-
јето и познавањето на прописите за оружје (член 9 став 1 точка 6) се врши со полагање на 
стручен испит пред комисија формирана од министерот за внатрешни работи. 
Стручниот испит се состои од теоретски и практичен дел. 
Со теоретскиот дел на испитот се утврдува познавањето на: 
- прописите од областа на поседување, носење и чување на оружје и муниција и пропи-

сите во врска со правото на употреба на оружјето, 
- оружјето и муницијата и  
- укажување прва помош. 
Практичниот дел на испитот содржи: 
- проверка на знаењето за безбедно ракување со оружје и муниција и 
- гаѓање во цел или мета и оценување на резултатите. 
Практичното оспособување за ракување со оружје на физичките лица, баратели на одо-

брението за набавување на оружје го врши овластено правно лице, за што е должно да из-
даде посебна потврда. 
Практичното оспособување за ракување со ловечко оружје, односно спортско оружје на 

физичките лица, баратели на одобрение за набавување на оружје, го врши и овластено ло-
вечко, односно стрелачко друштво чии членови се физичките лица, за што е должно да из-
даде потврда.   
Овластувањето од ставовите 5 и 6 на овој член го издава надлежниот орган. 
Министерот за внатрешни работи ќе донесе поблиски прописи за минималните технич-

ки и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите за практичното оспособу-
вање за ракување со оружје на правните лица од ставовите 5 и 6 на овој член.    
Трошоците за практично оспособување и спроведување на испитот ги сноси барателот 

на одобрението за набавување на оружје. 
Одредбите на ставот 5 од овој член не се однесуваат на припадниците на вооружените си-

ли, полицијата, службата за обезбедување на казнено-поправните установи и други работници 
на државни органи кои со посебни прописи се овластени да носат таков вид на оружје.  
Министерот за внатрешни работи ќе донесе програма за оспособување за правилна упо-

треба, чување и одржување на оружјето, начинот на спроведување на практичното оспосо-
бување за ракување со оружје, како и начинот на спроведувањето на стручниот испит за 
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проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на про-
писите за оружје. 

 
Член 15 

Техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за 
оружје се докажува и со важечка дозвола за таков вид на оружје, а за членови на ловечко 
или стрелачко друштво со потврда за положен ловечки испит, односно потврда дека е 
активен член на стрелачко друштво. 
Припадниците на вооружените сили, полицијата, службата за обезбедување на казнено-

поправните установи и други работници на државни органи кои со посебни прописи се ов-
ластени да носат оружје, како и лицата кои вршат работи на обезбедување на лица и имот, 
исполнувањето на условот од членот 9 став 1 точки 3 и 6 на овој закон го докажуваат со 
исправа издадена од соодветниот државен орган дека се овластени да носат оружје. 

Член 16 
Одобрение за набавување на оружје на правно лице се издава врз основа на претходно 

поднесено писмено барање за издавање одобрение за набавување на оружје, ако правното 
лице има: 

1) оправдани причини за набавување на оружје заради обезбедување на лица и имот и 
2) простор за безбедно сместување и чување на оружјето. 
Правните лица кои набавуваат оружје заради заштита на лицата и имотот или вршат 

дејност обезбедување на лица и имот, покрај условите од ставот 1 на овој член потребно е 
да имаат работници кои имаат засновано работен однос на неопределено време во тоа 
правно лице и кои ги исполнуваат условите од членот 9 став 1 точка 4 и 6 на овој закон. 

 
Член 17 

Против решението со кое се одбива барањето за издавање на одобрение за набавување 
на оружје, подносителот на барањето има право на жалба до надлежната комисија на Вла-
дата на Република Македонија (во натамошниот текст: комисија), во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на решението. 

 
Член 18 

Физичкото или правното лице на кое му е издадено одобрение за набавување на оружје, 
е должно во рок од осум дена од денот на извршената набавка на оружјето да поднесе ба-
рање за регистрирање на оружјето и издавање дозвола за оружје, за физичко лице, однос-
но дозвола за поседување на оружје, за правно лице  до надлежниот орган. 
Трговските друштва што вршат промет со оружје се должни во рок од пет дена од извр-

шената набавка на оружјето да достават извештај за пробните испукувања до надлежниот 
орган. 

 Извештајот од ставот 2 на овој член треба да содржи податоци за физичкото, односно 
правното лице кое го набавило оружјето и податоци за оружјето. Во прилог на извештајот 
се доставуваат најмалку две чаури и два проектила од извршените пробни испукувања.  

 
Член 19 

За оружјето кое е набавено врз основа на одобрение, на физичкото лице му се издава 
дозвола за оружје, а на правното лице дозвола за поседување на оружје. 
За исто ловечко или спортско оружје може да се издаде дозвола за оружје најмногу на 

три лица (сокорисници на оружјето). 
Член 20 

Надлежниот орган ќе одбие да издаде дозвола за оружје, односно дозвола за поседува-
ње на оружјето, ако за оружјето не може да се докаже неговото потекло, ако не е жигосано 
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на начин определен со закон или кога во постапката за регистрација ќе се утврди постоење 
на причини за одбивање на барањето за регистрирање на оружјето. 
Во случаите од ставот 1 на овој член ќе се одземе оружјето и одобрението за набавување 

на оружјето, а со оружјето ќе се постапи според членот 45 на овој закон. 
 

Член 21 
Дозволата за оружје се издава со рок на важење од десет години, а на лица постари од 

65 години живот со рок на важење од пет години.  
Дозволата за оружје може да биде продолжена по писмено барање на имателот, подне-

сено до надлежниот орган најдоцна два месеца пред истекот на рокот на нејзиното важе-
ње.  
Условите за продолжување на дозволата од членот 12 на овој закон на имателот, ги 

утврдува надлежниот орган по службена должност, а ако лицето е постаро од 65 години е 
потребно да достави и лекарско уверение не постаро од една година според членот 11 на 
овој закон. 
Надлежниот орган на лице кое поради старост, подолго отсуство во странство, болест и 

слично, престанало да се занимава со лов ќе му ја замени дозволата за оружје со потврда 
за поседување на оружје според која ловечкото оружје не може да се носи и употребува.  

