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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 мај 

2010 година. 
 

     Бр. 07-2237/1                                                                                              Претседател 
20 мај 2010 година                                                                             на Република Македонија,                      
          Скопје                                                                                              Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО 

 
Член 1 

Во Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија" број 7/2005, 
47/2006, 42/2007 и 86/2008), во членот 3 став 23 точката и запирката на крајот од 
реченицата се бришат и се додаваат зборовите: „и за кои има издадено потврда од страна 
на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје;".         

 
Член 2 

Во членот 7 став 2 зборовите: „и муниција за оружје со жлебени цевки" се бришат, по 
зборот „потврда" се додаваат зборовите: „за пријавено оружје од Д категорија", а по 
зборот „потврдата" точката се брише и се додаваат зборовите: „за пријавено оружје од Д 
категорија".   

Ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„Муниција за оружје со жлебени цевки се набавува врз основа на одобрение за 

набавување на муниција или врз основа на потврда за пријавено оружје од Д категорија 
издадена за тоа оружје. 

Муниција за оружје со нежлебени цевки се набавува врз основа на издадената дозвола 
за тоа оружје." 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Одобрението за набавување на оружје, одобрението за набавување на делови на 

оружје и одобрението за набавување на муниција важи шест месеци од денот на 
издавањето на одобрението." 

Ставовите 5, 6 и 7 стануваа ставови 6, 7 и 8. 
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Член 3 
Во членот 8 став 1 во првиот ред по зборот „оружје" запирката и зборовите: „главни 

делови на оружје или муниција (во натамошниот текст: одобрение за набавување оружје)" 
се бришат. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Одобрение за набавување на делови на оружје и одобрение за набавување на муниција 

се издава на физички или правни лица кои поседуваат важечка дозвола за оружје или 
дозвола за поседување на оружје." 

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5. 
 

Член 4 
Во членот 13 став 2 се додава нова алинеја 1, која гласи: 
„- е активен член на ловечко или стрелачко друштво и има потврда за положен ловечки 

испит, односно потврда дека е активен член на стрелачко друштво,". 
 

Член 5 
Во членот 15  по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од ставот 1 на овој член, техничкото знаење за правилна употреба на 

оружјето и познавањето на прописите за оружје се докажува со дозвола за оружје, што е 
поништена согласно со членот 41 став 1 точка 5 од овој закон."   

Во ставот 2 кој станува став 3 по зборот „точки" се додава бројот „2". 
Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 6 
Во членот 21 став 4 по зборовите: „дозволата за оружје" се додаваат зборовите: „и 

дозволата за поседување на оружјето согласно со Законот за набавување, поседување и 
носење на оружје  („Службен весник на СРМ" број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 
и „Службен весник на Република Македонија" број 26/93 и 49/2003)". 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Покрај случаите од ставот 4 на овој член, потврда за поседување на оружје се издава 

на лице на кое му е издадена потврда за привремено онеспособување (деактивирање) на 
оружјето, согласно со членот 39 став 6 од овој закон." 

 
Член 7 

Во членот 26-а став 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: „и достави потврда издадена од страна на  Националната установа Музеј на 
Македонија - Скопје."  

    
Член 8 

Во членот 27 став 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „од стрелачки и ловечки друштва, правни лица - корисници на дивеч 
во ловишта, како и од научни институции, државни органи и други правни лица заради 
вршење на работи кои спаѓаат во рамките на нивната редовна дејност, а се однесуваат на 
заштитата на луѓето, односно животните или животната средина". 

Во ставот 2 по зборот „Физичкото" се додаваат зборовите: „или правното".  
 

Член 9 
По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи: 
 

„Член 27-а 
Националната установа Музеј на Македонија - Скопје издава потврда за старинско 

оружје."  
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Член 10 
Во членот 35 став 1 по зборовите: „само на" се додаваат зборовите: „физички, односно 

правни".      
Во ставот 2 по зборот „физички" се става запирка и се додаваат зборовите: "односно 

правни", а по зборот „страни" се додаваат зборовите: „односно податоци за правните 
лица". 

