ЗАКОН
бр. 74/2014
ЗА ОРУЖЈЕ1
Во согласност со член 78 и 83 став 1 од Уставот, на предлог од Советот на министри,
СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА
ДОНЕСЕ ОДЛУКА:
ПОГЛАВЈЕ 1
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Предмет и делокруг
Со овој Закон се уредуваат:
а) Условите и критериумите за поседување, чување, промет, увоз, извоз, следење и
транспорт на оружје од категориите „B“, „C“ и „D“, во и вон територијата на Република
Албанија, во согласност со овој Закон;
б) Односот меѓу државата и субјектите за снабдување со оружје и муниција, кога
таквото право настанало како резултат на сопственост или задача;
в) Односот на издавање дозволи и овластувања од страна на државниот орган на
полицијата на секој заинтересиран субјект кој се занимава со легални дејности
поврзани со оружје, според категориите дефинирани со овој Закон;
г) Дејности на производство, онеспособување и поправка на оружје.
Член 2
Ограничувања на делокругот
1. Одредбите на овој Закон не важат за набавка и поседување на оружје, опрема и муниција
за потребите на структурите на Министерството за ред и јавна безбедност,
Министерството за правда и Државната служба за разузнавање, како и за потребите на
колекционерство или другите органи од културен и историски карактер во областа на
оружјето, во рамките на овој Закон.
2. Доколку не е поинаку дефинирано со Законот, неговите одредби не важат во
меѓународниот промет на воена опрема и муниција, за увоз, извоз и транзит и брокерски
дејности, кои се извршуваат во согласност со Законот бр. 9707 од 5.4.2007 год., „За
контрола на државата на увозот и извозот на воена опрема и опрема и технологија со
двојна намена“, како и за муниција за потребите на Вооружените сили на Република
Албанија.
3. Издавањето на дозволи на државни и приватни субјекти за извршување на овие дејности
го врши надлежниот орган на Министерството за одбрана, во согласност со важечкото
законодавство.

Овој Закон е делумно усогласен со Директивата на Советот на Европа 91/477/ЕЕС од 18 јуни 1991 год., „Контрола на
набавката и поседувањето на оружје“, број CELEX 31991L0477, „Службен весник на Европската Унија“, Серија L, бр.256
од 13.9.1991 год., 51-58 страница, изменет и дополнет со Директивата 2008/51/СЕ, број CELEX 32008L0051, „Службен
весник на Европската Унија“, Серија L, бр.179 од 8 јули 2008 год., 5-11 страница
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Член 3
Дефиниции
Во овој Закон употребените термини го имаат следново значење:
1. „Оружје“ е секој предмет или уред дизајниран на начин да исфрла проектили во форма на
куршуми, сачми, гас, течности, стрели,под притисок на гасови произведени со запалување
на експлозивни материи, струја, гас, со цел да предизвика физичка или психолошка штета.
2. „Огнено оружје“ е секое преносливо оружје кое има цевка и е дизајнирано да испукува, или
може лесно да се модифицира да испукува сачми, куршуми или проектили со помош на
експлозивни материи.
3. „Оружје за пукање“ е секој вид рачно оружје кое има цевка и кое исфрла пламен или
граната, со помош на дејството на сили кои не настанале со согорување на експлозивна
материја. Како оружје за пукање се смета секое оружје чија енергија на проектилот,
измерена во текот на летот, е еднаква или поголема од 7,5 џули.
4. „Кратко огнено оружје“ е огнено оружје чија цевка е помала од 30 cm или чија вкупна
должина не преминува 60 cm.
5. „Долго огнено оружје“ е огнено оружје чија цевка е подолга од 30 cm или чија вкупна
должина преминува 60 cm.
6. „Автоматско огнено оружје“ е огнено оружје кое по испуканиот куршум автоматски се полни
и кое со еден притисок на чкрапалото може да испука повеќе куршуми.
7. „Полуавтоматско огнено оружје“ е огнено оружје кое по секој испукан куршум автоматски
се полни и кое со еден притисок на чкрапалото не може да испука повеќе куршуми.
8. „Оружје со насочена енергија“ е оружје кое ослободува енергија во одреден правец, без
користење на проектил. Ова оружје ја насочува енергијата кон целта за постигнување на
саканиот ефект.
9. „Репетирачко огнено оружје“ е огнено оружје на кое по испукување, следниот куршум од
магацинот или рамката се внесува рачно во положба на пукање.
10. „Огнено оружје со поединечно испукување“ е огнено оружје без магацин, кое се полни
пред секое пукање, со рачно внесување на куршумот во лежиштето или отворот за
полнење на цевката.
11. „Воздушно оружје“ е оружјето кое испукува проектил од цевката под притисок на воздух
или компримирани гасови. Оваа операција начелно е слична со системот на пневматски
цевки.
12. „Гасно оружје“ се сите видови пушки, пиштоли, револвери или други средства кои под
притисок на барут или гасови распрскуваат надразнувачки гас во еден правец кој делува
на здравјето на човекот.
13. „Огнено оружје за лесна акустична сигнализација“ е огнено оружје кое обично се користи
за давање сигнали за помош во случај на некоја несреќа или други цели за сигнализирање
на море, вклучувајќи ги сите видови пиштоли, револвери и други средства кои под
притисок на оружјето, барутот или гасовите, испукуваат или исфрлаат сигнал или
проектил, со исклучок на сигналните пиштоли за воена употреба.
14. „Експлозивно оружје“, генерално,ги вклучува секој вид бомба, мина, ракета, граната или
друго средство кое содржи експлозивна или запалива материја, во кои, поради внатрешни
или надворешни процеси (тежина, удар, триење, хемиска реакција, електрична енергија и
слично), се ослободува или создава енергија и експлозија.
Како „експлозивно оружје“, исто така, се сметаат деловите на експлозивот, детонаторот,
пиротехничките средства или други делови за кои точно може да се утврди дека се
конструирани за изработка на експлозивно оружје. Оваа дефиниција го опфаќа и
термобаричното оружје кое се разликува од конвенционалното експлозивно оружје поради
тоа што функционира со помош на атмосферски кислород и нема оксиданси во својот
експлозив. Исто така, се нарекува и термобарично оружје со висок импулс (TIL),
експлозивно гориво – воздух (EKA или FAX), а понекогаш се нарекува и гориво – муниција
– воздух, термичко експлозивно оружје и оружје на притисок или вакуумска бомба.

