
ОДЛУКА 
 

бр. 275 од 1.4.2015 год. 
 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА УРЕДБАТА  
„ЗА УСЛОВИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОРУЖЈЕТО“ 

 
Во согласност со член 100 од Уставот и член 15 став 3, член 16 став 3, член 17 став 4 и член 
28 став 4 од Законот бр. 74/2014 „за оружје“ од 10.7.2014 год., на предлог на министерот за 
внатрешни работи, Советот на министри донесе 

ОДЛУКА: 

 

1. За усвојување на Уредбата „за условите и правилата за безбедност на оружјето“ врз 

основа на приложениот текст кон оваа Одлука. 

2. Сите министерства и нивните помошни институции се обврзуваат на следење и 

реализација на оваа Одлука. 
 

ПРЕМИЕР 

Еди Рама 
 

 

УРЕДБА 

ЗА УСЛОВИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОРУЖЈЕТО 

 

ДЕЛ I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Цел 

 

1. Со оваа Уредба се утврдуваат: 

а) Критериумите за безбедност на приватното огнено оружје кое го поседуваат 

лиценцирани и овластени субјекти за дозволени активности поврзани со оружје; 

б) Условите за безбедност кои треба да бидат исполнети во поглед на транспортот на 

оружјето, придружните делови и муницијата; 

в) Условите за безбедност на објектот за вршење на промет со оружје; 

г) Условите за безбедност во врска со изградба и функционирање на цивилни 

стрелишта. 

2. Уредбата се применува во согласност со важечките закони кои ја регулираат 

контролираната употреба на оружје во местото на живеење и на местата за чување 

оружје, ги утврдува условите што треба да ги исполнат цивилните стрелишта каде што 

практично се вежба пукање од оружје, потоа, условите кои субјектот е обврзан да ги 

исполни во поглед на безбедноста на објектот за вршење на промет со оружје, како и 

условите кои треба да се исполнат за транспорт на оружјето. 

 

 

 

 



Член 2 

Дефиниции 

 

За потребите на оваа Уредба, користените термини ги имаат следниве значења: 

а) „Кабел со брава“ е предмет поставен во цевката и во рамката за муниција за да се 

оневозможи вметнување на куршумот во цевката. Кабелот се состои од сигурносна 

челична сајла обложена со гума со дијаметар од 8 мм, а на краевите се заклучува со 

клуч. 

б) „Блокада за чкрапалото“ е предмет кој е поставен на чкрапалото за да се 

оневозможи неговото повлекување. Блокадата за чкрапалото се состои од две 

метални плочи со дебелина не помала од 2 мм кои се поставуваат од двете страни на 

чкрапалото и се заклучуваат со клуч. 

в) „Нето-тежина на експлозивниот материјал“ (NEQ – net explosive quantity) ја 

подразбира само тежината на експлозивниот материјал, но не и вкупната тежина на 

муницијата. 

г) „Овластено лице“, во контекст на оваа Уредба, е лицето овластено да управува со 

муницијата. 

 

Член 3 

Делокруг, утврдување и процена на ризик 

 

1. Оваа Уредба се однесува на дозволените активности поврзани со оружје, а кои ги вршат 

правни и физички лица во населени места, на места каде што се чува оружје, со цел да се 

отстрани оружјето на безбеден начин и да се избегне можноста за негово користење од 

страна на неовластени лица. 

2. Уредбата ја спроведуваат сите субјекти кои сакаат да основаат или да ја развиваат 

својата дејност во областа на цивилни стрелишта. 

3. Сите лиценцирани физички и правни субјекти за транспорт на оружје се должни да ја 

спроведуваат Уредбата заради спречување на криминални настани во текот на вршењето 

на овие активности. 

4. Оваа Уредба не се однесува само на субјектите кои се занимаваат со овие активности, 

физичките лица кои поседуваат оружје, кои градат стрелишта или се занимаваат со 

транспорт на оружје, туку и на полициските структури кои вршат инспекција на 

безбедносните мерки кои се однесуваат на одржување на оружјето, пукање од оружје и 

транспорт на оружје. 