 
Член 22 

Дозволата за поседување на оружје на правното лице се издава со рок на важење од де-
сет години. 
Дозволата за поседување на оружје може да биде продолжена по писмено барање на 

правното лице, поднесено до надлежниот орган најдоцна два месеца пред истекот на ро-
кот на нејзиното важење.  
Кон барањето за продолжување на дозволата за поседување на оружје, правното лице 

потребно е да достави доказ дека ги исполнува условите од членот 16 став 1 на овој закон.  
Член 23 

Правните лица кои поседуваат оружје врз основа на дозвола за поседување на оружје, 
истото можат да го дадат на користење само на работници кои имаат засновано работен 
однос на неопределено време во тоа правно лице и вршат обезбедување на лица и имот, а 
кои ги исполнуваат условите од членот 9 на овој закон. 
По барање на правното лице од ставот 1 на овој член, надлежниот орган на корисникот 

на оружјето ќе му издаде дозвола за носење на оружје, со рок на важење од десет години. 
Рокот на важење на дозволата за носење на оружје ќе се продолжи, по барање на прав-

ното лице, ако лицето на чие име дозволата гласи и понатаму ги исполнува условите од 
членот 9 на овој закон. Барањето за продолжување на дозволата за носење на оружје прав-
ното лице ја поднесува најдоцна два месеца пред истекот на рокот на нејзиното важење. 
Работникот на кој му престанал работниот однос во правното лице од ставот 1 на овој 

член, на денот на престанувањето на работниот однос е должен оружјето и дозволата за 
носење на оружје да ги предаде на одговорното лице во правното лице.   
Правното лице од ставот 4 на овој член е должно во рок од осум дена од денот на пре-

станувањето на работниот однос, писмено  да го извести надлежниот орган за работникот 
на кој му престанал работниот однос, а на чие име гласи дозволата за носење на оружје. 
Надлежниот орган веднаш ја поништува дозволата за носење на оружје. 

  
Член 24 

Физичките лица од членот 23 на овој закон се должни оружјето да го носат само за вре-
ме на вршењето на своите работи и задачи на обезбедување на лица и имот.  
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Член 25 
Корисниците на дивечот во ловишта ловечкото оружје за кое поседуваат дозвола можат 

да го доверат на активен член на ловечко друштво кој поседува дозвола за таков вид оруж-
је, за еднодневен лов на подрачјето на ловиштето, за што му издаваат потврда. 

 
Член 26 

Стрелачките друштва можат да даваат на употреба оружје и муниција за кои поседува-
ат дозвола, само на своите активни членови за времето додека вежбаат или се натпревару-
ваат на стрелиште или на друг терен определен за тоа. 
Ако магацинот за оружје на стрелачкото друштво не се наоѓа на стрелиштето или на 

теренот определен за тоа, членовите на стрелачкото друштво се должни да имаат по-
тврда за пренесување на оружјето до тие места и во обратен правец, што стрелачкото 
друштво ја издава, по претходно известување на надлежниот орган, со важност до за-
вршување на вежбата, односно на натпреварот. 

 
Член 27 

Старинското оружје може да се набавува и поседува без одобрение. 
Колекционерите и другите лица кои набавуваат или поседуваат старинско оружје се 

должни да го пријават оружјето на Републичкиот завод за заштита на спомениците на кул-
турата заради негова евиденција, за што се издава потврда. 
Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата е должен во рок од осум 

дена од денот на пријавување на старинско оружје да достави податоци за физичкото лице 
што го пријавува оружјето, како и за оружјето, до надлежниот орган.       
Забрането е старинско оружје да се носи и за ова оружје да се изработува, набавува или по-

седува муниција. 
По исклучок од ставот 1 на овој член музеите можат да набавуваат, поседуваат и изло-

жуваат и старинско оружје од категоријата А утврдена со овој закон. 
 

III. НАЧИН НА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕТО  
И МУНИЦИЈАТА 

 
Член 28 

Сопственикот или корисникот на оружје е должен оружјето да го одржува во исправна 
состојба, внимателно со него да ракува и да го чува на начин што ќе оневозможи пристап 
на неовластени лица. 

 
Член 29 

Забранета е продажба на оружје и муниција на лице кое нема одобрение за набавување, 
како и давање оружје на употреба на лице кое нема дозвола за оружје или дозвола за носе-
ње на тоа оружје. 

Член 30 
Не е дозволено носење на оружје во смисла на членот 24 од овој закон, како и имитаци-

ја на оружје кое видно не се разликува од оружје, на начин на кој ќе ги вознемирува граѓа-
ните или на начин на кој оружјето ќе биде јасно видливо. 

  
Член 31 

Сопственикот или корисникот на оружје кога има право да го носи е должен оружјето 
да го носи на начин што нема да ја загрозува личната сигурност и сигурноста на другите. 
Сопственикот или корисникот на оружјето е должен пренесувањето на оружјето да го 

врши на начин што оружјето, ако технички е можно, мора да биде расклопено, односно 
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цевката да биде одвоена од механизмот за затворање, а ако не е можно муницијата да биде 
одвоена од оружјето. 
Забрането е носење и употреба на оружје на јавно место. 
Под јавно место, во смисла на овој закон, се смета место на кое слободен пристап имаат 

неопределен број лица без какви и да било услови (улица, плоштади, патишта, излетнички 
места, пристаништа, аеродроми, железнички станици, автобуски станици, чекални, уго-
стителски и трговски објекти и занаетчиски дуќани и слично) или под одредени услови 
(спортски стадиони, игралишта, средства за јавен превоз, кино сали, театарски и концерт-
ни сали, изложбени простории, градини и слично), како и други места кои во определено 
време служат за вакви намени (земјишта или простори во кои се одржуваат јавни собири, 
приредби, натпревари и слично), каде што со негова употреба може да се загрози сигурно-
ста на луѓето.  
Под јавно место, во смисла на овој закон, нема да се смета место кое е достапно на пог-

лед од јавно место (балкон, тараса, дворна површина, столбиште), како и превозни средс-
тва во сопственост на граѓани, стрелишта и терени за вежбање и ловишта во ловна сезона.  
Забрането е ловечкото оружје да се носи и употребува надвор од ловиште или стрели-

ште. Надвор од ловиштето или стрелиштето сопственикот или корисникот на ловечкото 
оружје е должен ловечкото оружје да го пренесува во соодветна футрола, а муницијата 
мора да биде одвоена од оружјето.  
Забрането е спортското оружје да се носи и употребува надвор од стрелиште или друг 

терен определен за натпревар во спортско стрелаштво. Надвор од стрелиштето или друг 
терен определен за натпревар во спортско стрелаштво, сопственикот или корисникот на 
спортското оружје е должен спортското оружје да го пренесува во соодветна футрола, а 
муницијата мора да биде одвоена од оружјето. 
Одредбата од ставот 3 на овој член не се однесува на учесниците на: 
1) продукција на филм, театарски претстави и други културни манифестации за чии по-

треби се користи ненаполнето оружје или оружје со маневарска муниција; 
2) стрелачки натпревари и 
3) спортски натпревари, при давање знак за старт со маневарска муниција по налог на 

организаторот.  
Забрането е пневматско оружје и оружје со тетива да се носи и употребува надвор од 

стрелиште или друг обезбеден простор.        
Спортско оружје, пневматско оружје и оружје со тетива можат да употребуваат и мало-

летни лица само на стрелишта или друг обезбеден простор определен за натпревар во 
спортско стрелаштво и под надзор на полнолетно лице. 