15. „Оружје со тетива или пружина“ е лак со друг механизам кој под притисок на тетивата
исфрла стрела или други проектили.
16. „Ладно оружје“ подразбира оружје кое се разликува од огненото оружје и како такво може
да се разгледува секој инструмент изработен и наменет за напад на луѓе или за
самоодбрана. Таквото оружје може да има сечиво, како што се: меч, рапир, бодеж,
бајонет, нож, нож – скакулец (нож со скриено сечиво на склопување) и слично, како и остро
и контактно оружје како: гумени палки, боздогани, метални прстени (боксери), електрошокоружје и слично.
17. „Електрошок оружје“ е оружје за онеспособување кое се користи за онеспособување на
лица или животни со примена на електрошок, преку директен контакт, и има за цел да ги
прекине површинските мускулни функции.
18. „Оружје за индустриски цели“ е оружје наменето за аларм, сигнализација, спасување
животи, лишување од живот на животни, или за риболов со харпун, за индустриски или
технички цели, под услов тоа да се користи само за горенаведените цели.
19. „Ловечко огнено оружје“ е огнено оружје кое е конструирано и кое главно се користи за лов
на дивеч поради исхрана или спорт, кое се разликува од оружјето од категорија „A“ или од
оружјето кое главно се користи за борбени цели, и припаѓа на категориите „B“ и „C“, чија
примена во ловот е дозволена во согласност со законските одредби кои важат за лов.
20. „Спортско огнено оружје“ е огнено оружје кое се произведува или главно се користи за
специфични настани поврзани со спорт, кое припаѓа на категориите „B“, „C“и „D“, и кое е во
согласност со законските одредби кои го регулираат стрелачкиот спорт.
21. „Колекционерско оружје“ е секој вид оружје кое се чува за потребите на една колекција.
22. „Реликтно оружје“ е оружје кое директно или индиректно се врзува за историска или јавна
личност, или кое има емотивна вредност за сопственикот.
23. „Декоративно оружје“ е секој предмет во облик на оружје кој е произведен за декоративна
намена и кој не може да се користи како оружје.
24. „Имитација на оружје“ е предмет чиј надворешен изглед е многу сличен и потсетува на
оружје, но не може да се користи како огнено оружје ниту се произведува со потребниот
механизам за испукување, а не може ниту да се прилагоди за таква намена.
25. „Старинско (антикварно) огнено оружје“ е огнено оружје со фитил, како и моделите на
оружје произведени пред 1890 година.
26. „Уметничко огнено оружје“ е огнено оружје чија површина е уметнички обработена што го
разликува од останатото оружје од истиот модел, но без промена на неговите технички
карактеристики.
27. „Ретко огнено оружје“ е оружје на еден одреден модел кое постои само во еден или
неколку примероци.
28. „Свечено оружје“ е составен дел на свечената униформа или парада, во согласност со
важечките прописи за носење униформа.
29. „Главни делови на огненото оружје“ е секој елемент дизајниран на специфичен начин за
огнено оружје, и е од суштинско значење за неговото функционирање, вклучувајќи, меѓу
другото, и: механизам за чкрапање, ударна игла, цевка со лежиште за куршум, магацин,
повратен механизам со лежиште и составни делови, повратна пружина, гасен клип со
пружина, осигурувач и секој друг дел кој е проектиран или прилагоден за намалување на
бучавата предизвикана со гаѓање од огненото оружје.
30. „Посебна опрема за огнено оружје“ е секој механизам кој е произведен или е наменет за
унапредување на основната конструкција (примерок) на огнено оружје, со чија употреба се
подобрува перформансот и квалитетот на употребата на огненото оружје, со исклучок на
оптичкиот нишан.
31. „Придушувач на бучава“ е опремата која се прицврстува на цевката или е нејзин составен
дел, со цел да се намали бучавата и пламенот кој се создава при испукување од огненото
оружје.
32. „Оптички нишан“ е посебна опрема за огнено или ладно оружје, која е произведена како
помошно средство за одредување на целта или како оптичко средство и помага при
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одредувањето на целта, за усогласување на видот со оружјето или со друго средство во
правец на целта. Оптичкиот нишан може да се употребува за подобрување на ловечкото
или спортското оружје кое се користи за одредени намени, со овластување од страна на
надлежен орган, како што е здружение на стрелци или ловечко здружение.
„Влошки за калибар или за цевка“ се делови кои се користат за лов или за стрелачките
спортови. Влошките влегуваат во цевката на огненото оружје со цел да се променат
димензиите или калибарот на цевката на огненото оружје не ја менува својата постоечка
категорија, во согласност со овој Закон.
„Делумно или целосно онеспособено огнено оружје“ е огнено оружје од категоријата „A“,
„B“, „C“ и „D“, кое делумно или во целост е онеспособено со примена на една од
техничките постапки на главните делови на огненото оружје, и кое е верифицирано од
страна на надлежниот орган.
„Муниција“ е збир на компоненти, вклучувајќи чаури, каписли, барут, куршуми или зрна,
кои се користат за огнено оружје. Дефиницијата го опфаќа следново, притоа имајќи го
предвид технолошкиот напредок, и не се ограничува само на:
а) куршум, кој претставува единствена комбинација од кугличка, барут, чаура и
каписла (осигурувач);
б) проектил, како дел од чаурата(ракавот)на куршумот, кај малокалибарското оружје;
в) голем број на мали зрна (сачми) кои се исфрлаат одеднаш со испукување на еден
куршум. Рачното преносно оружје кое е произведено за овој вид муниција е познато
како ловечка пушка.
г) куршум на воздушната пушка, кој претставува асферичен проектил и е предвиден за
испукување од воздушна пушка.
„Панцирна муниција“ е муницијата која е наменета за воена употреба, при што е
предвидено куршумот да пробива метал или блиндирана површина.
„Муниција со експлозивен проектил“ е муниција произведена исклучиво за воена употреба,
при што куршумот содржи експлозивно полнење што експлодира во моментот на контакт
или има запалка со одложено подесување на времето или забавено дејство што доведува
до експлозија на муницијата во одреден момент.
„Запалива муниција“ја вклучува, но не се ограничува само на муницијата за воена
употреба, при што куршумите содржат хемиска запалива смеса и може да опфатат
муниција која се состои од егзотермни и пирофорни метали во облик на проектил
направен за палење на објекти.
„Трасирна (одбележувачка) муниција“ е муниција која остава траги од чад или светлина во
текот на движењето до целта. Овој вид муниција се користи за помош при прилагодување
на гаѓањето од оружје.
„Муниција за оружје што користи хемиски агенси“ е муницијата што содржи хемиско
полнење во куршумот кое делува на здравјето на луѓето и животните.
„Комбинирано огнено оружје“ е огнено оружје со повеќе цевки. Комбинацијата од цевки
може да се состои од мазни и жлебени цевки.
„Следење на огненото оружје и деловите на огненото оружје“ подразбира систематско
следење на огненото оружје и, кога е можно, и деловите на огненото оружје, од
производителот до потрошувачот.
„Надлежен орган“ е релевантниот орган во состав на Министерството за одбрана или
соодветниот орган на тоа Министерство или орган на Генералната дирекција на
државниот орган на полицијата кој издава дозволи/овластувања, како што е дефинирано
со овој Закон или други правосилни законски и подзаконски акти.
„Цивилно стрелиште“ е отворен или затворен објект во кој се одвиваат активности за
безбедно гаѓање од огнено оружје. Објектот може да биде подземен или површински и
треба да биде изграден во согласност со нормите за заштита на животната средина и
нормите на урбанистичката зона каде што се гради, а исто така, треба да обезбеди
гаѓањето да се одвива без ризик проектилот да излезе од зоната или да се врати назад до
точката на гаѓање од оружјето.

45. „Нелегално оружје“ е оружје кое нема сериски број, а доколку е присутен, намерно е
заменет или е нечитлив. Исто така, врз основа на овој Закон, за нелегално оружје се
смета оружјето од категориите „B“,„C“ и „D“ кое не го содржи името или марката на
производителот, како ни државниот печат (AL).
46. „Доверливост“ е постапка на проверка на податоците на лицата во однос на податоците
кои се наведени во печатената или електронската евиденција на сите државни
институции. Оваа постапка се одразува во управниот акт на државните органи на
полиција.
47. „Министер“ е надлежниот министер за јавен ред и безбедност.
ПОГЛАВЈЕ II
ВИДОВИ И КАТЕГОРИИ ОРУЖЈЕ
Член 4
Видови на оружје
1. Во согласност со овој Закон постојат следниве видови оружје:
а) огнено оружје;
б) пневматско оружје (воздушно);
в) оружје за распрснување надразливи гасови;
г) експлозивна муниција;
д) оружје со тетива или пружина;
ѓ) ладно оружје
е) оружје за светлосна и звучна сигнализација;
ж) електрично оружје (за предизвикување електрошокови)
з) енергетско оружје
ѕ) како и други видови оружје што се сметаат за такви врз основа на меѓународни акти
кои се ратификувани во согласност со Законот.
2. Оружјето и муницијата се изедначуваат, како и главните составни делови на оружјето,
доколку не е поинаку дефинирано со овој Закон. Ваквото широко сфаќање на поимот
„оружје“ важи, меѓу останатото, и за издавање на дозволи и овластувања предвидени со
овој Закон.
3. Во согласност со овој Закон, не се изедначува следново оружје:
а) оружје за индустриска намена;
б) декоративно оружје;
в) имитација на оружје;
г) оружје кое е трајно онеспособено со примена на технички процедури, за кои
гарантира или ги одобрува надлежниот орган;
д) харпуни за подводен риболов
Член 5
Видови на оружје
1. Оружјето, во согласност со овој Закон, се категоризира како што следува:
1.1. Во оружје од „А“ категорија спаѓаат:
а) воени експлозивни проектили и системи за нивно лансирање (А1);
б) автоматско огнено оружје (А2);
в) огнено оружје скриено во други предмети (А3);
г) муниција со пробојни, експлозивни и запаливи проектили, како и проектили за таков
вид муниција (А4);