 

 

ДЕЛ II 

УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОРУЖЈЕТО 
 

Член 4 

Општи услови за чување на огнено оружје 

 

1. Физичките и правните лица кои поседуваат огнено оружје со дозвола се должни да го 

чуваат оружјето како што следи: 



а) Огненото оружје треба да се чува испразнето од муниција. Во секој случај, 

празнењето на огненото оружје се врши вон местото на живеење, местото на 

продажба, просторот каде што се чува оружјето за други субјекти; 

б) Огненото оружје се чува во сеф/просторија за оружје, затворено со блиндирани 

врати кои се бетонирани или заварени, што ги прави неподвижни. Клучевите од 

фиоките, сефовите или просториите за оружје треба да се чуваат на сигурно место. 

Само овластените лица за огнено оружје треба да ги поседуваат и да ги користат 

клучевите од сефовите; 

в) Огненото оружје и муницијата треба да се чуваат одвоено. 

2. Зградата во која се чува огненото оружје и соодветната придружна муниција треба да 

биде опремена со громобран, како и со средства за противпожарна заштита и спасување. 

 

Член 5 

Методи за безбедно чување на огнено оружје 

 

Општите услови за чување на огнено оружје и соодветната муниција се базираат на, и 

варираат според бројот на огненото оружје дозволено за поседување, како и од количината на 

муницијата, според следнава поделба: 

а) едно до две парчиња огнено оружје; 

б) три до пет парчиња огнено оружје; 

в) шест до петнаесет парчиња огнено оружје; 

г) петнаесет парчиња огнено оружје; 

д) за субјектите кои се лиценцирани за промет на оружје од категориите „B“и „C“, 

ѓ) изложување на саеми за оружје; 

е) за оружје во музеите, колекционерско оружје; 

ж) продукција на филмови, театарски претстави и други културни манифестации; 

з) за муниција до 200 куршуми; 

ѕ) до 5 кг црн барут; 

и) муниција (преку 200 куршуми или повеќе од 5 кг црн барут). 

 

Член 6 

Стандарди и безбедносни критериуми за оружје 
 

Стандардите и безбедносните критериуми за оружје се одредуваат според бројот на оружје 

кое се поседува. 

1. Метод на чување „едно до две парчиња оружје“: 

Огненото оружје се чува од страна на овластен носител на оружје во затворен објект, 

осигурано со клуч. 

Огненото оружје се заклучува со клуч за блокирање или со кабел со брава. 

Клучевите ги чува овластено лице. 

2. Метод на чување „три до пет парчиња оружје“: 

а) Огненото оружје треба да се чува во посебно одобрен тип на сеф, со тежина до 150 

кг, направен од метал, со дебелина не помала од 3 мм и да биде конструиран од 

континуиран вар на сите надворешни рабови; 

б) Сефот треба да биде опремен со врати со дебелина не помала од 6 мм, кои се 

придвижуваат на скриена подвижна оска или се монтирани од надворешната страна 



така што помеѓу две заварени шарки на вратите и куќиштето на сефот постои простор 

(празнина) не поголем од 1 мм; 

в) Сефот треба да биде осигурен со брава со шест лостови, клуч или механизам без 

клуч со шифра или со клуч кој има повеќе од три механизми за затворање, доколку 

вратата од сефот е повисока од 1,3 метри; 

г) Сефот треба да биде секогаш заклучен; 

д) Сефот за оружје треба да биде прицврстен, т.е. поставен и прицврстен со шрафови 

за подот и (или ѕидот) во положба поблизу до ѕидот, за да се избегне можноста од 

отворање или сечење. 

3. Метод на чување „шест до петнаесет парчиња оружје“ 

а) Огненото оружје треба да се чува во посебно одобрен тип на сеф чија тежина не 

смее да биде помала од 500 кг; 

б) Сефот треба да ги исполнува критериумите наведени во член 6 став 2; 

в) Местото на чување во овој случај треба да биде опремено со систем за аларм и 

систем за надзор. 