Во ставот 3 по зборот „Физичките" се додаваат зборовите: „односно правните".               
                                   

Член 11 
Во членот 39 став 1 зборовите: „30 дена" се заменуваат со зборовите: „шест месеци".   
Ставот 6 се менува и гласи: 
„Ако лицето од ставот 4 на овој член не поднесе барање за издавање на дозвола за 

оружје во предвидениот рок или барањето за издавање на дозвола за оружје е одбиено или 
лицето не сака да го отуѓи оружјето, тогаш ова лице може да поднесе барање за 
привремено онеспособување (деактивирање) на оружјето до трговските друштва од 
членот 51-а став 2 на овој закон, за што се издава потврдата од членот 51-а став 3 на овој 
закон."     

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„Ако оставителот нема наследници, со оружјето се постапува согласно со членот 45 од 

овој закон." 
Ставот 7 станува став 8.      
 

Член 12 
Во членот 41 став 1 точка 4 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот 

„и" и се додава нова точка 5, која гласи: 
„5) оружјето е украдено, односно исчезнато или продадено." 
 

Член 13 
Членот 45 се менува и гласи: 
„Со оружјето и муницијата одземени во кривична или прекршочна постапка се 

постапува согласно со посебен закон."   
          

Член 14 
Во членот 47 став 2 точка 1 по зборот „барањето" запирката и зборовите: „основачите 

на трговското друштво" се бришат. 
Во алинејата 3 зборовите: „или престојувалиште" се бришат. 
 

Член 15 
Во членот 51-б став 2 броевите: „2 и 3" се заменуваат со броевите: „2, 3 и 4", а 

зборовите: „оспособување на огненото" се заменуваат со зборовите: „онеспособено 
огнено".  

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Оружје што е привремено онеспособено за употреба може да се оспособи за употреба, 

односно реактивира од страна на трговското друштво од членот 51-а став 2 на овој закон 
на барање на физичко лице врз основа на издадено одобрение за набавување на оружје." 

 
Член 16 

Во членот 77 став 1 зборовите: „потврдата за поседување на оружје" се заменуваат со 
зборовите: „потврди за поседување на оружје, потврда за поседување на оружје кое е 
привремено онеспособено за употреба", а по зборовите: „трајно онеспособено за 
употреба" се додаваат зборовите: „потврда за огнено оружје што е привремено 
онеспособено за употреба согласно со членот 39 став 6 од овој закон".              
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По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат: 
„Во прописот од ставот 1 на овој член, заради остварување на целите утврдени со овој 

закон, се предвидува обработување на следниве лични податоци: 
1) лично име; 
2) датум и место на раѓање; 
3) државјанство; 
4) број на патна исправа; 
5) живеалиште, односно престојувалиште и адреса на станот и 
6) единствен матичен број на граѓанинот. 
Личните податоци од ставот 2 на овој член се чуваат пет години." 
 

Член 17 
Во членот 77-а се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во прописот од ставот 1 на овој член, заради остварување на целите утврдени со овој 

закон, се предвидува обработување на следниве лични податоци за возачот кој врши 
превоз на оружје и муниција: 

1) лично име; 
2) живеалиште, односно престојувалиште и адреса на станот; 
3) број на патна исправа; 
4) државјанство и 
5) АДР дозвола на возач." 
 

Член 18 
Во членот 86 став 1 по зборовите: „носење на оружје" се става запирка и се додаваат 

зборовите: „овластување за носење на оружје", а зборот „три" се заменува со зборот 
„десет". 

Во ставот 2 зборот „Дозволите" се заменува со зборот „Исправите", а зборот „дозволи" 
се заменува со зборот „исправи".  

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:   
„Пробното испукување од ставот 3 на овој член се врши при замена на исправите од 

ставот 1 на овој член или при поднесување на барање за продолжување на важноста на 
дозволата за оружје, односно дозволата за поседување на оружје, согласно со волјата на 
физичкото, односно правното лице."        

 
Член 19 

Членот 86-а се менува и гласи: 
„За оружјето од Б, Ц и Д категорија што се поседува од физичко или правно лице без 

издадена исправа за оружјето предвидена согласно со одредбите од овој закон и Законот 
за набавување, поседување и носење на оружје  („Службен весник на СРМ" број 25/72, 
30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија" број 26/93 и 
49/2003), надлежниот орган издава дозвола за оружје, дозвола за поседување на оружје и 
потврда, ако 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 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. 