  
Член 32 

Лицето кое со себе носи оружје е должно да ја носи дозволата за оружје, односно доз-
волата за носење на оружјето, издадена согласно со овој закон. 
На барање на овластено службено лице на надлежниот орган, лицето од ставот 1 на овој 

член е должно да ја покаже дозволата за оружје, односно дозволата за носење на оружјето. 
         

Член 33 
Колекционерите и другите лица кои набавуваат или поседуваат старинско оружје, се 

должни оружјето да го чуваат во заклучен орман или сеф или во посебна просторија која е 
технички обезбедена.  
Музеите се должни оружјето да го чуваат во простории кои се технички обезбедени и 

да го изложуваат на начин што ќе оневозможи пристап и кражба на оружјето. 
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Член 34 
Правните лица од членот 8 ставови 2, 3 и 4 на овој закон се должни оружјето да го чу-

ваат одвоено од муницијата во просторија што е технички обезбедена или во железен ор-
ман или сеф. Оружјето и муницијата се чуваат, по правило, во просториите наменети за 
чување на оружје или во просториите во кои се наоѓа седиштето на правното лице. 
Правните лица се должни за оружјето и муницијата да водат евиденции и да определат 

лице одговорно за оружјето и муницијата. За секоја промена на одговорното лице, правните 
лица се должни да го известат надлежниот орган во рок од осум дена од денот на промена-
та. 
Одговорното лице е должно на овластеното службено лице на надлежниот орган, да му 

овозможи контрола на начинот на чување на оружјето и водење на евиденциите. 
 

Член 35 
Оружје може да се продаде само на лица кои поседуваат одобрение за набавување на 

оружје, издадено согласно со овој закон, односно на правно лице овластено да врши про-
мет со оружје, делови за оружје и муниција.  
Продажба на оружје меѓу физички лица се врши со договор склучен во писмена форма, 

заверен од нотар, што содржи: име, презиме, датум на раѓање, единствен матичен број на 
граѓанинот, број на лична карта или пасош, живеалиште и адреса на станот на договорни-
те страни; вид, марка и калибар на оружјето; податоци за производителот, податоци содр-
жани во одобрението, односно дозволата и место и датум на склучување на договорот. 
Физичките лица кои купиле оружје согласно со ставот 2 на овој член, се должни во рок 

од осум дена од денот на склучувањето на договорот за купопродажба, да го достави купе-
ното оружје заради пробни испукувања на проектили до надлежниот орган.   

 
Член 36 

Исчезнување, губење или кражба на оружје или муниција сопственикот, корисникот, 
односно правното лице, се должни да го пријават до надлежниот орган каде што е реги-
стрирано оружјето или до најблиската полициска станица во рок од 24 часа од моментот 
кога тоа го забележал. 
Во случај на исчезнување, губење или кражба на одобрението за набавување на 

оружје, дозвола за оружје, дозволата за носење на оружје или дозволата за поседување 
на оружје, сопственикот, односно правното лице се должни во рок од осум дена тоа да 
го пријават до надлежниот орган каде што е регистрирано оружјето или до најблиската 
полициска станица и да поднесат барање за издавање на дупликат на тие исправи. 

 
Член 37 

Најденото оружје или муниција се предава веднаш на надлежниот орган. 
По истекот на три месеца од денот на предавањето, доколку не се пронајде сопствени-

кот, со оружјето и муницијата се постапува согласно со членот 45 на овој закон. 
 

Член 38 
При промена на живеалиштето или престојувалиштето, односно седиштето имателот на 

дозволата за оружје, односно дозволата на поседување на оружје е должен во рок од 30 де-
на да го пријави оружјето на надлежниот орган на чие подрачје е новото живеалиште или  
престојувалиште, односно седиште.  

 
Член 39 

Во случај на смрт на сопственикот на оружјето, членовите на неговото семејство и дру-
гите лица кои со него живееле во исто семејно домаќинство се должни во рок од 30 дена 
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од смртта на лицето да го предадат оружјето и муницијата на надлежниот орган или најб-
лиската полициска станица, за што се издава потврда. Министерот за внатрешни работи 
донесува подзаконски пропис за начинот на предавање, прием и чување на предаденото 
оружје, посебно за секоја категорија на оружје.  
Лицето кое наследило оружје може во рок од два месеца по завршување на оставинска-

та постапка да поднесе барање за издавање на дозвола за оружјето или оружјето да го оту-
ѓи согласно со членот 35 на овој закон.  
Кога барањето од ставот 2 на овој член нема да биде поднесено во предвидениот рок, 

или кога барањето е одбиено, оружјето и муницијата се одземаат и со нив се постапува 
согласно со членот 44 на овој закон, а кога оставителот нема наследници, се постапува 
според членот 45 на овој закон. 
Судот надлежен за расправање на оставината го известува надлежниот орган за секое 

решение со кое се наследува оружје. 
 

Член 40 
Судот надлежен за водење на трговскиот регистар го известува надлежниот орган за се-

кој престанок на правно лице кое врши дејност обезбедување на лица и имот.  
 

IV. ПОНИШТУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОРУЖЈЕ, ДОЗВОЛАТА ЗА 
ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ И ДОЗВОЛАТА ЗА НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

 
Член 41 

Дозволата за оружје и дозволата за носење на оружје ќе се поништи во случај кога: 
1) ќе истекне важноста на дозволата, а истата не е продолжена; 
2) донесено е конечно решение за одземање на дозволата за оружје, односно дозволата 

за носење на оружје; 
3) одобрението за постојан престој на странец на територијата на Република Маке-

донија престанало согласно со прописите за движење и престој на странците и  
4) ќе настапи смрт на имателот на дозволата. 
Дозволата за поседување на оружје ќе се поништи во случај кога: 
1) ќе истекне важноста на дозволата за поседување на оружјето, а истата не е продолже-

на; 
2) донесено е конечно решение за одземање на дозволата за поседување на оружјето и  
3) правното лице ќе престане да постои. 
 