4. Метод на чување „преку петнаесет парчиња оружје“: 

а) Стандардите и критериумите за чување и безбедност се исти како и оние од став 3 

под „а“, „б“ и „в“ од овој член; 

б) Во овој случај, местото на чување, освен дефинираните критериуми погоре под „a”, 

треба да биде обезбедено и со видео надзор; 

в) Сите врати од складиштето треба да бидат изработени од цврст материјал и 

прицврстени со шарки. Вратите треба да бидат опремени со механизам за 

заклучување. 

5. Метод на чување при изложување на оружје „за субјекти кои се лиценцирани за промет на 

оружје“ 

Безбедносните стандарди на складирање вклучуваат: 

а) Инсталирање на опрема со алармен систем и систем за надзор; 

б) Инсталирање на опрема за видео надзор; 

в) Сите врати на складиштето треба да бидат изработени од цврст материјал и 

безбедно фиксирани со шарки. Вратите треба да бидат опремени со механизам за 

заклучување; 

г) Изложувањето на огненото оружје се врши во витрини од цврст материјал од дрво 

или метал кои се затвораат со стаклени панели со дебелина не помала од 6 мм; 

д) Витрината за изложување на оружјето се фиксира за тула, камен или бетон, и тоа со 

најмалку четири (4) шрафа; 

ѓ) Витрината за изложување на оружјето треба да биде заклучена со клуч; 

е) Изложеното огнено оружје треба да се осигури со флексибилен кабел обложен со 

пластика или метален синџир со дебелина не помала од 4 мм, кој ќе поминува низ 

просторот на чкрапалото и двата краја на оружјето и се фиксира за ѕид за да се 

избегне кражба. 

6. Метод на чување на оружје изложено во музеј 

Под безбедносни стандарди на музејски објект, кога во него се чува оружје во согласност со 

Законот бр.74/2014, „за оружје“, се подразбира: 

а) Инсталирање на опрема со систем за аларм и систем за надзор; 

б) Инсталирање на опрема за видео надзор; 



в) Сите врати од складиштето треба да бидат изработени од цврст материјал и 

прицврстени со шарки. Вратите треба да бидат опремени со механизам со клуч; 

г) За чување на објектот треба да се ангажира стационарна стража или патрола. 

7. Метод на чување на оружје за филмска и сценска употреба 

Безбедносните стандарди за чување на оружје во согласност со Законот бр.74/2014 „за 

оружје“, за филмска и сценска употреба, се применуваат на следниве три методи за 

привремено чување: 

а) Место или просторија за трајно чување; 

б) Потпишан договор со правно лице кое има потврдено место на чување; 

в) Користење на местото за чување (до 10 работни дена) и важи само за количина до 

15 парчиња огнено оружје. 

Член 7 

Општи услови за чување на муниција 
 

Физичките и правните лица кои поседуваат дозвола за огнено оружје се должни муницијата за 

оружјето да ја чуваат како што следи: 

а) Клучевите од складиштето за муниција треба да се чуваат на сигурно место. Само 

овластено лице може да ги чува клучевите; 

б) Огненото оружје и муницијата треба да се чуваат одвоено; 

в) Не смее да се оставаат куршуми во магацинот на оружјето во текот на чувањето. 

 

Член 8 

Безбедносни стандарди и критериуми за чување на муниција 

 
 

1. Во случај на количина до 200 куршуми за огнено оружје со жлебени цевки: 

а) Муницијата се чува во складиштето за оружје одвоено од оружјето; 

б) Муницијата може да биде одвоена од сефот со оружје или внатре во сефот на 

одвоена полица; 

в) Сефот за муниција треба да биде направен од цврст метал и заклучен со клуч. 

2. Во случај на барутно полнење до 5 кг (за куршуми за ловечки пушки): 

а) Барутот се чува во безбеден сеф, вон досег на секакво средство кое може да 

предизвика палење; 

б) Местото и сефот каде што се чува и се извршува процесот на полнење на огненото 

оружје, се обезбедува исто како и складиштето за оружје, со сигурносни метални 

врати. 