  Дозволите од ставот 1 на овој член се издаваат врз основа на лично барање на 
физичкото или правното лице, што може да се поднесе најдоцна во рок од една година од 
влегувањето во сила на овој закон. 



Службен весник на РМ, бр. 72 од 27.05.2010 година 

5 од 6 

Доколку физичкото лице не 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 не ги исполнува условите од членот 16 
став 1 точка 1 и став 2 на овој закон, тогаш надлежниот орган го повикува физичкото, 
односно одговорното лице во правното лице доброволно да го предаде оружјето од ставот 
1 на овој член во најблиската полициска станица до местото на нивното живеалиште, 
односно местото на седиштето на правното лице. 

При доброволното предавање на оружјето од ставот 4 на овој член нема да се врши 
идентификација и евиденција на лицата кои доброволно го предале оружјето. 

Против лицата кои доброволно предале оружје од ставот 4 на овој член нема да биде 
водена кривична или прекршочна постапка. 

Оружјето од Б и Ц категорија, што се поседува од физичко или правно лице со исправа 
за оружјето предвидена согласно со одредбите од овој закон и Законот за набавување, 
поседување и носење на оружје  („Службен весник на СРМ" број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 
15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија" број 26/93 и 49/2003), може 
доброволно да се предаде во најблиската полициска станица до местото на нивното 
живеалиште, односно местото на седиштето на правното лице, доколку физичкото или 
одговорното лице во правното лице поради оправдани лични причини има намера 
доброволно да го предаде оружјето." 

 
Член 20 

Членот 86-б се менува и гласи: 
„Физички, односно правни лица кои поседуваат оружје од А категорија, без исправа за 

оружјето согласно со одредбите од овој закон и Законот за набавување, поседување и 
носење на оружје  („Службен весник на СРМ" број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 
и „Службен весник на Република Македонија" број 26/93 и 49/2003), се повикуваат 
доброволно да го предадат ова оружје.  

Повикувањето од ставот 1 на овој член се врши од страна на надлежниот орган со јавен 
повик. 

Физичките, односно одговорните лица во правните лица од ставот 1 на овој член лично 
пријавуваат дека поседуваат оружјето кое имаат намера доброволно да го предадат, во 
најблиската полициска станица до местото на нивното живеалиште, односно до седиштето 
на правното лице.   

Пријавување на оружјето од ставот 1 на овој член се врши секоја сабота од 8,00 до 
16,00 часот, во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон. 

По пријавувањето на оружјето се врши доброволно предавање на оружјето од ставот 1 
на овој член на начин што овластените службени лица на организациската единица на 
надлежниот орган вршат преземање на пријавеното оружје од местото каде што се чувало 
ова оружје. 

При доброволното предавање на оружјето од ставот 1 на овој член нема да се врши 
идентификација и евиденција на лицата кои доброволно го предале оружјето. 

Против лицата кои доброволно предале оружје од ставот 1 на овој член нема да биде 
водена кривична или прекршочна постапка."    

 
Член 21 

По членот 86-б се додава нов член 86-в,  кој гласи: 
 

„Член 86-в 
За колекционерско оружје што се поседува од физичко лице без издадена исправа за 

оружјето предвидена согласно со одредбите од овој закон и Законот за набавување, 
поседување и носење на оружје  („Службен весник на СРМ" број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 



Службен весник на РМ, бр. 72 од 27.05.2010 година 

6 од 6 

15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија" број 26/93 и 49/2003), 
надлежниот орган издава дозвола за колекционерско оружје, ако физичкото лице ги 
исполнува условите од членовите 9, 26-а и 33 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. 

  Дозволите од ставот 1 на овој член се издаваат врз основа на лично поднесено барање 
од физичкото лице." 

 
Член 22 

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

 
Член 23 

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за доброволно 
предавање и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материи и за легализација 
на оружјето („Службен весник на Република Македонија" број 37/2003 и 9/2004).   

 
Член 24 

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