Член 42 
Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на дозволата за оружје, односно доз-

волата за носење на оружје во случај кога ќе утврди дека лицето: 
1) ја изгубило деловната способност; 
2) ја изгубило способноста да поседува или носи оружје, согласно со мислењето на над-

лежната здравствена установа; 
3) со правосилна пресуда е осудено за кривично дело или прекршок од членот 12 став 1 

алинеи 1 и 2 на овој закон и   
4) ги крши обврските утврдени со овој закон. 
Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на дозволата за поседување на оруж-

је во случај кога ќе утврди дека: 
1) причините за издавање на дозволата повеќе не постојат и 
2) правното лице ги крши обврските утврдени со овој закон.  
Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на дозволата, оружјето и муницијата 

кога во постапка за продолжување на важноста на дозволата за оружје ќе утврди дека 
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оружјето е во толкава мера дотраено што со неговата употреба може да се загрози сигур-
носта на луѓето, а не постои можност тоа да се поправи или сопственикот на оружјето ќе 
оцени дека поправката е економски неоправдана. 
Против решението од ставовите 1, 2 и 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 ставовите 1 и 2 на овој член не го одлага неговото извр-

шување. 
Во случај кога дозволата за оружје, односно дозволата за поседување на оружје ќе биде 

одземена согласно со ставот 1 точка 4 и ставот 2 точка 2 на овој член, ново барање за изда-
вање на одобрение за набавување на оружје може да се поднесе по истекот на две години 
од денот на донесувањето на конечното решение.  
По донесување на конечно решение од ставот 3 на овој член надлежниот орган го бри-

ше од евиденцијата и комисиски го уништува оружјето, а за уништеното оружје не се исп-
латува надоместок на сопственикот на оружјето. 

 
Член 43 

Кога против имателот на дозвола за оружје, односно дозволата за носење на оружје е 
поведена кривична постапка за кривично дело од членот 12 став 1 алинеја 1 на овој закон 
или прекршочна постапка за прекршокот од членот 12 став 1 алинеја 2 на овој закон, над-
лежниот орган ќе донесе решение за привремено одземање на дозволата за оружје, однос-
но дозволата за носење на оружје, оружјето и муницијата до донесување на правосилна 
одлука, за што го известува судот. 
Против решението од ставот 1 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 1 на овој член не го одлага неговото извршување. 
 

Член 44 
Во случаите од членовите 41 и 42 на овој закон, надлежниот орган ќе донесе решение 

за одземање на оружјето и муницијата. 
Против решението од ставот 1 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 1 на овој член, не го одлага неговото извршување.   
По донесување на конечно решение од ставот 1 на овој член надлежниот орган ќе изда-

де потврда и ќе го повика сопственикот или правното лице во рок од три месеца оружјето 
или муницијата да ги продаде. 
Ако сопственикот или правното лице во рокот утврден во ставот 4 на овој член не го 

продаде одземеното оружје и муниција, надлежниот орган ќе спроведе продажба на оруж-
јето и муницијата по пат на јавно наддавање на правните лица што се занимаваат со про-
мет на оружје и муниција и на физички лица кои имаат одобрение за набавување на оруж-
је. За продаденото оружје и муницијата, на сопственикот или правното лице му припаѓа 
продажната цена намалена за износот на трошоците на продажбата. 
Ако оружјето не се продаде по пат на јавно наддавање со оружјето ќе се постапи според 

членот  45 на овој закон. 
Член 45 

Оружјето и муницијата одземени во кривична или прекршочна постапка ќе се предадат 
на надлежниот орган во рок од 15 дена од правосилноста на одлуката. 
Оружјето и муницијата од ставот 1 на овој член, чие набавување е забрането со овој за-

кон, се уништува.  
Оружјето и муницијата од ставот 1 на овој член се користат за службени потреби на 

Министерството за внатрешни работи, на Министерството за одбрана, односно Армијата 
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на Република Македонија, а доколку не се дел од вооружувањето на Министерството за 
внатрешни работи, на Министерството за одбрана, односно на Армијата на Република Ма-
кедонија, можат и да се продадат по пат на јавно наддавање на правните лица што се зани-
маваат со промет на оружје и муниција и на физички лица кои имаат одобрение за набаву-
вање на оружје. 
Средствата остварени со продажба на оружјето и муницијата се приход на Буџетот на 

Република Македонија. 
 

V. ПРОИЗВОДСТВО И ПОПРАВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ  
И МУНИЦИЈА 

 
Член 46 

Производство на оружје и муниција и поправање на оружје можат да вршат трговски 
друштва со седиште на територијата на Република Македонија кои пред уписот во тргов-
скиот регистар ќе добијат одобрение за вршење на таа дејност.  
Под поправање на оружје, во смисла на овој закон, се смета отстранување на дефекти 

на оружјето и замена или вградување на оригинални делови за оружје. 
Одобрението од ставот 1 на овој член го издава надлежниот орган, по прибавено мисле-

ње од Министерството за одбрана и претходно добиена согласност од Министерството за 
економија.  

 
Член 47 

Кон барањето за издавање на одобрение од членот 46 на овој закон се приложува спи-
сок на основачите на трговското друштво.  
Одобрение за производство на оружје и муниција и поправање на оружје ќе се издаде, 

ако: 
1) подносителот на барањето, основачите на трговското друштво и одговорното лице во 

правното лице: 
- ги исполнуваат условите од членот 9 став 1 точки 2 до 4  на овој закон, 
- се државјани на Република Македонија и 
- во моментот на поднесување на барањето да имаат живеалиште или престојувалиште 

на територијата на Република Македонија и 
2) се исполнети просторните и техничките услови за производство, поправање и безбед-

но сместување на оружјето и муницијата, за заштита од пожар, експлозии, загадување, 
кражба и пристап на неовластени лица. 
Исполнувањето на условите од ставот 2 точка 2 на овој член го утврдува комисија фор-

мирана од министерот за внатрешни работи. 
Трговското друштво на кое му е издадено одобрение од членот 46 на овој закон е долж-

но во рок од 15 дена од започнувањето со производство на оружје и муниција, односно по-
правање на оружје да го извести надлежниот орган. 
Министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за транспорт и врски и 

министерот за економија ќе донесе поблиски прописи за минималните технички и безбед-
носни услови што треба да ги исполнуваат објектите во кои се врши производство и попра-
вање, односно промет и складирање на оружје и муниција. 

 
Член 48 

Одобрението од членот 46 на овој закон може да се издаде за производство и поправа-
ње на сите видови оружје и муниција, што може да се набавуваат врз основа на одобрение, 
или за одредени типови на оружје и муниција. 
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Одобрението од ставот 1 на овој член престанува да важи ако трговското друштво 
не отпочнало со вршење на дејноста во рок од една година од издавањето на одобрени-
ето или една година не врши производство на оружје и муниција, односно поправање 
на оружје. 
Роковите од ставот 2 на овој член можат да бидат продолжени, ако настапиле околно-

сти кои влијаат врз нормалното одвивање на производството и поправањето на сите видо-
ви оружје и муниција, но најмногу за уште една година. 

 
Член 49 

Трговските друштва кои вршат поправање на оружје се должни да примат на поправка 
само регистрирано оружје. 
Трговските друштва од ставот 1 на овој член се должни да издадат потврда за секое из-

вршено поправање на оружјето.   
Физичките лица на чие оружје е извршена поправка на главните делови, се должни во 

рок од осум дена од денот на приемот на поправеното оружје, да го достават оружјето за-
ради пробни испукувања на проектили до надлежниот орган.   

