
АДМИНИСТРАТИВНО УПАТСТВО  

бр. 15/2010 - МВР 

ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА КАТЕГОРИИ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ Б, Ц И Д1  

 

Република Косово 

Влада 

Министерство за внатрешни работи 

 

Министерот за внатрешни работи  

 

врз основа на член 32 став 5 од Законот за оружје бр. 03/L-143, како и член 25 став 7 од 

Правилникот за работа на Владата на Република Косово бр. 2007/1, го донесува следното: 

 

АДМИНИСТРАТИВНО УПАТСТВО 

бр. 15/2010 - МВР 

ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА КАТЕГОРИИ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ Б, Ц И Д1 

 

 

Член 1 

Намена 

 

Ова Административно упатство ги утврдува процедурите, условите и критериумите за 

легализација на категории на огнено оружје Б, Ц и Д1, во согласност со член 4 од Законот за 

оружје.   

 

Член 2 

Процедури за легализација на огнено оружје  

 

1. Барање за легализација на огнено оружје се поднесува до надлежниот орган (Прилог 2). 

 

2. Барање за легализација се поднесува во 4 примероци: првиот примерок е за кандидатот; 

вториот примерок е за организацијата на примачот; третиот примерок се поднесува за 

огненото оружје и четвртиот примерок се поднесува во Одборот за разгледување. 

 

3. Огненото оружје за кое се бара легализација се предава на надлежниот орган со барање за 

легализација. Надлежниот орган издава потврда за примопредавање на огненото оружје 

(Прилог 3). 

 

4. Огненото оружје се чува во објект кој го одредува надлежниот орган со завршување на 

процесот на легализација. 

 

5. Барањето го разгледува Одбор за разгледување во согласност со Законот што се 

применува за оружје. Одборот за разгледување го известува кандидатот за својата одлука во 

рок од 3 месеци од денот на поднесувањето на барањето. 

 

6. Во согласност со Законот што се применува, кандидатот има право на жалба. 



7. Надлежниот орган има право да одреди кога почнува процесот на легализација.   

 

Член 3 

Услови за легализација на огнено оружје  

 

1. Физички лица и правни субјекти кои поседуваат огнено оружје од категориите Б, Ц и Д1, 

според Законот за оружје, а не поседуваат дозвола за тоа огнено оружје, и ако физичкото 

лице ги исполнува условите предвидени со член 7, или ако правното лице ги исполнува 

условите предвидени со член 23 од Законот за оружје. 

 

2. Категориите и видовите огнено оружје кои можат да бидат предмет на легализација се 

пропишани во Прилог број 1.   

 

Член 4 

Критериуми за легализација  

 

1. Огненото оружје од член 1 не смее да биде оружје со кое е извршено кривично дело, не 

смее да биде наменето или користено за извршување на кривично дело, не смее да биде 

пријавено како украдено или регистрирано преку друго физичко или правно лице, и 

обележјето на огненото оружје не смее да биде оштетено или избришано. 

 

2. Огненото оружје НЕ СМЕЕ да биде модификувано или конвертирано, ниту смее да ја 

загрозува јавната безбедност. 

 

 2.1 Модификувано огнено оружје подразбира кои оригинални делови се приспособени 

при што приспособувањето не го менува оригиналниот начин на функционирање, како што се 

скратување и продолжување на должината на цевката, промена на механизмот за 

испалување, скратување или продолжување на рачката, или додавање на одредени 

механизми слични на ласерски нишан. 

  

 2.2 Конвертирано огнено оружје подразбира оружје чиишто оригинални делови се 

преработени при што приспособувањето го менува оригиналниот начин на функционирање 

како што е конверзија од полуавтоматско во автоматско или од гасно покренување на друг вид 

функционирање.  

 

 2.3 Загрозување на јавната безбедност подразбира технички неисправно огнено 

оружје.    

 

Член 5 

Конфискација  

 

Огненото оружје кое не ги исполнува горенаведените услови од членовите на ова 

Административно упатство ќе биде конфискувано и уништено во согласност со член 38 од 

Законот за оружје или после конечна судска одлука.   

 

 



Член 6 

Влегување во сила 

 

Ова Административно упатство влегува во сила откако ќе го потпише министерот за 

внатрешни работи. 

 

Приштина 

Дата: 12.05.2010 г. 