3. Метод на чување над 200 куршуми 

Посебните услови за безбедност се исти како и критериумите за безбедност за чување 

преку 15 парчиња огнено оружје; за складирање се потребни систем за аларм и систем 

за видео надзор. 

 

Член 9 

Безбедна оддалеченост за складирање на муниција  

 

1. Складиштата со муниција треба да бидат оддалечени од населените места поради 

постоење на експлозивен материјал. Оддалеченоста се пресметува врз основа на 

концентрацијата на експлозивен материјал содржан во муницијата. 



2. Во оваа табела е прикажана оддалеченоста на складиштата за муниција од населените 

зони. Оддалеченоста се базира на нето-количината на експлозив во килограми. 

Табелата го покажува бројот на куршуми еквивалентен со нето-количината на експлозив 

во килограми. 

3. Физичките и правните лица кои поседуваат дозвола за поседување на огнено оружје се 

должни огненото оружје да го чуваат како што следи: 
 

NEQ Оддалеченост во (м) бр. на куршуми 9 мм парабелум (парче) 

0.1-250 0 625.000   

250-300 1 625.000 – 750.000   

400-450 5 1.000.000 – 1.125.000   

1000-1100 16 2.500.000 – 2.750.000   

1900-2000 30 4.750.000 – 5.000.000   

4. Пресметка на нето-количините на експлозив треба да се направи за секое место на 

чување и таа треба да се одобри од страна на надлежниот орган пред да се добие 

дозвола за категоризација на местото на чување. 

 

Член 10 

Инспекција на поседување и чување на оружје 
 

Врз основа на Законот бр. 74/2014 „за оружје“, во случај на постоење сомнеж, овластениот 

полициски службеник има право во кое било време да изврши инспекција во станот на 

носителот на оружје со дозвола или овластување, во местото на чување или во текот на 

транспорт на оружје и муниција. 

 

 

ДЕЛ III 

БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ЗА ТРАНСПОРТ НА ОРУЖЈЕ, 

ПРИДРУЖНИ ДЕЛОВИ И МУНИЦИЈА 

 

Член 11 

Транспорт на оружје 
 

Транспорт на оружје, делови на оружје и муниција може да вршат правни лица со седиште во 

Република Албанија, кои се лиценцирани за таа намена од органите на државната полиција. 

 

Член 12 

Услови за вршење на транспорт 
 

Лиценцираните субјекти за транспорт на оружје, соодветните придружни делови и муниција од 

категориите „B1“, „B4“, „C“ и „D“ треба да ги исполнуваат следниве услови: 

а) Да располагаат со „ADR сертификат за одобрение на возила“, кој го издаваат 

овластени институции според член 37 од Законот бр.118/2012 „за транспорт на опасна 

стока“, со кој се потврдува дека превозното средство предвидено за транспорт на 

опасна стока ги исполнува соодветните технички услови, во согласност со договорот 

од точка 1 член 5 од овој Закон. 



б) Да поседуваат „Потврда за обука“ која се издава на лица кои полагаат испит 

одобрен од страна на надлежниот орган за транспорт на опасни материи (според 

Законот бр.118/2012 „за опасна стока“); 

в) Да располагаат со важечки ADR сертификат за управување со возило со кое ќе се 

врши транспорт на оружје, делови на оружје и муниција (според Законот бр.118/2012 

„за опасни материи“); 

г) Да располагаат со валиден сертификат за стручна оспособеност за управување со 

возило за категоријата возила со кои се врши транспорт на оружје, делови на оружје и 

муниција; 

д) Да го опремат возилото со функционален навигациски (GPS) уред заради контрола 

и документирање на маршрутата на субјектот кој врши превоз. 

 

Член 13 

Услови за вршење на транспорт 
 

Правила и технички услови кои мора да ги исполнуваат возилата за превоз на оружје и 

муниција: 

1. Возилото и возачот кој врши транспорт на оружје, муниција и резервни делови за оружје 

треба да поседуваат ADR (лиценциран, технички комплетен и физички безбеден). 