д) муниција за пиштоли и револвери со експанзивно дејство, како и слични проектили и
муниција, со исклучок на муницијата за ловечко и спортско оружје за лица кои имаат
право да го користат (А5).
1.2. Во оружје од „В“ категорија спаѓаат:
а) кратко полуавтоматско или репетирачко огнено оружје (B1);
б) кратко огнено оружје за единечна стрелба со централна ударна игла (B2);
в) кратко огнено оружје за единечна стрелба со рабно палење, со вкупна должина
помала од 28 см (B3);
г) долго полуавтоматско огнено оружје со магацин и комора за повеќе од три куршуми
(B4);
д) долго полуавтоматско огнено оружје со магацин и комора за најмногу три куршуми.
Кога ќе се отстрани магацинот, ова оружје може да се преправи, со помош на обичен
алат, и да прими повеќе од три куршуми (B5);
ѓ) долго полуавтоматско огнено оружје, со нежлебена цевка долга до 60 см (B6);
е) воздушно огнено оружје со енергија на проектилот поголема од 7,5 Ј и калибар
поголем од 4,5 мм (B7).
1.3. Оружје од „С“ категорија е:
а) долго репетирачко огнено оружје кое не е наведено во категоријата „B“, во потставот
1.2 под ѓ) (С1);
б) долго огнено оружје за единечна стрелба со жлебена цевка (С2);
в) долго полуавтоматско оружје кое не е опфатено под г) и ѓ) во категоријата „В“ (С3);
г) кратко огнено оружје за единечна стрелба со рабно палење чија вкупна должина не
е помала од 28 см (С4);
д) долго огнено оружје за единечна стрелба со нежлебена цевка (С5);
ѓ) воздушно оружје со енергија на проектилот од 7,5 Ј и калибар од 4,5 мм (С6);
е) огнено оружје за лесна звучна сигнализација (С7);
ж) адаптери (С8).
1.4. Оружје од „D“ категорија е:
a) Антикварно огнено оружје (D1);
б) Оружје со тетива (D2);
в) Ладно оружје (D3), кое се дели на:
в.1) фабрички изработено оружје и
в.2) рачно изработено оружје.
Член 6
Неповредливост на законодавството за воено оружје
Категоризација на оружјето, според член 5, се врши за потребите на овој Закон и не ги
загрозува одредбите на актуелниот правосилен Закон за воено оружје и опрема.
Член 7
Право на сопственост на оружјето
1. Според овој Закон, оружјето од категорија „А“е исклучиво во државна сопственост, освен
огненото ловечко и спортско оружје опремено со оптички нишан.
2. Оружјето од категориите „B“, „C“ и „D“, според овој Закон, може да биде во приватна и во
државна сопственост.
3. Правните дејства и преносот на сопственоста или другите права врз оружјето се
извршуваат во согласност со условите и барањата кои се предвидени со овој Закон.
4. За сето она што не е предвидено со овој Закон се применуваат одредбите на граѓанскиот
кодекс.

Член 8
Правен режим за категоријата на оружјето
За оружјето од член 5 од овој Закон постои посебен правен режим кој се придржува на
класификацијата во различни категории, како што следува:
1. Во категоријата „А“ спаѓа оружјето чие користење не е дозволено и за кое не се издава
овластување, освен за огненото ловечко и спортско оружје кое е опремено со оптички
нишан и кое не е забрането според овој Закон. За ова оружје, албанските или странските
државјани кои можат да докажат способност за занимавање со спортско стрелаштво или
лов, може да обезбедат овластување од надлежниот државен орган на полицијата, во
согласност со соодветната потврда/дозвола од надлежното Министерство за спорт или за
животна средина.
2. Во категоријата „В“ е вклучено оружјето за кое се издава овластување според следниве
правила:
а) За оружјето од категоријата„В“, овластување добиваат лицата кои поради нивната
државна должност или посебни лични околности се изложени на ризик по животот и за
нив се признава правото на посебна заштита, според важечкото законодавство, потоа,
лицата кои ги исполнуваат критериумите за носење оружје, како и оние лица кои
поради вршење на дејност на приватно обезбедување имаат право да поседуваат
оружје според овој Закон;
б) За оружјето од категоријата „В“, овластување добиваат лицата кои поради
извршување на дејноста приватно обезбедување, имаат право да носат оружје, според
одредбите на овој Закон.
3. Во категоријата „С“спаѓа оружјето со ограничени технички квалитети за кое се издава
овластување на албански и на странски државјани кои ги исполнуваат критериумите
предвидени со овој Закон, за лов или спорт, како и за лица кои поради извршување на
дејноста приватно обезбедување имаат право на носење оружје, во согласност со
одредбите на овој Закон.
4. За оружјето од категорија „D“ се применуваат следниве правила:
а) За оружјето од категориите „DB“ и „DB“ не се издава овластување во согласност со
овој Закон, но тоа треба да биде регистрирано од страна на лиценциран субјект кој се
занимава со трговија на такво оружје;
б) За ладно оружје од категоријата „DB“ се издава овластување.
5. За колекционерско оружје од категориите „A“,„B “,„C “ и „D“ што ги исполнува критериумите
врз основа на кои се смета за огнено оружје, се издава овластување од страна на
надлежниот државен орган на полицијата.
Член 9
Режим на влез и излез на оружјето на територијата на Република Албанија
1. Влез и излез на оружјето од категориите „В“ и „С“ и соодветната муниција, на територијата
на Република Албанија, за потребите на трговијата, увозот, извозот, за лов и спортско
стрелаштво, е дозволен само со издадено овластување од страна на надлежниот државен
орган на полицијата.
2. Во согласност со овој Закон, странските државјани кои имаат право да влезат со огнено
оружје на територијата на Република Албанија, добиваат привремено овластување
издадено од страна на надлежниот државен орган на полицијата.
3. Оружјето кое влегува во и излегува од државната територија се контролира и евидентира
од страна на царинската служба и државниот орган на полицијата.

4. Секое правно или физичко лице треба лично да се појави пред структурите на локалната
полиција, за целите на добивање на влезен верификациски печат за секое оружје кое
трајно влегува на територијата на Република Албанија.
5. Влезниот печат се состои од националната идентификација на албанската држава
„Албанија“, по што следи знакот „ACL“ и годината на влез.
6. Не е потребна заврека за оружјето од Европската Унија на кое ставила сличен печат друга
држава-членка.
7. Деталните процедури за начините на влез/излез, жигосување на оружјето и евидентирање
на албанските и странските државјани за оружје од категориите „В“ и „С“ на територијата
на Република Албанија, се одредуваат со одлука на Советот на министри.
Член 10
Регистрација на огненото оружје
1. Физичкото или правното лице е должно да се појави во просториите на надлежниот орган
на локалниот државен орган на полицијата заради регистрација на оружјето, во рок од пет
дена од денот на купувањето на оружјето.
2. Лиценцираното лице за вршење промет со оружје ги доставува купопродажните документи
на надлежниот државен орган на полицијата каде што тоа лице ја извршува својата
дејност, во рок од пет дена од денот на купопродажбата на огненото оружје.
3. Правилата за изработка и водење на регистарот на оружје, како и релевантниот образец,
се утврдуваат со одлука на Советот на министри.
Член 11
Експериментално гаѓање
1. По регистрацијата на оружјето, надлежниот државен орган на полицијата ќе спроведе
експериментално гаѓање и ќе ги евидентира сите генерирани чаури за секое регистрирано
оружје.
2. Правилата, процедурите и образецот кој се пополнува во текот на експерименталното
гаѓање, анализата на чаурите и внесувањето во базата на податоци, се одредуваат со
упатство од министерот.
ПОГЛАВЈЕ III
ДОЗВОЛЕНИ ДЕЈНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ОРУЖЈЕ
Член 12
Значење на дозволените дејности поврзани со оружје
Во согласност со овој Закон, во дозволени дејности поврзани со оружје се вклучени:
а) Промет, увоз, извоз;
б) Транспорт во и вон територијата на Република Албанија;
в) Обука на цивилното стрелиште;
г) Теоретско и практично оспособување на лицата за ракување со оружје;
д) Давање на оружјето за филмска и сценска употреба;
ѓ) Дополнување на муницијата;
е) Производство, онеспособување и поправка на оружјето;
ж) Собирање на оружје (колекционерство).
Член 13
Лиценцирање

1. Дејностите наведени во член 12 под „а“,„б“,„в“, „г“ и „д“, а кои се однесуваат на оружје,
нивните делови и соодветната муниција, се лиценцираат во согласност со одредбите на
овој Закон од страна на надлежните државни органи на полицијата, додека за активноста
означена со „a“, лиценцата ја издава Министерството за одбрана.
2. На издадената лиценца се одредува дејноста, видот и категоријата на оружје за кое се
одобрува лиценца.