 
Член 50 

Со оружје и муниција во процесот на производство и поправање не можат да ракуваат 
лица кои не ги исполнуваат условите од членот 9 став 1 точки 1 до 4 и точка 6 на овој за-
кон. 
Трговските друштва се должни да ги обезбедат со постојана физичко-техничка заштита 

просториите во кои го сместуваат оружјето и муницијата.  
 

Член 51 
Оружјето што е примено за поправка не смее да се изнесува од работната просторија, 

освен ако е тоа потребно заради испитување на оружјето. 
За испитување на поправеното оружје трговското друштво кое поседува одобрение од 

членот 46 на овој закон може да набавува и чува потребни видови и количини на муниција 
врз основа на одобрение за набавување на муниција. 

 
VI. ПРОМЕТ СО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ДЕЛОВИ ЗА ОРУЖЈЕ 

 
Член 52 

Промет со оружје, муниција и делови за оружје можат да вршат трговски друштва со 
седиште на територијата на Република Македонија кои пред уписот во трговскиот реги-
стар ќе добијат одобрение за вршење на таа дејност. 
Одобрението од ставот 1 на овој член го издава надлежниот орган.  
Под промет со оружје, муниција и делови за оружје во смисла на овој закон се смета на-

бавување на оружје, муниција и делови за оружје, заради продажба, сместување и чување 
на оружје и муниција и нивна продажба на големо и мало. 
Трговските друштва од ставот 1 на овој член се должни да вршат промет само со оруж-

је и муниција утврдени во Националниот каталог и обележано согласно со членот 53 на 
овој закон. 
Трговските друштва од ставот 1 на овој член можат да продаваат оружје и муниција са-

мо на физички и правни лица кои поседуваат одобрение за набавување на оружје. 
Одредбите од членовите 47, 48 и 50 на овој закон соодветно се применуваат и на тргов-

ските друштва кои вршат промет со оружје и муниција. 
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Трговските друштва можат да продаваат муниција за оружје на физичките лица, соглас-
но со членот 7 ставови 5 и 6 на овој закон, а муниција за оружје на правни лица кои вршат 
обезбедување на лица и имот согласно со членот 7 став 7 на овој закон. 

    
Член 53 

Во промет може да се пушти оружје, муниција и делови на оружјето кои се испитани, 
жигосани, односно обележани согласно со прописите за испитување и жигосување, однос-
но обележување на рачното огнено оружје и муниција.  

 
Член 54 

Магацините за сместување на оружје и муниција и објектите во кои се врши промет со 
оружје и муниција мораат да ги исполнуваат условите за сместување и чување на експло-
зивни материи, утврдени со закон. 

 
Член 55 

Министерот за внатрешни работи издава одобрение за промет на оружје и муниција ме-
ѓу трговски друштва, увоз или извоз на оружје и муниција на трговските друштва од чле-
нот 46 став 1 и членот 52 на овој закон и на физички и правни лица кои поседуваат одо-
брение за набавување на оружје, за секоја договорена количина на оружје и муниција. 
Барањето за издавање на одобрение од ставот 1 на овој член содржи: 
- фирма и седиште, односно лично име и адреса на продавачот, купувачот и производи-

телот, 
- вид, марка, калибар и количина на оружјето и муницијата, 
- регистарски број на прототипот од Националниот каталог и 
- договор или друг документ од кој може да се утврди потеклото на оружјето и соглас-

носта на продавачот и купувачот.  
Одобрението од ставот 1 на овој член се издава со рок на важење  до една година. 
 

VII. ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 
 

Член 56 
За превоз на оружје и муниција потребно е одобрение од министерот за внатрешни ра-

боти.     
Превоз од ставот 1 на овој член вршат трговски друштва кои вршат дејност промет со 

оружје и муниција. 
Трговското друштво од ставот 2 на овој член поднесува барање за издавање на одобре-

ние за превоз на оружје и муниција, кое содржи: 
- фирма и седиште, односно лично име и адреса на испраќачот, превозникот и прима-

чот, 
- фирма и седиште на производителот на оружјето и муницијата, 
- вид, марка, калибар и количина на оружјето и муницијата, 
- правецот на движење и местото на складирање, 
- вид на превозното средство, број на регистерските таблици, лично име на возачот и 

лична исправа (лична карта или пасош) на возачот,  
- граничен премин каде што оружјето ќе се превезе и 
- мерките за обезбедување за време на превозот. 
Министерот за внатрешни работи, или од него овластен работник, по потреба ќе опре-

дели преземање на посебни мерки за обезбедување при превозот на оружјето и муницијата 
во согласност со закон. 
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Член 57 
На превозот на муниција соодветно се применуваат прописите за превоз на експлозив-

ни материи. 
  

VIII. ЦИВИЛНИ СТРЕЛИШТА 
 

Член 58 
Цивилни стрелишта се објекти наменети за спортско-рекреативни вежби во гаѓање, ка-

ко и за обука за правилна и безбедна употреба на оружјето, кои исполнуваат технички и 
безбедносни услови за употреба на огнено, ловечко или спортско оружје.  
Цивилни стрелишта можат да основаат правни и физички лица, кои покрај условите за 

упис во трговскиот регистар, ќе добијат одобрение од министерот за внатрешни работи. 
Одредбите од членовите 47, 48 и 50 на овој закон соодветно се применуваат и на осно-

вањето цивилни стрелишта. 
 Одредбите на овој закон за цивилните стрелишта не се применуваат на ловиштето што 

ловечките друштва (корисници на дивечот во ловиштето или стопанисувачи со ловиште-
то) ги употребуваат за стрелање и проба на ловечкото оружје согласно со прописите за 
ловство. 
Министерот за внатрешни работи ќе донесе поблиски прописи за минималните технич-

ки и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите од ставот 1 на овој член. 
   

Член 59 
Гаѓање на цивилни стрелишта можат да вршат само физички лица кои со овој или со 

друг закон се овластени да носат такво оружје или имаат поднесено барање за набавување 
на оружје. 

 
Член 60 

Цивилните стрелишта можат да набавуваат потребни количини на муниција заради га-
ѓање на стрелиштето, врз основа на одобрение од надлежниот орган. 
Надлежниот орган ќе издаде одобрение за повеќекратна набавка на муниција со рок на 

важење до една година, за количина во зависност од можностите за сместување и обемот 
на трошење на муницијата.  

 
IX. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРЕКУ ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 
 

Член 61 
Преку државната граница државјаните на Република Македонија и странците можат да 

ги пренесуваат само оние видови оружје и муниција што согласно со одредбите на овој за-
кон можат да ги набавуваат, поседуваат и носат.  
Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски пропис за начинот за пренесу-

вање на оружје и муниција преку државната граница.  
 