 

Бајрам Реџепи 

Министер за внатрешни работи 

 

 

 

Прилог бр. 1 

 

Категорија Опис Вид на оружје 

Б1 Полуавтоматско или репетирачко кратко огнено 

оружје  

Пиштоли (полуавтоматски) 

Револвери 

Б2 Кратко огнено оружје за еднострелно пукање со 

централно палење 

Пиштоли (за еднострелно 

пукање) 

Револвери 

Натпреварувачко оружје, 

пиштоли (за еднострелно 

пукање) 

 

Б3 Кратко огнено оружје за еднострелно пукање со 

рабно палење чија вкупна должина е помала од 

28 см  

Пиштоли (за еднострелно 

пукање) 

Револвери 

 

Б4  Полуавтоматско друго огнено оружје чиишто 

полнач и лежиште можат да примат повеќе од три 

куршуми  

Полуавтоматски пушки со 

жлебени цевки 

Полуавтоматски пушки со 

мазни цевки 

 

Б5 Полуавтоматско долго огнено оружје чиишто 

магацин и лежиште заедно можат да примат до 

три куршуми и чијашто рамка за муниција може 

да се отстрани или преправи со обични алати во 

оружје чиишто магацин и лежиште заедно можат 

да примат повеќе од три куршуми  

Полуавтоматски пушки со 

жлебени цевки 

Полуавтоматски пушки со 

мазни цевки 

 

Б6 Репетирачко и полуавтоматско огнено оружје со 

мазни цевки чијашто должина не е поголема од 

60 см  

Репетирачки пушки со мазни 

цевки 

   

Ц1 Репетирачко долго огнено оружје освен она Ловечки карабини 



наведено во категоријата Б точка 6 Ловечки пушки 

Комбинирани ловечки пушки 

 

 

 

Прилог бр. 2 

 

Република Косово  

Министерство за внатрешни работи 

 

БАРАЊЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

 

 

 Физичко лице 

 Правно лице 

 

Дата:_____________ 

 

Презиме: ________________________  Име: ___________________________ 

(Во случај барањето да го поднесува физичко лице, име и презиме на подносителот на барањето, во случај 

подносителот на барањето да е правно лице, име и презиме на овластеното лице). 

 

Адреса: ___________________________________________________________  

 (Во случај барањето да го поднесува физичко лице, адреса на подносителот на барањето, во случај 

подносителот на барањето да е правно лице, главното седиште на претпријатието). 

 

Назив на правното лице: ______________________________________________ 

      (доколку постои) 

Број на лична карта: ______________________________________________ 

 

Поседува одобрение за друго оружје    (Да)   (Не) 

 

Цел: 

 

 Лов 

 Спорт 

 Колекција 

 Обука (само за правни лица) 

 Пари и вреден имот за време на превозот 

(само за правни лица) 

 Приватно обезбедување на лица (само за 

правни лица) 

 Научно истражување на животни (само за 

правни лица) 

 

 

 



А. ДЕТАЛИ ЗА ОРУЖЈЕТО 

 

1. Техничка состојба на оружјето 

2. Категорија на оружје 

3. Вид на оружје  

4. Марка 

5. Модел 

6. Активност 

7. Производител 

8. Земја на производство 

9. Калибар 

10. Сериски број 

11. Напомена 

 

Орган кој прима:    Дата: 

 

Потпис на подносителот на барањето 

 

Б. Додатоци: 

 

Физички лица: документи предвидени со член 7 од Законот за оружје 

Правни лица: документи предвидени со член 23 од Законот за оружје 

 

 

Прилог бр. 3 

 

Република Косово  

Министерство за внатрешни работи 

 

ПРИЕМ НА ОРУЖЈЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА  

 

Овластеното лице _______________ од организацијата ___________на надлежниот орган, со 

ова потврдува дека примило 

 

 Физичко лице 

 Правно лице 

 

Дата:_____________ 

 

Презиме: ________________________  Име: ___________________________ 

(Во случај барањето да го поднесува физичко лице, име и презиме на подносителот на барањето, во случај 

подносителот на барањето да е правно лице, име и презиме на овластеното лице). 

 

Адреса: ___________________________________________________________  

 (Во случај барањето да го поднесува физичко лице, адреса на подносителот на барањето, во случај 

подносител на барањето да е правно лице, главното седиште на претпријатието). 

 



Назив на правното лице: ______________________________________________ 

      (доколку постои) 

Број на лична карта: ______________________________________________ 

 

Поседува одобрение за друго оружје:   (Да)    (Не) 

 

Цел: 

 

 Лов 

 Спорт 

 Колекција 

 Обука (само за правни лица) 

 Пари и вреден имот за време на превозот 

(само за правни лица) 

 Приватно обезбедување на лица (само за 

правни лица) 

 

А. ДЕТАЛИ ЗА ОРУЖЈЕТО 

 

1. Состојба на оружјето 

2. Категорија на оружје 

3. Вид на оружје  

4. Марка 

5. Модел 

6. Активност 

7. Производител 

8. Земја на производство 

9. Калибар 

10. Сериски број 

11. Увозник 

 

Состојбата на оружјето е следна: 

 

__________________________ 

                      Потпис  

на лицето кое  го предава оружјето 

 

Орган кој прима: _______________ Дата: ___________________ 

 

Одговорен 

 

   


