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Врз основа на член 107 став 1 од Законот за оружје („Службен весник“ број 63/2007), 
министерот за внатрешни работи донесе 

ПРАВИЛНИК 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ПРИ ПОСТАПКАТА 
НА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА НАБАВКА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

Член 1 

Со овој Правилник се пропишува начинот на постапките на полициските службеници при 
барање и собирање податоци и информации од граѓаните заради утврдување на условите од 
член 10 став 2 точка 5 од Законот за оружје, како и утврдување на постоењето на условите од 
член 10 став 2 точка 6 од истиот Закон, со директно набљудување во станбениот или друг 
простор каде што се чува оружјето или постои намера да се чува. 

Член 2 

Полицискиот службеник кој ги утврдува условите од член 10 став 2 точка 5 и 6 од Законот за 
оружје, пред да изврши увид на самото место, ќе ги усогласи податоците содржани во 
барањето за издавање одобрение за набавка на оружје на физичко лице со податоците 
содржани во евиденцијата на Министерството за внатрешни работи (во понатамошниот текст: 
Министерството). 

Во случај кога полицискиот службеник, постапувајќи во согласност со одредбата од став 1 од 
овој член, ќе дојде до сознание кое јасно упатува дека подносителот на барањето не ги 
исполнува условите за издавање на одобрение за набавка на оружје (подносителот на 
барањето е евидентиран во збирките на Министерството како сторител на кривично дело или 
прекршок или за него постојат проверени информации кои упатуваат на тоа дека оружјето 
може да биде злоупотребено), без понатамошни дејства за тоа ќе состави службена 
забелешка и ќе ја достави до надлежниот орган. 

Член 3 

При спроведување на увид на самото место (теренска проверка), полицискиот службеник на 
дискретен начин ќе ги побара и собере податоците и информациите од граѓаните кои го 
познаваат подносителот на барањето, како и од други граѓани кои би можеле да дадат 
податоци потребни за утврдување на условите од член 10 став 2 точка 5 од Законот за оружје. 

Ако е потребно заради дополнување или разјаснување на податоците содржани во барањето 
за издавање на одобрение за набавка на оружјето, полицискиот службеник може податоците 
и информациите да ги бара од подносителот на барањето. 

Во случај кога постапувајќи во согласност со одредбата во став 1 од овој член ќе дојде до 
податоци и информации кои укажуваат на непостоење на условите за издавање на одобрение 
за набавка на оружје (постојат околности кои укажуваат дека оружјето може да биде 
злоупотребено,  особено: често и прекумерно уживање на алкохол, консумација на опојни 
дроги или други опојни супстанции, нарушени семејни односи, конфликт со околината, 
агресивно и ексцесно однесување, како и други нарушувања во однесувањето, дисциплински 
повреди на прописите на лов или спортско стрелаштво итн.), полицискиот службеник таквите 



податоци или информации ќе ги провери преку најмалку двајца граѓани за кои ќе процени дека 
објективно ќе ги презентираат своите сознанија за подносителот на барањето. 

Член 4 

За извршеното усогласување на податоците, како и за податоците и информациите собрани 
од теренската проверка, полицискиот службеник ќе состави службена забелешка од која е 
јасно дали во текот на постапките се утврдени условите од член 10 став 2 точка 5 од Законот 
за оружје, односно од кои се гледаат околностите за непостоење на законски пропишаните 
услови за издавање на одобрение за набавка на оружје. Службената забелешка, која не смее 
да содржи податоци за изворите на собраните податоци и информации, се доставува за 
понатамошна постапка до надлежниот орган. 

Во прилог на службената забелешка од став 1 на овој член, полицискиот службеник ќе изготви 
извештај од извршениот увид на терен, во кој покрај податоците содржани во службената 
забелешка, ќе ги впише и податоците за граѓаните од кои барал и собирал податоци и 
информации. Извештајот е составен во еден примерок, се означува со степенот на 
доверливост ОГРАНИЧЕНО и се вметнува во досието од увидот на терен. 

Личните податоци на граѓаните од кои барал и собрал податоци и информации содржани во 
службената забелешка од став 1 на овој член, како и содржината на податоците и 
информациите кои ги собрал од нив, полицискиот службеник е должен да ги чува како 
службени податоци и не смее да ги соопштува на подносителот на барањето за издавање на 
одобрение за набавка на оружје или на други неовластени лица. 

Член 5 

Пред постапката на утврдување на условите од член 10 став 2 точка 6 од Законот за оружје, 
полицискиот службеник, за денот и времето на вршење на службеното дејствие, на соодветен 
начин (лично соопштение, по телефон или со испраќање писмено известување) ќе го извести 
подносителот на барањето, при што од подносителот на барањето ќе побара да присуствува 
при вршењето на неговата службена должност, или да одреди друго полнолетно лице кое во 
негово име ќе учествува во вршењето на службеното дејствие и ќе го потпише записникот. За 
намерата за вршење службено дејствие за утврдување на условите наведени во член 10 став 
2 точка 6 од Законот за оружје, полицискиот службеник ќе го информира подносителот на 
барањето најмалку 48 часа пред времето кога тој има намера да ги преземе, а службеното 
дејствие ќе го спроведе во време кога најмалку ќе го нарушува куќниот ред во домот или 
другите простории на подносителот на барањето. 

При вршење на службеното дејствие наведено во член 10 став 2 точка 6 од Законот за оружје, 
полицискиот службеник ќе посвети посебно внимание на тоа да влезе само во оние затворени 
простори, или да ги отвори и прегледа само оние затворени предмети, чие испитување е 
неопходно за утврдување на законски пропишаните услови и за чиј преглед не се противи 
подносителот на барањето или лицето кое подносителот на барањето го назначил за да го 
застапува во текот на вршењето на ова службено дејствие. 

Член 6 

За спроведеното утврдување на условите наведени во член 10 став 2 точка 6 од Законот за 
оружје, полицискиот службеник ќе изготви извештај.  

Записникот од став 1 на овој член го потпишува полицискиот службеник - вршител на 
службеното дејствие и подносителот на барањето, или лицето назначено од него да 
присуствува во негово име при вршењето на службеното дејствие. Записникот се составува во 



два примерока, од кои една копија е за странката, додека оригиналот се доставува до 
надлежниот орган за водење на постапката.  

Во случај странката да одбие да го потпише записникот, полицискиот службеник за тоа ќе 
состави службена белешка која, заедно со двата примерока од непотпишаниот записник ќе ги 
достави за понатамошна постапка до надлежниот орган. 

Член 7 

Ако подносителот на барањето кој претходно навремено бил известен за времето на вршење 
на службеното дејствие наведено во член 10 став 2 точка 6 од Законот за оружје, со своето 
отсуство или отсуство на лицето кое го застапува, го оневозможи спроведувањето на 
службената должност, полицискиот службеник ќе остави на полнолетното лице, затечено на 
местото на вршење на службеното дејствие или полнолетниот сосед на подносителот на 
барањето, писмено известување за времето на следниот преглед. Во случај кога 
подносителот на барањето или лицето кое го застапува повторно не обезбеди можност за 
вршење на службеното дејствие, полицискиот службеник ќе состави службена забелешка и ќе 
ја достави за понатамошна постапка до надлежниот орган. 

Член 8 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник“. 
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Загреб, 14 февруари 2008 

 

Министер 

Берислав Рончевиќ, в.д. 