Член 62 
Државјаните на Република Македонија кои постојано престојуваат во странство можат 

заради лов да внесуваат ловечко оружје и муниција за тоа оружје во Република Македони-
ја ако оружјето и муницијата им се запишани во пасошот. 
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Член 63 
Државјаните на Република Македонија можат од Република Македонија да изнесуваат 

оружје и муниција за тоа оружје, ако за тоа имаат дозвола за оружје и дозвола за носење 
на оружје издадена од надлежниот орган.  
Државјаните на Република Македонија кои постојано престојуваат во странство и др-

жавјаните на Република Македонија кои се иселуваат од Република Македонија, а немаат 
дозвола за оружје можат да набавуваат и да изнесуваат оружје и муниција од Република 
Македонија само врз основа на одобрение од надлежниот орган.  
Државјаните на Република Македонија од ставовите 1 и 2 на овој член се должни при 

преминувањето на државната граница оружјето и муницијата што ги носат со себе да ги 
пријават на овластените службени лица. 

 
Член 64 

Државјани на Република Македонија кои престојувале во странство, а ја преминуваат 
државната граница со намера постојано да живеат во Република Македонија, како и стран-
ци кои имаат одобрен постојан престој во Република Македонија и кои внесуваат оружје 
во Република Македонија, за кое е издадена дозвола од надлежен орган на друга држава, 
се должни во рок од 30 дена од денот на пријавувањето на живеалиштето или престојува-
лиштето, односно од денот на одобрен постојан престој, лично да поднесат барање за за-
менување на дозволата за оружје издадена од надлежниот орган на другата држава со доз-
вола за оружје, односно дозвола за носење на оружје до надлежниот орган.     

      
Член 65 

Странците кои поминуваат низ Република Македонија можат да внесуваат во Републи-
ка Македонија и да носат оружје и муниција, ако за тоа имаат одобрение од дипломатско-
конзуларното претставништво на Република Македонија во странство или од надлежниот 
орган. 
Странците од ставот 1 на овој член се должни при преминувањето на државната грани-

ца оружјето и муницијата што ги носат со себе да ги пријават на овластените службени 
лица. 
Странците кои привремено престојуваат во Република Македонија или поминуваат низ 

неа или кои биле постојано населени во Република Македонија и заминуваат од неа, мо-
жат заради изнесување од Република Македонија да набавуваат оружје и муниција само 
врз основа на одобрение од надлежниот орган. 

 
Член 66 

Членовите на странски воени и други делегации кои доаѓаат во Република Македонија 
заради привремен престој, а според прописите на својата служба носат огнено оружје или 
тоа е составен дел од нивната униформа, можат таквото оружје да го внесуваат во Репуб-
лика Македонија и да го држат и носат за време на својот престој во Република Македони-
ја, без посебно одобрение.     

 
Член 67 

Странците кои доаѓаат во Република Македонија заради лов се должни при преминува-
њето на државната граница ловечкото оружје и муницијата што ги носат со себе да ги прија-
ват на овластените службени лица. 
Надлежниот орган при контролата на преминувањето на државната граница ќе им 

издаде на странците од ставот 1 на овој член одобрение за носење на ловечко оружје за 
време на ловот во Република Македонија. 
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Член 68 
Членовите на стрелачки организации кои групно или поединечно патуваат во странство 

заради учествување на стрелачки натпревари или заради подготовки за такви натпревари, 
можат преку државната граница да пренесуваат оружје и муниција за тие потреби врз ос-
нова на одобрение од надлежниот орган. 
За членовите на странски стрелачки организации кои доаѓаат во Република Македонија 

на стрелачки натпревари или на подготовки за такви натпревари, се применуваат одредби-
те од членот 67 на овој закон. 

Член 69 
Домашните правни лица и странските превозници можат да вршат транспорт на оружје 

и муниција преку државната граница, односно преку територијата на Република Македо-
нија (транзит) само врз основа на одобрение што го издава надлежниот орган по претход-
но прибавено мислење од Министерството за надворешни работи и Министерството за од-
брана. 
Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на транспортот на оружје и муниција 

што го врши Армијата на Република Македонија. 
 

Член 70 
Ловечкото и спортското оружје и муницијата за тоа оружје што е запленето од царин-

ските органи се продава од овие органи по пат на јавно наддавање на правните лица што 
се занимаваат со промет на оружје и муниција и на физички лица кои имаат одобрение за 
набавување на оружје.  
Со другото оружје и муниција што е запленето од царинските органи се постапува сог-

ласно со членот 45 на овој закон. 
 

Член 71 
Оружје или муниција не може да се пренесува преку граничен премин за пограничен 

сообраќај, освен ако со меѓународен договор поинаку не е определено. 
 

X. ДРЖАВЈАНИ НА ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ  
НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 
Член 72 

Државјаните на земјите членки на Европската унија можат во Република Македонија да 
внесуваат оружје за кое им е издаден европски документ за оружје врз основа на претход-
но одобрение од надлежен орган. 
За транзит на оружје од ставот 1 на овој член одобрение издава надлежниот орган.  
Барањето за издавање на одобрение од ставовите 1 и 2 на овој член може да се поднесе 

и до дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во земјата во 
која престојува лицето од ставот 1 на овој член. 
Одобрението од ставовите 1 и 2 на овој член се издава со рок на важење од една година 

и се впишува во европскиот документ за оружје. Одобрението може да се продолжи уште 
за една година. 
Одобрението од ставовите 1 и 2 на овој член нема да се издаде доколку тоа го бараат 

причините на безбедноста на државата или јавниот ред и мир. 
Не е потребно да се издаде одобрение од ставовите 1 и 2 на овој член на членови на ло-

вечки друштва и членови на друштва за спортско стрелаштво ако за оружјето е издаден 
европски документ за оружје под услов да докажат дека целта на патувањето во Републи-
ка Македонија е учество во ловечки или спортски натпревари. 
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Член 73 
Државјанин на земја членка на Европската унија може во Република Македонија да но-

си и пренесува оружје за кое е издаден европски документ за оружје во согласност со ра-
тификувани меѓународни договори и овој закон. 
На барање на државјанин на земја членка на Европската унија кој има дозвола за пре-

стој на територијата на Република Македонија, надлежниот орган ќе му издаде европски 
документ за оружје под услов за оружјето да му е издадена дозвола за оружје согласно со 
овој закон. 
За одземање на оружјето од ставот 1 на овој член и одземање на европскиот документ 

за оружје од ставот 2 на овој член соодветно се применуваат одредбите на овој закон.   
Член 74 

Министерот за внатрешни работи ќе го пропише образецот на одобрението за внесува-
ње оружје и европскиот документ за оружје.  