2. Во текот на транспортот на оружје и муниција возилото треба да биде опремено со 

табличка со назначен степен на ризик за опасност. 

3. Возилото треба да биде опремено со противпожарен апарат и придушувач на искри, и 

треба да биде покриено. 

4. Муницијата мора да биде правилно поставена, поврзана и спакувана. 

5. Во случај кога возилото за транспорт на оружје, резервни делови и муниција има отворена 

приколка, не е дозволено поставување на сандакот со муниција и резервните делови над 

страната од приколката. 

6. Не е дозволен превоз на оружје, муниција и резервни делови со патнички возила. 

7. Доколку за транспортот на оружје и муниција се користат повеќе од две возила, треба да 

се ангажира придружба од страна на ПСФБ (приватна служба за физичка безбедност). 

 

Член 14 

Забрани 
 

Во текот на превозот на муниција се забранува: 

а) Снабдување на возилото со гориво или истекување на горивото од резервоарот; 

б) Транспорт на муницијата заедно со гориво, нафта, мазут, хемиски средства или лесно 

запаливи супстанции и материи; 

в) Задржување на возилата натоварени со муниција во населени подрачја. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЛ IV 

ДОЗВОЛА ЗА ЦИВИЛНИ СТРЕЛИШТА 

 

 

 

 

Член 15 
 

Цивилни стрелишта се: 

а) Затворени цивилни стрелишта (покриени); 

б) Отворени цивилни стрелишта (на терен, непокриени); 

a.1. Затворено цивилно стрелиште е објект (зграда), изграден врз основа на проект, од 

посебен материјал, опремен со специфична опрема за обука и гаѓање од огнено оружје; 

б.2. Отворено цивилно стрелиште е дел од терен (територија) избран и опремен според 

критериумите и стандардите за обука и гаѓање од огнено оружје. 

 

Член 16 

Правила за изградба и користење на отворени стрелишта 

 

Отворените цивилни стрелишта треба да ги исполнуваат следниве услови: 

а) Да бидат далеку од населени места и правецот на гаѓање да биде во спротивна насока 

од зградите; 

б) Во правецот на гаѓање, стрелиштето треба да се обезбеди повеќе од три километри 

воздушна линија и исто толку од двете страни под агол од 90 степени во однос на 

правецот на гаѓање; 

в) Засолништето треба да биде длабоко 2,2 метри, почнувајќи од површината на земјата, 

и широко 1,5 метри, додека должината зависи од величината на знаците кои ќе се 

постават. Ѕидовите со обложуваат со камења или тули. Страната на засолништето од 

каде што се гаѓа треба да биде повисока, покриена со бетонски елементи и земја, задната 

страна треба да биде обложена со ситна земја, без цврсти објекти, за да се спречи рикоше 

на куршумот; 

г) Кога целите се движат механички (со помош на механизам со јаже и сајла) и кога ги 

влече лице задолжено за повлекување на целите, споменатото лице е должно да носи 

панцирен елек и да стои на крајот на засолништето во правецот на гаѓање. 

 

Член 17 
 

Правила за изградба и користење на затворени стрелишта: 

1. Технички услови за затворени стрелишта: 

а) Површина на стрелиштето: 

Не помала од 500 м2 за гаѓање од пиштол со калибар од 9 мм, куршуми 9x19/9x21 мм и 

оддалеченост од 25 метри; 

б) Поделба на просториите на стрелиштето: 

      Секое стрелиште има: 

- Просторија за регистрација заштитена со непробојно стакло; 

- Командна просторија од која се следат активностите во текот на гаѓањето, два дела со 

три ленти за гаѓање. 



в) Заштитна опрема на стрелиштето.  

Секое стрелиште треба да обезбеди: 

- Акустична заштита, со поставување облоги; 

- Заштита за намалување на брзината на куршумот, што се остварува со обложување со 

соодветен гумен, синтетички материјал; 

- Заштита од отровни гасови, за да се избегнат гасовите кои се создаваат во текот на 

гаѓањето, со поставување на опрема за вентилација на загадениот воздух. 

