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Врз основа на член 107 став 1 точка 11 и став 3 од Законот за оружје („Службен весник“ број  
63/2007 и 146/2008), министерот за внатрешни работи, со согласност од министерот за 
заштита на животната средина, просторно уредување и градежништво, донесе  

ПРАВИЛНИК 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ЧУВАЊЕ И ПРОМЕТ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА, ПОПРАВКИ И 

ПРЕПРАВКИ НА ОРУЖЈЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ЦИВИЛНИ СТРЕЛИШТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за посебни услови за производство, чување и промет на оружје и муниција, 
поправки и преправки на оружје, како и управување со цивилни стрелишта („Службен весник“ 
број 69/2008 и 88/2009), поднасловот над член 19: „1.1 Цивилни стрелишта од отворен тип за 
малокалибарски пушки со калибар 22 l.r. со рабно палење“ се менува и гласи: „1.1 Цивилни 
стрелишта од отворен тип за малокалибарски пушки со калибар 22 l.r. со рабно палење и 
малокалибарски пиштоли со калибар 22 l.r. со рабно палење“. 

Член 2 

Во член 19 став 1 после зборот „пушки“ се додаваат зборовите „и пиштоли“.  

Член 3 

Во член 20 став 1 после зборот „пушки“ се додаваат зборовите „и пиштоли“. 

Во став 4 зборовите „страничната заштита од ѕидот мора да биде изградена“ се менуваат со 
зборовите „страничниот заштитен ѕид мора да биде изграден“. 

Член 4 

Во член 22 после став 1 се додава став 2 кој гласи: 

„Ѕидот на крајот на стрелиштето може да биде изграден и како земјен или песочен насип, со 
висина на долниот раб на задната попречна бленда, со преклопување од најмалку 50 cm, а 
жичаната ограда мора да биде поставена зад така изведениот ѕид“. 

Член  5 

Во член 23 бројот „125“ се заменува со бројот „100“. 

   Член  6 

Член 24 се менува и гласи: 

„Фаќачот на зрна може да биде наполнет со дрвени трупци од меко дрво, наредени во два 
реда со поединечна должина од најмалку 30 cm, поставен така што ниту една хоризонтална 
решка да не се поклопува со хоризонталната решка во другиот ред. Надолжната оска на 
трупците мора да биде поставена во правец на линијата на гаѓање. 



Фаќачот на зрна може да биде природен или изграден насип, метална плоча или друг 
материјал кој мора во потполност да го запре зрното без можност за негово одбивање во кој 
било правец. 

Фаќачот на зрна мора да се одржува, а оштетениот материјал да се замени со нов“. 

Член 7 

Член 25 се менува и гласи: 

„Кај отвореното стрелиште подлогата од стрелачкото место до целта мора да биде земјена 
или песоклива, без камчиња и туѓи тела, рамна и хоризонтална“. 

 
Член 8 

Во член 27 став 2 зборовите „од ѕидот“ се заменуваат со зборовите „од бетонот“. 

По став 2 се додава став 3 кој гласи: 

„За калибар поголем од 22 l.r. дрвената облога мора да биде со дебелина од најмалку 40 mm“.  

 
Член 9 

Член 29 се менува и гласи: 

„Ѕиданата странична заштита на стрелиштето мора да биде изградена од следниве 
материјали: 

1. Армиран бетон C12/15 (MB15), со дебелина од 12 cm. 

2. Ѕид од полна тула со дебелина од 24 cm. 

Висината на ѕиданата странична заштита на стрелиштето мора да биде најмалку 300cm.“ 

 
Член 10 

Во член 32 зборовите „24 и 25“ се менуваат со зборовите: „24, 25 и 26 став 4“. 

 
Член 11 

Во член 33 зборот „малокалибарска“ се брише, а зад зборот „пушка“ се додаваат зборовите 
„од секаков калибар“. 

Член 12 

Член 34 се менува и гласи: 

„На цивилното стрелиште од отворен тип за пушки со мазни цевки од секаков калибар за 
гаѓање летачки цели, должината на огнената зона на стрелиштето мора да биде најмалку 180 
m од линијата на гаѓање. 