 
XI. ЕВИДЕНЦИИ 

 
Член 75 

Министерството за внатрешни работи води евиденција за издадените одобренија за набаву-
вање на оружје, дозволи за оружје, дозволи за поседување на оружје, дозволи за носење на 
оружје, потврди за поседување на оружје, пријавеното старинско оружје, оружје со тетива и 
ладно оружје, одземено, пронајдено, предадено оружје и муниција, одобренија за производство 
и поправка, одобренија за промет, одобренија за превоз, одобренија за основање на цивилни 
стрелишта, одобренија за набавување и изнесување на оружје и муниција од државата, одобре-
нија за внесување на оружје и муниција, одобренија за внесување на оружје и муниција издаде-
но од дипломатско-конзуларното преставништво, одобренија за поседување и носење на ловеч-
ко оружје за време на лов во државата, одобренија за пренесување на спортско оружје и одобре-
нија за транзит на оружјето и муницијата.   

Член 76 
Стрелачки и ловечки друштва, правни лица корисници на дивеч во ловишта и други 

правни лица кои поседуваат оружје врз основа на дозвола за поседување на оружје се 
должни да водат евиденција на оружјето и муницијата и на лицата на кои оружјето го да-
ваат на употреба. 
Евиденција на оружјето и муницијата се должни да водат и трговските друштва што вр-

шат: 
- производство на оружје и муниција, за произведеното и испорачаното оружје и муни-

ција, 
- поправање на оружје, за поправеното оружје и 
- промет со оружје и муниција, за набавеното и продадено оружје и муниција. 
Трговските друштва се должни да водат евиденција и за испукани проектили и чаури за 

секое парче оружје.  
Цивилните стрелишта се должни да водат евиденција на издадената и употребената му-

ниција. 
       

Член 77 
Министерот за внатрешни работи ќе донесе поблиски прописи за образецот на барање-

то за издавање одобрение за набавување на оружјето, барањето за заменување на дозвола-
та за оружје издадена од надлежен орган на друга држава, одобрението за набавување на 
оружје, делови за оружје и муниција, дозволата за оружје, дозволата за поседување на 
оружје и дозволата за носење на оружје, потврдата за поседување на оружје, одобрението 
за производство, поправање, промет или превоз на оружје и муниција, одобрение за наба-
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вување и изнесување на оружје и муниција од државата, одобрение за внесување на оруж-
је и муниција, одобрение за внесување на оружје и муниција издадено од дипломатско-
конзуларното преставништво, 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. 

  
XII. НАДЗОР 

 
Член 78 

Надзор над придржувањето кон пропишаните услови за производство, поправање, про-
мет, сместување и чување на оружје и муниција, употребата на стрелишта, како и над за-
конитоста на поседувањето и носењето на оружје и муниција и водењето евиденции утвр-
дени со овој закон, врши Министерството за внатрешни работи. 
Овластените физички и правни лица се должни да го овозможат вршењето на надзорот, 

контролата на оружјето, да ја стават на располагање соодветната документација и да ги 
дадат потребните податоци и известувања. 
Министерот за внатрешни работи ќе го одземе одобрението за производство, поправа-

ње, промет на оружје и муниција или употреба на цивилно стрелиште, ако утврди дека 
престанале да постојат условите за издавање на одобрението предвидени со овој закон или 
нема да бидат отстранети утврдените неправилности во рокот што ќе го определи. 
Трговското друштво на кое му е одземено одобрението за производство, поправање или 

промет на оружје и муниција или употреба на цивилно стрелиште, барање за повторно из-
давање на одобрение може да поднесе по истекот на една година од правосилноста на ре-
шението со кое му е одземено овластувањето. 
По правосилноста на решението надлежниот орган го известува судот заради преземање на 

соодветни мерки за престанок на вршење на дејноста на трговското друштво. 
Оружјето и муницијата со кои располага трговското друштво ќе се предадат на надлеж-

ниот орган во рок од 15 дена од денот на правосилноста на решението. 
Оружјето и муницијата од ставот 6 на овој член, ќе се продадат по пат на јавно надавање на 

правните лица што се занимаваат со промет на оружје и муниција и на физички лица кои имаат 
одобрение за набавување на оружје. 
Средствата остварени со продажбата на оружјето и муницијата се приход на трговското 

друштво.     
 

XIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 79 
Со парична казна од 50.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице кое 

ќе набави, поседува, произведе, поправи, продаде, размени или даде на друг оружје и му-
ниција чие набавување, поседување, носење, производство, поправање или промет е за-
брането (член 4 став 2). 
За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното лице ќе му се изрече мерка на без-

бедност одземање на оружјето и муницијата и забрана на вршење производство, поправа-
ње или промет со оружје и муниција или употреба на цивилно стрелиште во траење до ед-
на година.  

Член 80 
Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари или со казна затвор до 90 дена ќе се казни 

за прекршок физичко лице кое: 
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1) набавува делови за оружје на начин спротивен на одредбите на членот 7 став 2 од   
овој закон; 

2) поседува муниција во количина поголема од утврдената во членот 7 став 5 на овој   
закон; 

3) носи и употребува оружје за кое му е издадена потврда за поседување на оружје сог-
ласно со членот 21 став 4 на овој закон; 

4) го носи оружјето на начин спротивен на одредбите на членот 24 од  овој закон; 
5) ќе употреби старинско оружје или за ова оружје ќе изработи, набави или поседува  

муниција (член 27 став 4); 
6) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 28 од овој закон; 
7) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 29 од овој закон; 
8) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 30 од овој закон; 
9) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 31 од овој закон и 
10) чува оружје на начин спротивен на одребите на членот 33 од овој закон. 
За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се изрече мерка на безбедност одземање на 

оружјето и муницијата. 
Член 81 

Со парична казна од 20.000 до 30.000 денари или со казна затвор до 60 дена ќе се казни 
за прекршок физичко лице кое: 

1) во пропишаниот рок нема да поднесе барање за регистрација на оружјето и издавање 
дозвола за оружје до надлежниот орган (член 18 став 1); 

2) нема потврда за пренесување на оружјето од магацинот за оружје на стрелачкото 
друштво до стрелиштето или теренот определен за тоа, како и во обратен правец  (член 26 
став 2); 

3) нема да пријави на надлежен орган старинско оружје што го набавило или го поседува 
(член 27 став 2); 

4) нема да ја покаже дозволата за оружје и дозволата за носење на оружје на барање на 
овластено службено лице на надлежниот орган  (член 32 став 2); 

5) во пропишаниот рок нема да пријави исчезнување, губење или кражба на оружје и 
муниција, на одобрението за набавување на оружје, дозволата за оружје или дозволата за 
носење на оружје (член 36); 

6) при промена на живеалиштето или престојувалиштето во пропишаниот рок нема да 
го пријави оружјето на надлежниот орган на чие подрачје е новото живеалиште или пре-
стојувалиште (член 38); 

7) во случај на смрт на сопственикот на оружјето, во пропишаниот рок нема да го пре-
даде оружјето  и муницијата (член 39 став 1);  