Член 14
Видови на дозволи
Во согласност со овој Закон, постојат следниве видови дозволи:
а) Дозвола за увоз/извоз и промет на оружје од категориите „В1“, „В4“, „С“ и „D“;
б) Дозвола за транспорт на оружје, соодветни делови и муниција од категориите „В1“,
„В4“, „С“ и „D“;
в) Дозвола за цивилно стрелиште;
г) Дозвола за производство, онеспособување и поправка на оружје што ја издава
Министерството за одбрана според посебни процедури и критериуми утврдени со
одлука на Советот на министри.
Член 15
Дозвола за увоз/извоз и промет на оружје од категориите „В1“, „В4“, „С“ и „D“
1. За дејностите на увоз/извоз и промет на оружје од категориите „В1“, „В4“, „С“ и „D“, кои
спаѓаат во доменот на овој Закон, дозволата ја издава надлежниот државен орган на
полицијата.
2. Дозволата за оваа дејност се издава на секој субјект кој ги исполнува условите и
критериумите, во согласност со овој Закон и подзаконските акти.
3. Условите за безбедност кои треба да ги исполнат субјектите за вршење промет со оружје
се регулираат со соодветна уредба, усвоена од страна на Советот на министри.
4. Надлежниот државен орган на полицијата ќе испрати листа на субјекти кои поседуваат
дозвола за увоз/извоз и промет на оружје од категориите „В1“, „В4“, „С“ и „D“ до
Генералната царинска управа и ќе ја извести за евентуалните измени и дополнувања на
соодветните лиценци.
Член 16
Дозвола за транспорт на оружје, соодветни делови и муниција за категориите „В1“, „В4“, „С“ и
„D“
1. Дозволите за транспорт на оружје, придружните делови и муниција од категориите „В1“,
„В4“, „С“ и „D“ кои спаѓаат во доменот на овој Закон, ги издава надлежниот државен орган
на полицијата.
2. Дозволите за транспорт на оружје, придружните делови и муницијата се издаваат на
физички и правни лица кои ги исполнуваат условите и критериумите, во согласност со овој
Закон и подзаконските акти, како и оние кои порано биле лиценцирани за промет, увоз/
извоз на оружје.
3. Условите за безбедност кои треба да се исполнат во поглед на транспортот на оружјето,
придружните делови и муницијата се дефинираат со релевантна уредба која ја усвојува
Советот на министри.

Член 17
Дозвола за цивилно стрелиште
1. Дозволата за отворено или затворено цивилно стрелиште ја издава надлежниот државен
орган на полицијата. Оваа дозвола го вклучува правото на носење оружје само во текот на
вежбите на цивилното стрелиште.
2. Цивилни стрелишта се градат само за рекреативна, спортска или практична цел.
3. На цивилното стрелиште е дозволено носење и употреба на оружје од категориите „В1“,
„В4“, „С“ и „D“ и од категориите „С“ и „С6“, и тоа за три парчиња од секоја категорија.
4. Во согласност со овој член, условите за безбедност за изградба и начинот на работа на
цивилното стрелиште се утврдуваат со одобрена уредба на Советот на министри.
Член 18
Дозвола за теоретска и практична обука за употреба на оружје
1. Дозволата за теоретска и практична обука за ракување со оружје ја издава надлежниот
државен орган на полицијата на заинтересираните субјекти за вршење на теоретска и
практична обука за ракување со оружје.
2. Субјектите кои поседуваат дозвола според точка 1 од овој член, имаат право да
одржуваат приватни курсеви за теоретска и практична обука на лица за ракување со
оружје и за издавање сертификати.
3. Физичкото лице кое сака да се запише на курс за теоретска и практична обука за ракување
со оружје, треба да исполнува одредени критериуми наведени во член 34 од овој Закон.
4. Програмата на курсот за теоретска и практична обука за ракување со оружје и условите
кои треба да ги обезбеди објектот каде што ќе се одвива програмата се одобруваат со
уредба на министерот.
Член 19
Општи критериуми за лиценцирање
1. Општите критериуми за издавање на дозволи предвидени со член 15, 16, 17 и 18 од овој
Закон се:
а) Субјектот мора да биде регистриран како деловен субјект и да има седиште на
територијата на Република Албанија;
б) Субјектот мора да има технички директор кој порано поседувал релевантен
сертификат и да ги исполнува критериумите за поседување оружје, во согласност со
овој Закон.
2. Дозволата се издава за период од 5 години, со право на обновување.
3. Деталните процедури за поднесување и разгледување на барањата, документацијата,
роковите за разгледување и посебните критериуми за издавање на дозволи се
дефинираат со одлука на Советот на министри.
4. Во случај на овие дозволи не се применува премолчено одобрение.
Член 20
Сертификати за завршена теоретска и практична обука за употреба на оружје
1. Сертификатот потврдува дека лицето кое поднело барање за добивање овластување за
носење оружје, завршило теоретска и практична обука за употреба на оружје.
Сертификатот го издаваат субјекти кои поседуваат соодветна лиценца издадена од
страна на надлежниот државен орган на полицијата.

2. Процедурата за издавање, поништување на сертификатот, како и неговиот формат, се
одредуваат со уредба на министерот.

Член 21
Технички директор
1. Технички директор е највисоката функција на еден субјект кој поседува дозвола за сите
дејности поврзани со оружје, управување, раководење и контрола на оваа дејност.
2. Сертификатот за технички директор го издава надлежниот државен орган на полицијата.
3. Право на поднесување барање за добивање сертификат за технички директор на еден
субјект имаат сите државјани кои поседуваат полициско или воено образование, со
работно искуство не помало од пет години и кои ги исполнуваат критериумите за носење
на оружје, во согласност со овој Закон.
Член 22
Обврски на лиценцираниот субјект
Во текот на вршењето на својата дејност, лиценцираниот субјект е должен:
а) да ги подмири финансиските обврски кои се врзуваат за вршење на оваа дејност кон
државните органи во предвидениот рок и во согласност со важечкото законодавство;
б) да не ја користи дозволата во спротивност на одобрената дејност;
в) да започне со дејноста во рок од 180 дена од денот на влегувањето во сила на дозволата;
г) да не врши продажба на оружјето и муницијата на субјекти кои не поседуваат соодветни
овластувања/дозволи од надлежниот орган;
д) да поднесува месечни извештаи на надлежниот орган на полицијата за активностите во
текот на месецот, до 10-ти во месецот, за претходниот месец;
ѓ) да води комплетна евиденција за дејноста со која се занимава, со податоци за лицата,
оружјето и муницијата. Целокупната евиденција треба да биде во секој момент достапна на
надлежниот орган заради инспекција. Образецот за евиденција се одобрува врз основа на
упатство од страна на министерот;
е) да ги преземе сите мерки за техничка безбедност на оружјето и муницијата, со цел
спречување на незгоди, можни настани, за нивното движење, управување, чување и
купопродажба;
ж) во предвидените рокови да ги исполни сите пишани обврски кои ги пропишува надлежниот
државен орган на полицијата по извршената инспекција;
з) не смее да ја пренесе дејноста за која е издадена дозволата на друго правно лице;
ѕ) да осигури лиценцирање на вработените од страна на надлежниот орган, кои се
вработуваат заради вршење на лиценцираната дејност;

и) да не вработува во својата дејност лица кои не се лиценцирани во согласност со овој
Закон;
ј) да ги достави документите за купопродажба на надлежниот државен локален орган на
полицијата каде што ја извршува својата дејност, во рок од пет дена од денот на
купопродажбата на огненото оружје.
Член 23
Инспекција
Извршувањето на лиценцираната/овластената дејност од страна на физички или правни лица
подлежи на редовна инспекциска контрола од страна на надлежниот државен орган на
полицијата, во текот на која се применуваат одредбите на Законот бр.10433 од 16.6.2011 год.
за „Инспекција во Република Албанија“, и други правосилни важечки одредби.