 

Член 18 

Училница за обука и простории за чување на оружје и муниција 

 

На стрелиштата треба да постои следново: 

а) Училница за обука со капацитет да смести 25 учесници; 

б) Просторија за чување на оружје и муниција. 

 

Член 19 

Материјали за изградба на стрелишта, состав и технички карактеристики 

 

1. Техничките карактеристики за изградба на стрелишта треба да обезбедуваат: 

а) Заштита од ненамерно гаѓање; 

а.1) стрелиштата се обложуваат со гумени плочи regupol E 22 мм и E 43 мм и со дебелина 

од 50 и 20 мм; 

а.2) предниот дел и таванот на просториите на стрелиштето се обложуваат со метални 

плочи со дебелина од 5 мм; 

а.3) страничните ѕидови на просториите се обложуваат со метален профил со дебелина 

од 1 мм; 

а.4) ѕидовите на просториите на стрелиштето треба да бидат со висока густина од 

7x12x25 см; 

б) Заштита од бучава: 

Стрелиштата се обложуваат со некои од овие материјали: 

б.1) AMF - плоча од минерални влакна;  

б.2) дрвена плоча; 

б.3) минерална стаклена волна; 

б.4) акустична индустриска плоча; 

в) За противпожарна заштита: 

Стрелиштата: 

в.1) се премачкуваат со противпожарна боја;  

в.2) се поставуваат огноотпорни врати и прозорци; 

в.3) се поставуваат детектори за чад и централен противпожарен аларм; 

в.4) преградните ѕидови и околните ѕидови на салата за гаѓање се обложуваат со 

огноотпорна тула со висока густина. 

 

 

 

 

 



Член 20 

Посебна опрема на стрелиштата 

 

На стрелиштата се инсталира и одредена посебна опрема: 

1. Опрема за вентилација 

Стрелиштата се опремуваат со систем за вентилација и за климатизација. 

2. Командна опрема која се користи во текот на гаѓањето 

Секое стрелиште поседува едно контролно место со звучен систем за управување и 

давање инструкции на учесниците во текот на гаѓањето. 

3. Сигнализација 

Покрај знаците за гаѓање постојат три светлосни сигнали кои се користат во текот на 

одвивањето на процесот на гаѓање: 

а) Портокалова (подготвен за гаѓање); 

б) Зелена (гаѓање); 

в) Црвена (запри со гаѓање). 

4. Предниот дел на стрелиштето е изградено така што: 

а) Го спречува излегувањето на куршумот од стрелиштето под агол од 60 степени; 

б) Се гради појас од попречувачки материјал со дебелина не помала од 30 см и 

простор не помал од 30 см кој се полни со ситна земја или песок. Потоа се гради ѕид 

од тула со простор од 1 метар и на крајот ѕид од зградата. 

5. Сигнализација на стрелиштето 

На стрелиштето (отворено или затворено), со помош на табли и со јасен разбирлив текст 

се одредува: 

а) Појдовната линија; 

б) Линијата на гаѓање; 

в) Местото каде што стои персоналот во текот на гаѓањето; 

г) Местото за снабдување со муниција; 

д) Местото за давање прва помош; 

ѓ) Местото за чистење на оружјето; 

е) Местото за стражарот и местото за надгледување. 
 

 

Член 21 

Правилник на стрелиштето 

 

Правилата за техничка безбедност во текот на гаѓање на стрелиштето, обврските на 

персоналот задолжен за обезбедување на стрелиштето, обврските на лицата кои гаѓаат, како 

и документацијата во врска со стрелиштето, се уредуваат со правилникот на стрелиштето кој 

е одобрен од страна на генералниот директор на државната полиција. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЛ V 

БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ НА ОБЈЕКТОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРОМЕТ СО ОРУЖЈЕ 

 

Член 22 

Безбедносни услови за изградба на објектот 

 

1. За изградба и ставање во функција на објекти кои служат за промет на оружје треба да 

бидат исполнети следниве безбедносни услови: 

а) Објектот треба да биде изграден од тули или камен со малтер; 

б) Сите врати и прозорци долж складиштето треба да бидат од цврст материјал и 

обезбедени со метални решетки кои се цврсто фиксирани на ѕидот; 

2. Условите и безбедносните критериуми за оружје, објекти и промет се дефинирани во 

другиот дел од оваа Уредба. 