8) лицето кое при преминувањето на државната граница нема да ги пријави на надлежен 
орган  оружјето и муницијата што ги носи со себе (членови 63, 65 и 67); 

9) без одобрение изнесува од Република Македонија оружје и муниција кога за изнесу-
вањето на оружјето и муницијата е потребно одобрение (членови 63 и 65); 

10) во пропишаниот рок не поднесе барање за замена на дозволата за оружје (член 64); 
11) ќе пренесе или ќе се обиде да пренесе оружје или муниција преку граничен премин 

отворен за пограничен сообраќај, освен ако тоа е определено со меѓународен договор 
(член 71) и 

12) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 78 став 2 од овој закон. 
За прекршокот од ставот 1 точки 1 и 3 на овој член на физичкото лице ќе му се изрече и 

мерка на безбедност одземање на оружјето и муницијата. 
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Член 82 
Со парична казна од 100.000  до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице 

кое: 
1) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 28 од овој закон; 
2) ќе продаде или даде на употреба оружје или муниција на лице кое нема одобрение за 

набавување, односно кое нема дозвола за оружје, дозвола за носење на оружје (член 29); 
3) го чува оружјето на начин спротивен на одредбите на членот 34 од овој закон; 
4) во пропишаниот рок од започнувањето со производството на оружје и муниција, од-

носно поправање на оружје не го извести Министерството за внатрешни работи (член 47 
став 4); 

5) ќе прими на поправка оружје што не е регистрирано (член 49); 
6) просториите во кои е сместено оружјето и муницијата не ги обезбедило од пристап на не-

овластени лица со постојана физичко-техничка заштита (член 50 став 2); 
7) оружјето што го примило за поправање било изнесено од работната просторија (член 

51 став1); 
8) врши промет со оружје и муниција на начин спротивен на одредбите на членот 52 ставови 

4 и 5 од овој закон; 
9) пушта во промет оружје, муниција и делови на оружје кои не се обележани, испита-

ни, жигосани, односно обележани согласно со прописите за испитување и жигосување, од-
носно обележување на рачното огнено оружје и муниција (член 53); 

10) ќе превезе оружје и муниција без одобрение или спротивно на налозите за презема-
ње на посебни мерки за обезбедување на превозот (член 56 ставови 1 и 4) и 

11) постапува спротивно на одредбите од членот 78 став 2 на овој закон.  
 Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршокот од ставот 1 

точки 3 до 9 на овој член и одговорното лице на правното лице.  
За прекршокот од ставот 1 точки 1, 2, 4, 6, 7 и 9 на овој член ќе се изрече мерка на без-

бедност одземање на оружјето и муницијата. 
За прекршокот од ставот 1 точки 3 до 9 на овој член ќе се изрече мерка на безбедност 

забрана на вршење производство, поправање, промет или превоз на оружје и муниција во 
траење до една  година. 

Член 83 
Со парична казна од 50.000  до 200.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице 

кое: 
1) нема да издаде потврда за практично оспособување за ракување со оружје на физич-

ките лица, баратели на одобрението за набавување на оружје (член 14 ставови 5 и 6); 
2) во пропишаниот рок нема да поднесе барање за регистрација на оружјето и издавање 

дозвола за поседување на оружје (член 18 ); 
3) во пропишаниот рок нема да го извести надлежниот орган (член 23 став 5); 
4) нема да издаде потврда за пренесување на оружјето од магацинот за оружје на стре-

лачкото друштво до стрелиштето, како и во обратен правец (член 26 став 2);  
5) во пропишаниот рок нема да пријави исчезнување, губење или кражба на оружје и 

муниција, на одобрението за набавување на оружје, дозволата за оружје или дозволата за 
носење на оружје (член 36); 

6) при промена на седиштето во пропишаниот рок нема да го пријави оружјето на над-
лежниот орган на чие подрачје е новото седиште (член 38); 

7) постапува на начин спротивен на одредбите од членот 69 на овој закон и 
8) не води евиденција согласно со одредбите од членот 76 на овој закон.   
Со парична казна од 5.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршокот од ставот 1 на 

овој член и одговорното лице на правното лице.  
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За прекршокот од ставот 1 точка 2 на овој член ќе се изрече мерка на безбедност одзе-
мање на оружјето и муницијата. 

 
XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 84 

Трговските друштва кои вршат производство на оружје и муниција, поправање на 
оружје и промет со оружје, муниција и делови за оружје, а за кои до денот на влегувањето 
во сила на овој закон не било потребно одобрение, се должни во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон да поднесат барање за издавање на одобрение од чле-
новите 47 и 55 на овој закон. 

Член 85 
Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеца 

од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
До денот на влегувањето во сила на прописите од ставот 1 на овој член ќе се примену-

ваат постојните прописи доколку не се во спротивност со одредбите на овој закон. 
 

Член 86 
Дозволите за поседување и носење на оружје и дозволите за поседување на оружје из-

дадени по досегашните прописи мора да се заменат најдоцна во рок од една година од де-
нот на влегувањето во сила на подзаконскиот пропис за образецот на дозволата за оружје, 
дозволата за поседување на оружје и дозволата за носење на оружје. 
Дозволите од ставот 1 на овој член ќе се заменат доколку физичкото лице ги исполнува 

условите од членот 9 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 и став 2 на овој закон, односно правното 
лице ги исполнува условите во членот 16 од овој закон. 
При поднесување на барањето за замена на дозволите од ставот 1 на овој член, физич-

кото лице, односно правното лице е должно до надлежниот орган според живеалиштето, 
односно престојувалиштето на странецот и правното лице според седиштето, да го донесе 
оружјето на кое се однесува дозволата, заради извршување на пробни испукувања од 
оружјето.         

Член 87 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, постапките за набавување, поседување, 

носење, чување, производство, поправање, промет и превоз на оружје и муниција што се 
отпочнати согласно со Законот за набавување, поседување и носење оружје ("Службен 
весник на СРМ" број 25/72, 30/72, 18/76, 25/76, 15/83, 51/88 и "Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 26/93 и 49/2003) ќе продолжат според одредбите на овој закон. 

  
Член 88 

Одредбите од главата Х на овој закон ќе започнат да се применуваат по приемот на Ре-
публика Македонија во членство на Европската унија. 

 
Член 89 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за набавува-
ње, поседување и носење оружје ("Службен весник на СРМ" број 25/72, 30/72, 18/76, 
25/76, 15/83, 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" број 26/93 и 49/2003) и 
членовите од 22 до 31 и членовите 65 став 1 точка 5 и став 3 и членот 66 став 1 точки 3, 4 
и 5 и став 3 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот 
појас (''Службен весник на Република Македонија'' број 36/92, 12/93, 11/94 и 19/2004). 

 
Член 90 

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