ПОГЛАВЈЕ IV
ПРАВО И КРИТЕРИУМИ ЗА НОСЕЊЕ ОРУЖЈЕ
Член 24
Видови овластувања
1. Во рамките на овој Закон, овластувањата кои ги издава надлежниот државен орган на
полицијата се:
а) Овластување за купопродажбана оружје;
б) Овластување за поседување на оружје;
в) Овластување за сценска употреба на оружје;
г) Овластување за надополнување на муниција;
д) Овластување за собирање на оружје (колекционерство).
2. Овластувањето за поседување на оружје се дели на:
а) Овластување за носење на огнено оружје во текот на вршењето на должноста или
вон должноста;
б) Овластување за поседување на оружје во станот;
в) Овластување за поседување на ладно оружје во местото на живеење;
г) Посебно овластување за поседување на оружје;
д) Овластување за поседување на ловечко, спортско оружје, како и друго оружје од
овој вид.
Член 25
Овластување за купување на огнено оружје за правни лица
Право за добивање на овластување за купување на огнено оружје од категориите „В“, „В“ и
„С“, во согласност со одредбите од овој Закон, имаат следниве правни лица:
а) Лиценцирани субјекти за давање услуги на приватно обезбедување;
б) Лиценцирани субјекти за цивилни стрелишта;
в) Пристанишна управа за потребите на безбедност на пристаништето;
г) Банка на Албанија,заради внатрешна безбедност;
д) Субјектите со доказ дека се колекционери;

ѓ) Јавни правни лица на кои со посебен закон им се признава правото за носење
оружје.
Член 26
Овластување за купување на огнено оружје за физики лица
1. Право за добивање на овластување за набавкана огнено оружје, во согласност со
одредбите на член 8 од овој Закон, имаат следниве физички лица:
а) Лицата кои имаат доказ дека се колекционери;
б) Лицата на кои со посебен закон им се признава правото на поседување на оружје;
в) Лицата кои ги исполнуваат критериумите за добивање на овластувања, според член
34 на овој Закон;
г) Лицата кои поради државната служба или лични посебни околности се изложени на
ризик по живот, и кои имаат право на посебна заштита, според важечкото
законодавство.
2. Право да добијат овластување за купување на ладно оружје од категоријата „DB“ имаат
физичките лица кои ги исполнуваат критериумите за добивање на овластувања според
член 34 од овој Закон, освен во случајот на класификацијата под „ѓ“.
Член 27
Овластување за носење на огнено оружје во текот на вршењето на должност или вон
должност
1. Овластувањето за носење огнено оружје во текот на вршењето должност го вклучува
правото на физичкото лице да носи оружје во текот на работното време, само во деловна
или службена средина.
2. Овластувањето за носење оружје вон службата го вклучува правото на физичкото лице да
носи оружје и вон местото на живеење, работното место/службата, не доведувајќи ги во
прашање одредбите од став 1 од овој член.
3. Во овие случаи, правото на користење оружје се регулира според важечкиот Закон.
4. Во случај на ловечко или спортско оружје, овластувањето подразбира право на носење
оружје вон службата само кога носителот на дозволата поседува дозвола за лов или
дозвола за професионален спортски стрелец.
Член 28
Овластување за поседување на огнено оружје во местото на живеење
1. Овластувањето за поседување огнено оружје во местото на живеење го вклучува правото
на поседување на оружје исклучиво во просториите кои се декларирани како место на
живеење, со целосно ограничување на изнесувањето на оружјето надвор.
2. Во вакви случаи, правото на користење на оружјето се регулира според важечкиот Закон.
3. Издавањето на овластување за поседување на оружје во станбени простории се врши по
извршената верификација на сите безбедносни правила за чување на оружје од страна на
надлежниот државен орган на полицијата.
4. Условите и правилата за безбедност за чување на огнено оружје во местото на живеење
се одредуваат со уредбата која ја усвојува Советот на министри.
Член 29
Овластување за држење ладно оружје

Надлежниот државен орган на полицијата го издава овластувањето за поседување на ладно
оружје во местото на живеење на оние субјекти кои ги исполнуваат критериумите за добивање
овластување, според член 34 од овој Закон, освен во случај на класификацијата под „ѓ“.

Член 30
Посебно овластување за носење оружје
1. Право за добивање посебно овластување за носење оружје имаат физички лица кои,
поради државната активност или други лични околности, се изложени на ризик по животот
и кои имаат право на посебна заштита, според важечките закони.
2. Процедурите за процена на ризикот по живот се дефинираат со одлука на Советот на
министри.
Член 31
Дозвола за поседување на ловечко, спортско и друго оружје
Следниве субјекти добиваат од надлежниот државен орган на полицијата овластување за
носење ловечко, спортско и друго оружје поинакво од огненото оружје, а кое подлежи на
одредбите на овој Закон и за кое е неопходно овластување:
а) Субјекти кои се квалификуваат за носење оружје во согласност со важечките
законски одредби за лов;
б) Субјекти кои професионално или аматерски се занимаваат со спортско гаѓање или
со вежбање спортско стрелаштво;
в) Субјекти чие право за носење оружје се регулира со законските одредби.
Член 32
Овластување за сценска употреба и за колекционерско оружје
1. Надлежниот орган на државната полиција издава овластување за сценска и филмска
употреба на оружје од категориите „А“, „B“, „C“ и „D“, со одреден надомест.
2. Транспортот, физичката безбедност, како и користењето на оружјето за сценска и
филмска употреба се врши под надзор на вработените во државниот орган на полицијата.
3. Овластувањето за колекционерско оружје го издава надлежниот државен орган на
полицијата на познати субјекти за таа намена.
4. За потребите на колекционерство е дозволено поседување не повеќе од два примерока за
секој модел на оружје.
5. Овластувањето за колекционерско оружје се издава на неопределено време.
Член 33
Овластување за надополнување на муниција
1. Надлежниот државен орган на полицијата издава овластување на лицата кои имаат
технички способности за вршење аматерско надополнување на муницијата за ловечко
оружје.

2. Овластувањето за оваа намена има неограничен карактер и врз основа на него се
одредува објектот каде што ќе се извршува надополнувањето.
3. Физичкото лице кое поседува овластување за овој процес има право да купи и да држи до
5 кг барут за надополнување на муниција за ловечко оружје.
4. Дополнетата муниција за ловечко оружје е предвидена за употреба од страна на
носителот на овластувањето.