 

 

 

Член 23 

Безбедносни услови за внатрешноста на објектот 

 

Објектот кој служи за промет на оружје, од внатрешната страна треба да го содржи следново: 

а) Сигурносни сефови во зависност од количината на оружјето според наведените 

прописи на оваа Уредба за оружје од категоријата „B“; 

б) Просторот за муниција треба да биде одвоен од просторот за друго оружје; 

в) Витрините за изложување на оружјето мора да бидат опремени со сигурносни 

елементи кои се наведени во оваа Уредба. 

 

Член 24 

Безбедносни услови вон објектот 

 

1. Надворешната безбедност на објектот се обезбедува со систем за аларм и со опрема за 

видео надзор, како и со приватни чувари за физичка безбедност. Објектот треба во целост 

да биде обезбеден со надворешно осветление. 

2. Системот за аларм треба да ги задоволува долунаведените услови, доколку има: 

а) Надворешна сирена со јачина не помала од 100db и светлосен аларм; 

б) Поставен код и функција на бучавата (вклучувајќи и далечинска контрола); 

в) Контролен панел со резервна батерија; 

г) Прекинувач за вратата; 

д) Функционални прекинувачки линии или слично кои го враќаат во функција системот 

доколку телефонската линија не работи; 

ѓ) Компоненти на системот за спречување на вршење измени; 

е) Книга за евиденција на сите настани (не помалку од 20 настани); 

ж) Мониторинг на програмираните зони (цела зграда/седиште); 

з) Не помалку од три (3) детектори на движење; 

ѕ) Едно напојување за зоната; 

и) 24-часовен надворешен мониторинг; 

ј) Тастатура за влез со код и функција за аларм (вклучително и надворешна контрола); 



к) Контролен панел со батерија; 

л) Прекинувач за вратата. 

3. Опрема за видео надзор која ги исполнува следниве услови: 

Објектот треба да биде заштитен со систем за видео надзор. Системот за видео надзор 

треба да ги содржи следниве карактеристики: 

а) Треба да има CCTV или DVR уред; 

б) Да поседува доволно камери за мониторинг на сите видливи надворешни точки на 

објектот, како и на сите надворешни ѕидови околу прозорецот; 

в) Камерите треба да имаат инфрацрвена карактеристика или да се потпираат на 

алтернативните детектори на движењето; 

г) Треба да бидат во состојба да снимаат 24 часа; 

д) Треба да бидат поврзани со опремата за снимање, независно дали се работи за 

DVR, компјутер или видео рекордер; 

ѓ) Секоја камера треба да има независно напојување на електрична енергија. 

 

 

Член 25 

Управување, мониторинг и регистрирање на настани 

 

1. Секој субјект кој се занимава со промет на оружје, исто така, треба: 

а) Да има книга за евиденција на настаните во објектот; 

б) Да врши мониторинг на програмираната зона (цела зграда/седиште); 

в) Да има 24-часовен надворешен надзор. 

2. Копиите од касетите од мониторингот/снимањето треба да се чуваат не помалку од 14 

дена. 

 

Член 26 

Завршни одредби 

 

1. Уредбата е задолжителна за сите државјани на Албанија и за странските државјани кои се 

наоѓаат на територијата на Албанија, како и за лиценцираните лица кои се занимаваат со 

дејности поврзани со употреба на оружје. 

2. Министерството за внатрешни работи и Државната полиција се обврзани да бараат и да 

го следат спроведувањето на правилата и процедурите кои се дефинирани со оваа 

Уредба. 

 