Во смисла на овој Правилник, огнената зона на стрелиштето е исечок од круг кој е опишан 
околу местото на гаѓање како излез и подрачјето од 45 степени лево и десно од правецот на 
гаѓање. 

Кај цивилните стрелишта од став 1 од овој член, каде што конфигурацијата на теренот со 
својот облик (шуми, котлини, ридови) претставува доволна заштита од случајно влегување во 
стрелиштето, должината на огнената зона на стрелиштето може да биде и на 120 m од 
линијата на гаѓање. 

Кај цивилните стрелишта од став 1 од овој член со изграден систем за собирање на сачми, 
должината на огнената зона на стрелиштето може да биде на 120 m од линијата на гаѓање. 

Комисијата од член 50 на овој Правилник ја проценува сигурноста на стрелиштето во однос на 
конфигурацијата на теренот на кој се наоѓа стрелиштето. 

Стрелачките места на линијата на гаѓање мора да бидат означени во согласност со 
пропишаните правила за одделни стрелачки дисциплини. 

За стрелачката дисциплина „трап“ и сродните стрелачки дисциплини, на 3 до 4 m зад линијата 
на стрелачките места мора да биде изведена повратна патека по која стрелците мора да се 
движат од стрелачкото место 5 кон стрелачкото место 6. 

Оградата од жица, јаже или друга препрека мора да биде повлечена на 7 до 10 m зад 
линијата за гаѓање, простор во кој не е дозволено да се наоѓаат гледачи. 

За стрелачката дисциплина „скит (skeet)“ и сродните стрелачки дисциплини оградата од став 
8 на овој член се наоѓа 7 до 10 m зад стрелачкото место 4, паралелно со основниот правец на 
стрелиштето. 

На влезот во подрачјето на линијата на стрелачките места мора да се истакне табла со 
известување за основните заштитни и сигурносни предупредувања, како и за дозволените 
видови оружје и муниција кои се пропишани со стрелачките правила.  

Висината на дозволената бучава во најблискиот станбен објект не смее да надминува 45 
децибели. 

 
Член 13 

Член 40 се менува и гласи: 

„Фаќачот на зрна може да биде полнет со дрвени трупци од меко дрво, наредени во два реда 
со поединечна должина од најмалку 30 cm, поставен така што ниту една хоризонтална линија 
не се поклопува со хоризонталната линија во другиот ред. Надолжната оска на трупците мора 
да биде поставена во правец на линијата на гаѓање“. 

Фаќачот на зрна може да биде и метална плоча или друг материјал кој мора во потполност да 
го запре зрното без можност за негово одбивање во кој било правец. 

Пред фаќачот на зрна задолжително треба да се постават завеси од гумени ленти или друг 
материјал кој го спречува одбивањето на зрното во правец на стрелецот. 

 

 



                                                                       Член 14 

Член 43 се менува и гласи: 

„Стојалиштето на стрелецот мора да биде осветлено со индиректно светло со јачина од 
минимум 250 лукса. 

Осветлувањето на целта не е одредено, а зависи од видот на стрелачката дисциплина или 
правилата на Меѓународната стрелачка федерација“. 

 
Член 15 

Во член 46 став 1 бројот „125“ се заменува со бројот „100“. 

 
Член 16 

Трговските друштва и стопанства кои се занимаваат со управување на цивилни стрелишта се 
должни да ја усогласат својата работа со одредбите од овој Правилник во рок од една година 
по неговото влегување во сила.  

Трговските друштва и стопанства кои се занимаваат со управување на цивилни стрелишта, а 
кои нема да го усогласат своето работење со одредбите од овој Правилник во рокот наведен 
во став 1 на овој член, престануваат со работа и вршење на дејноста управување на цивилни 
стрелишта со истекот на тој рок. 

Член 17 

Овој Правилник влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник“. 
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Загреб, 4 мај 2011                                                                                                           

Министер 

                                                                                     Томислав Карамарко, в.д. 

 

 

 

                                                                                                                                                             