Член 34
Критериуми за добивање на овластување
1. Во согласност со одредбите на овој Закон, за добивање на кој било вид овластување,
лицето треба да ги исполни следниве критериуми:
а) да е албански државјанин;
б) да има наполнето 25 години;
в) да не е претходно правосилно осудуван за кривични дела со предумисла;
г) да нема регистрирани случаи на употреба на сила врз вработени во државните
органи на полицијата, јавни службеници или кривични дела на насилство, одмазда или
крвна одмазда;
д) да биде физички и психички способен и да не е корисник на наркотици и
психоактивни супстанции, потврдено со уверение од надлежната медицинска
установа;
ѓ) да поседува доказ за завршена обука за теоретско и практично оспособување за
ракување со оружје;
е) да не е должник во подмирување на прекршочни административни казни кои се
предвидени со овој Закон;
ж) да ужива кредибилитет во поглед на овој Закон.
2. Сите процедури, документацијата, како и роковите за разгледување за издавање на
овластувањето се одредуваат со уредба од министерот.
3. Овластувањата предвидени со овој Закон се издаваат за период од пет години, освен во
случаи кога е поинаку назначено.
4. Секое лице има право да поседува ловечко оружје, а секој колекционер не повеќе од три
исти овластувања, односно не повеќе од пет овластувања за различни видови оружје.
Член 35
Лекарско уверение
1. Секое лице кое сака да набави/поседува оружје треба да докаже дека тој/таа е физички и
ментално способен/а, како што е наведено во периодичното лекарско уверение кое го
издава форензичката комисија.
2. Лекарското уверение важи 3 месеци од денот на издавањето и се предава на надлежниот
државен орган на полицијата со барањето за издавање или продолжување на
овластувањето за набавка или поседување на оружје.
3. Според овој Закон, секоја здравствена установа која докажува нарушување на менталното
здравје на секој граѓанин кој изјавува или пријавува дека е сопственик на огнено оружје, е
должна веднаш да го извести надлежниот државен орган на полицијата.
4. Лицата кои управуваат со стрелишта, кои констатираат или се сомневаат дека некој
граѓанин - сопственик на оружје се однесува абнормално или сомнително, или покажува
физички аномалии и/или ментални аномалии, се должни веднаш за тоа да го известат
надлежниот државен орган на полицијата.

5. Видот на контролата и содржината на лекарскиот преглед се утврдуваат со заедничка
уредба на министерот и министерот за одбрана.
Член 36
Комисии за издавање на дозволи, овластувања
1. Во рамките на државната комисија се формираат и функционираат следниве комисии за
издавање на дозволи и овластувања за легални дејности поврзани со оружје:
а) Централна комисија;
б) Локални комисии.
2. Составот, обврските и начинот на функционирање на овие комисии се утврдуваат по налог
на министерот.
Член 37
Ослободување од обврските дефинирани со овластувањето
Во согласност со овој Закон, лицето кое поседува едно од овластувањата кои ги издава
државниот орган на полицијата се ослободува од обврските дефинирани со ова овластување
и има право да носи оружје вон местото на живеење само во следниве случаи:
а) за извршување на задачите на носителот на овластувањето;
б) за занимавање со лов во текот на ловната сезона;
в) за вежбање спортско гаѓање, по издавањето на дневното овластување од страна на
државниот орган на полицијата;
г) за потребите на технички поправки кај овластени субјекти за таа намена, според
важечките закони.
Член 38
Издавање на овластувања
Барањето за издавање на овластување за набавка и поседување на оружје од категориите
„B“, „C“ и „D“, според овој Закон, се одобрува со управен акт.
Член 39
Отуѓување во услови на лична употреба
1. Активностите во врска со отуѓувањето или пренесувањето на правото над ловечкото или
спортското оружје во приватна сопственост на други, кои се одвиваат во државата, или за
оружје со потекло од увоз или извоз, со мотив за лична употреба од страна на субјектот,
не се опфатени со оваа дозвола. Во секоја таква правна постапка, надлежниот државен
орган на полицијата издава посебно овластување на физичкото лице.
2. Активностите врзани за отуѓување или пренесување на правата над ловечкото или
спортското оружје на други, кои се одвиваат во државата, со мотив за лична употреба од
страна на субјектот, не се опфатени со оваа дозвола. Во секоја таква правна постапка,
надлежниот државен орган на полицијата издава посебно овластување на правното лице.
3. Лицата кои стекнале или го изгубиле правото на користење, или некое друго право
поврзано со оружјето предвидено во ставовите 1 и 2 од овој член, во рок од десет дена од
денот на губењето или фактичкото поседување на оружјето, треба да го известат
надлежниот државен орган на полицијата за да извршат регистрација на оружјето.

Член 40
Поседување на оружје од страна на странски органи
1. Право да добијат овластување за поседување на оружје, брз основа на меѓународни
договори и принципи на реципрочност, имаат и странските органи, како што следува:
а) странски дипломати, службени лица на конзулат и странски лица со еквивалентни
функции;
б) персоналот на странските воени мисии кои се стационирани на територијата на
Република Албанија;
в) лицата кои се обврзани да ги заштитат средствата на воздушниот и поморскиот
сообраќај;
г) разни полициски и воени мисии кои се акредитирани во Република Албанија, за
потребите на давање услуги на обезбедување или обезбедување на нивните објекти
(седишта) кои ги обезбедуваат припадници на нивната полиција или стража;
д) странски државјани кои доаѓаат во Република Албанија поради занимавање со
стрелачи спортови и лов во согласност со меѓународните реципрочни договори;
ѓ) други субјекти чие право на поседување на оружје е регулирано со меѓународен
договор или законски одредби;
е) персоналот за обезбедување на објектите, персоналот на дипломатските
претставништва, албански државјани вработени врз основа на договор кај овие органи,
а кои ги исполнуваат условите за поседување на оружје во согласност со овој Закон.
2. Овластувањето за лицата наведени во точка 1 од овој член содржат одредени податоци
за оружјето и за лицето за кое се издава овластувањето.
3. За влез на оружјето на државната територија и за излез од неа, како и за транспорт внатре
во државата, на субјектите наведени во точка 1 од овој член им се издава овластување
кое може да има форма на единствен управен акт, и се издава заедно со овластувањето
за поседување на оружје.
Член 41
Одговорност за чување, употреба и известување
1. Во согласност со одредбите од овој Закон, граѓанскиот законик или кривичниот законик,
лицето кое поседува оружје од кој било вид, со овластувањето сносни одговорност во
случај на користење на оружјето од страна на трети лица.
2. Лицето кое поседува оружје од кој било вид е должно да ги применува правилата на
физичка безбедност на оружјето на работното место, во станот или во текот на
транспортот.
3. Се забранува употреба на оружјето надвор од назначената локација на примена.
Употребата на огнено оружје е дозволена само на стрелишта или на места предвидени за
таква намена, заедно со мерките за безбедност.
4. Физичките лица кои врз основа на овој Закон имаат право да поседуваат оружје, не смеат
да носат огнено оружје на собири, манифестации, културни, спортски и верски настани, на
јавни места и вон своето работно време.
5. Сопствениците на оружје со овластување, секои шест месеци ќе поднесуваат извештај на
надлежниот орган за издавање на овластувања, за техничката состојба на оружјето и
другите околности кои се однесуваат на постапката за поседување на оружје. Доколку
оружјето е користено во рамките на назначената локација, споменатото известување се
врши периодично, но не подолго од три месеци по користењето.
Член 42
Престанок на правото за поседување на оружје

1. Кога лицата кои се носители на овластувања, според овој Закон, се разрешуваат од
должноста или кога престануваат да важат околностите врз основа на кои добиле
овластување, автоматски престанува да важи правото за поседување на оружје. Тие лица
се должни, во рок од три дена, да го предадат оружјето на надлежниот државен орган на
полицијата.
2. Надлежниот државен орган на полицијата, кој е должен да управува со предаденото
оружје, според одредбите на овој Закон, го задржува оружјето:
а) до повторното издавање на овластување на сопственикот на оружјето;
б) сè додека не се утврди преносот на оружјето од едно на друго лице кое поседува
овластување во согласност со Законот.
Член 43
Третирање на оружјето како материјален доказ
1. Секое огнено оружје кое претставува материјален доказ и кое е дел од постапката на
прелиминарна истрага или судски процес, или за кое е донесено правосилно решение,
подлежи на режимот на расположливост на материјалните докази, според општите начела
на Законот за кривични постапки.
2. Подетални правила и процедури за третирање на оружјето како материјален доказ се
одредуваат со заедничка уредба на министерот, министерот за одбрана и на обвинителот.
3. На органите за спроведување на законот не им е дозволено да користат огнено оружје кое
служи како материјален доказ, кое е одземено или конфискувано со правосилно судско
решение.

Член 44
Располагање со оружјето
1. Кога ќе се донесе решение за одземање на овластувањето издадено за оружје, лицето
има право на отуѓување во рок од 6 месеци од денот на приемот на решението.
2. По истекот на овој рок, надлежниот државен орган на полицијата ќе ја испрати извршната
одлука за одземање на овластувањето за поседување на оружје на извршителите на
одлуката, кои вршат отуѓување на оружјето преку постапка на јавно наддавање.
3. Постапките и правилата за располагање со оружје во случај на прогласување на смрт,
законски престанок на дејноста, за потребите на истрагата, во случај на губење на
оружјето, негова кражба или кражба на документот/овластувањето, се уредуваат со
одлука на Советот на министри.
Член 45
Колекционерско оружје
1. Во зависност од важечките законски одредби во врска со културното наследство,
колекционерското оружје може да биде предмет на материјално подвижно културно
наследство.
2. Не е дозволено да се поседува целосно или делумно онеспособено огнено оружје со
жлебена цевка од категориите „А“, „В“ и „С“, кое не е предмет на Законот за културно
наследство. Во случај на оружје што не е онеспособено, се издава овластување од
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надлежниот државен орган на полицијата, додека во случај на онеспособено оружје се
врши само регистрација на оружјето.
Колекционерското оружје се чува во музеи или во простории одредени од страна на
физички и правни лица кои се сопственици, со право на школска дезактивирана муниција.
Сопствениците на оружје во јавни и приватни музеи се должни, во рок од 30 дена по
влегувањето во сила на овој Закон, да достават до надлежниот државен орган на
полицијата список на колекционерското оружје во нивна сопственост или под нивно
старателство, или оружјето кое имаат намера да го додадат во својата колекција во
наредниот период.
За колекционерското оружје, вклучувајќи ги и предметите на културно наследство,
надлежниот орган на државната полиција издава соодветно овластување на институцијата
или лицето кое се занимава со нивно чување.
Управувањето со колекционерското оружје, кое е предмет на културно наследство, исто
така, треба да биде во согласност со правосилните законски одредби во врска со
подвижното културно наследство.
Подетални правила и постапки за декларирање, чување, регистрација и онеспособување
на колекционерското оружје се уредуваат со одлука на Советот на министри.
Член 46
Собирање на лични податоци

1. Надлежните органи за спроведување на овој Закон може да соберат лични податоци од
другите јавни и приватни субјекти или институции, во случај кога е потребно располагање
со соодветниот податок за издавање на дозволи и овластувања предвидени со овој Закон.
2. Истите податоци може да се соберат и без согласност на субјектот на кој се однесува
податокот, во случај на разгледување на околностите со цел одземање на
дозволата/овластувањето или во случај кога првичните декларирани податоци не се
прецизни.
3. Во текот на собирањето, управувањето и обработката на податоците се применуваат
важечките одредби за заштита на личните податоци.
4. Надлежните органи за спроведување на овој Закон кои доаѓаат во допир со лични
податоци во текот на вршењето на својата функција, се должни да ги чуваат податоците
во тајност и доверливост и по престанокот на вршењето на функцијата. Овие податоци не
може да се објавуваат, освен во случаите предвидени со овој Закон.
Член 47
Евидентирање на податоците за оружјето
1. Генералната дирекција на државната полиција ги применува важечките одредби за
државната база на податоци за оружје, дозволи, овластувања, купувачи, сопственици и
поранешни сопственици на оружје.
2. Физичките и правните лица кои се лиценцирани во согласност со одредбите на овој Закон,
водат точна и детална евиденција во печатена и електронска форма, за сите дозволени и
извршени активности поврзани со оружје.
Член 48
Финансиски надомест
1. Поднесување на барање за издавање на дозвола или овластување според посебните
одредби на овој Закон се врши со плаќање на надомест за административна услуга и
годишен надомест за поседување на оружје.

2. Во случај на издавање на дозвола или овластување, одредениот субјект плаќа и надомест
за дозволата/овластувањето во рок што го одредува надлежниот орган за издавање
документи. Последица од неплаќањето надомест е поништување на документот во
согласност со одредбите на овој Закон.
3. Мерките, критериумите и процедурите за финансиски надомест се дефинираат со
заедничка одлука на министерот и министерот за финансии.

ПОГЛАВЈЕ V
КАЗНЕНИ МЕРКИ
Член 49
Видови казнени мерки
1. Во рамките на овој Закон, за утврдените прекршоци се изрекуваат следниве казнени
мерки:
а) суспендирање на дозволата и овластувањето;
б) одземање на дозволата и овластувањето.
2. Казнените мерки за квалификувани активности поврзани со оружје ги применуваат
надлежните комисии на државната полиција, во согласност со овластувањата и
надлежностите.
Член 50
Суспендирање на дозволата
1. По правило, пред донесувањето на одлуката за суспендирање на дозволата, надлежниот
орган на државната полиција дава налог за исполнување на сите услови и исправки на
прекршокот, во рок од 30 дена, без суспендирање, или по суспендирањето за одреден
прифатлив период, до спроведувањето на налогот за исполнување на условите, односно
до исправка на прекршокот. Оваа одредба не се применува во случаите наведени во
ставовите „б“ и „в“ од член 51 од овој Закон, за кои лиценцата автоматски се одзема.
2. Не доведувајќи го во прашање спроведувањето на прелиминарните процедури,
предвидени во став 1 од овој член, суспендирањето ќе се спроведува во следниве случаи:
а) кога сопственикот не ги почитува критериумите на дозволата, предвидени со овој
Закон и подзаконските акти кои произлегуваат од Законот;
б) кога ќе се констатира дека сопственикот, при доставувањето на документацијата,
доставил неточни или лажни податоци;
в) на барање на сопственикот се одрекува од дозволата;
г) кога сопственикот не ја исполнува, според Законот, обврската за плаќање казна која
му е изречена како административна мерка.
3. Надлежниот орган ќе го повлече налогот за суспендирање кога ќе се процени дека
сопственикот ги исполнил сите услови, во зависност од случајот.

Член 51
Одземање на дозволата
Надлежниот орган на државната полиција ќе ја одземе дозволата во следниве случаи:
а) Кога се такви околностите да не постојат можности за повторно исполнување на
сите услови или за исправка на пречекорената надлежност од страна на сопственикот,
во кој било временски рок кој се смета за оправдан;

б) Во случај на неспроведување на налогот во прифатливиот рок за суспендирање;
в) Во случај на сериозни пропусти од страна на сопственикот и/или кога прекршокот
нанел штета на јавниот интерес што го гарантира релевантната функција или
правосилното законодавство.

Член 52
Суспендирање на овластувањето
1. Надлежниот орган на државната полиција има право да го суспендира овластувањето за
поседување на оружје во случај:
а) кога не се почитуваат правилата за поседување, безбедност и употреба на
оружје;
б) кога оружјето може да се користи за извршување на некое кривично дело;
в) кога сопственикот ќе престане да ги исполнува критериумите за поседување на
овластување;
г) поради други околности кои го загрозуваат правото на сопственикот да го задржи
тој статус;
д) кога се врши истрага во врска со сопственикот или неговото оружје.
2. Суспендирање на овластувањето за поседување на оружје се врши врз основа на
решение, во рок од 30 дена од денот кога е констатиран прекршокот, освен во случаи кога
рокот е врзан за издавање на кој било акт на некоја друга институција.
Член 53
Одземање на овластувањето за поседување на оружје
1. Во согласност со овој Закон, одземање на овластувањето за поседување на оружје се
врши во следниве случаи:
а) кога не се почитуваат барањата во предвидените рокови за суспендирање;
б) во случај на промена на општите критериуми за одобрување на овластувањето,
според важечкиот закон;
в) поради околностите кои влијаат на правото на сопственикот да го задржи тој статус.
2. Дозволата може да биде одземена и без претходна примена на мерките за суспензија, во
случај на очигледен прекршок со сериозни последици.
Член 54
Административна жалба
1. Против актот на суспензија и одземање на дозволата може да се поднесе жалба, во рок од
30 дена од денот на приемот на известувањето од страна на Генералната дирекција на
државната полиција.
2. Против актот на суспензија и одземање на дозволата може да се поднесе жалба, во рок од
30 дена од денот на приемот на известувањето од полициската управа на државната
полиција.
3. Разгледувањето на жалбите се врши според општите правила кои се предвидени во
Законот за општа управна постапка.

Член 55
Судска жалба
Против одлуките на надлежните органи, предвидени во член 54 од овој Закон, може да се
поднесе жалба и до Управниот суд, врз основа на законските одредби на Законот бр. 49/2012
„За организирање и функционирање на управните судови и решавање на управни спорови“.

ПОГЛАВЈЕ AVI
АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ
Член 56
Административни санкции
1. Физичките и правните лица кои постапуваат спротивно на одредбите од овој Закон и
другите патагонски акти во врска со спроведувањето на овој Закон, кога нивните дејства
не содржат елементи на кривични дела, ќе одговараат за административен прекршок.
2. Правните лица се казнуваат со парична казна во износ од 30,000 (триесет илјади) до
100,000 (сто илјади) леки, а физичките лица со парична казна во износ од 15,000
(петнаесет илјади) до 80,000 (осумдесет илјади) леки, во случаите кога:
а) Поседуваат и користат оружје во спротивност со целта назначена во овластувањето
издадено од страна на државната полиција и агенцијата за спроведување на законот;
б) Нема да се појават лично во просториите на надлежниот државен орган на
полицијата во предвидениот рок за регистрација на набавеното оружје,
колекционерското оружје;
в) Ќе ги прекршат утврдените правила за физичка безбедност на оружјето во местото
на живеење, на работното место и во текот на транспортот;
г) Ќе ги прекршат правилата во врска со водењето евиденција, предавање, чување на
оружјето или документите кои докажуваат право на сопственост;
д) Ќе ги прекршат предвидените правила во случај на исчезнување, губење, кражба на
оружјето или документите кои докажуваат право на сопственост;
ѓ) Нема да се појават лично за да пријават промена на местото на живеење, и нема да
извршат предавање на огненото оружје на надлежниот државен орган на полицијата;
е) Ќе пропуштат лично да се појават за предавање на оружјето, во случај на престанок
на правото за понатамошно поседување на оружјето;
ж) По смртта на сопственикот на оружјето, членовите на семејството не ги почитуваат
правилата во врска со располагање со оружјето;
з) Нема да извршат или со пропусти ќе извршат регистрација/евиденција на оружјето и
придружните активности;
ѕ) Не ги доставуваат до надлежниот орган релевантните податоци потребни за
издавање или одземање на дозволата/овластувањето за субјектот на кого се
однесуваат тие податоци.
3. За прекршоците од точките „а“, „ѓ“ и „ж“ од овој став, лицето, исто така, ќе биде казнето со
дополнителна мерка конфискација на оружјето.
4. Со парична казна од 100,000 (сто илјади) до 200,000 (двесте илјади) леки се казнува
правното или физичкото лице кое:
а) Ќе ги прекрши правилата во врска со продажба или замена на огненото оружје;
б) Нема да започне со вршење на лиценцираната дејност во предвидениот рок според
правосилните законски одредби;

в) Без дозвола од надлежниот орган ќе го врати во оспособена состојба претходно
онеспособеното оружје или ќе прекрши други законски одредби кои се во сила во врска
со третирањето на онеспособеното оружје;
г) Врши транспорт на оружјето во спротивност на законските одредби кои се во сила, и
не ги презема законски предвидените мерки за безбедност во текот на транспортот.
За сторените прекршоци од точка 4 од овој член, надлежниот државен орган, во однос на
степенот на вина, покрај главната казна ќе изрече и дополнителни мерки, како што се
забрана за вршење на одредена дејност во период од една до три години и конфискација
на оружјето.
5. Со парична казна од 50,000 (педесет илјади) до 100,000 (сто илјади) леки се казнува
правното или физичкото лице кое:
а) Не ги почитува условите или важечките барања за правна дејност во врска со
оружјето;
б) Нема да го информира, не го известува или не аплицира кај надлежниот орган во
согласност со обврските кои произлегуваат од законот во сила;
в) Ги попречува или не ги презема потребните мерки за да овозможи спроведување
инспекција од страна на надлежниот орган, за дејност која ја врши како субјект со
дозвола/овластување;
г) Ги прекршува условите и барањата за вршење на лиценцирана/овластена дејност;
д) Прекршува одредени правила за обезбедување на теоретско и практично
оспособување на физички лица кои поднеле барање за добивање на овластување за
поседување на оружје;
ѓ) Прекршува одредени правила во врска со внатрешниот промет на оружјето или во
текот на извоз или увоз на оружје кое подлежи на одредбите на овој Закон;
е) Прекршува одредени правила во врска со поседувањето, обезбедувањето,
употребата на оружје на лиценцирани стрелишта, стрелишта за спортско стрелаштво,
за лов.
За споменатите прекршоци од оваа точка, во согласност со ризикот и последиците кои
произлегуваат од прекршокот, лицето може да биде казнето, во зависност од случајот, и
со дополнителни мерки, како што се забрана за вршење на одредени дејности во период
од шест месеци до две години и конфискација на оружјето.
6. Надлежниот државен орган на полицијата ги утврдува и ги разгледува административните
прекршоци во согласност со критериумите и релевантните процедури, според Законот
бр.10279 од 20.5.2010 год., „За административни прекршоци“.

ПОГЛАВЈЕ VII
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 57
Преодни одредби
1. Осумнаесет месеци по влегувањето во сила на овој Закон, дозволите и другите
административни акти кои даваат право на оружје, издадени врз основа на критериумите,
формите и процедурите кои не се во согласност со новиот Закон за оружје и
подзаконските акти, а кои произлегуваат од овој Закон, губат правно дејство со одлуката
на надлежниот државен орган. Пред истекот на овој рок, субјектите кои се заинтересирани
за обнова на поранешните административни акти да поднесат барање за издавање на
нови акти, според одредбите на овој Закон. Новиот акт кој ќе се издаде ќе важи до истекот

на рокот на претходниот акт и се издава без примена на финансиските обврски
дефинирани во овој Закон.
2. Во рок од една година од влегувањето во сила на овој Закон, сопствениците на оружје,
како и приватните и јавните музеи кои располагаат со оружје пред влегувањето во сила на
овој Закон, треба на надлежниот државен орган на полицијата да му достават список на
колекционерското оружје кое е во нивна сопственост или им е доверено на чување, или за
кое имаат намера во наредниот период да го додадат во својата колекција.
3. Во рок од една година од влегувањето во сила на овој Закон, сите субјекти кои се
занимаваат со промет на ладно оружје треба да се пријават, регистрираат или да
поднесат барање за добивање на соодветниот административен акт при надлежниот
локален орган на државната полиција.
Член 58
Донесување на подзаконски акти
1. Советот на министри се обврзува во рок од 3 месеци од влегувањето во сила на овој
Закон, да донесе подзаконски акти за спроведување на членовите: 9 став 7, 10 став 3,
14 под „г“, 15 став 3, 16 став 3, 17 став 4, 19 став 3, 28 став 4, 30 став 2, 44 став 3 и 45
став 7, од овој Закон.
2. Надлежниот министер за јавен ред и безбедност се обврзува во рок од 3 месеци од
влегувањето во сила на овој Закон да донесе подзаконски акти за спроведување на
членовите: 11 став 2, 18 став 4, 20 став 2, 22 под „ѓ“,34 став 2 и 36 став 2, од овој
Закон.
3. Надлежниот министер за јавен ред и безбедност и министерот за здравство се
обврзуваат во рок од 3 месеци од влегувањето во сила на овој Закон да донесат
директива за спроведување на член 35 став 5 од овој Закон.
4. Надлежниот министер за јавен ред и безбедност, министерот за одбрана и
обвинителството, во рок од 3 месеци од влегувањето во сила на овој Закон, се
обврзуваат да донесат директива за спроведување на член 43 став 2 од овој Закон.
5. Надлежниот министер за јавен ред и безбедност и министерот за финансии се
обврзуваат во рок од 3 месеци од влегувањето во сила на овој Закон да донесат
уредба за спроведување на член 48 став 3 од овој Закон.
Член 59
Ставање вон сила
Вон сила се става Законот бр.99/2013, „За оружје“.
Член 60
Влегувањево сила
Овој Закон влегува во сила по неговото објавување во „Службен весник“.
Усвоен е на: 10.7.2014 година.
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