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ЗАКОН бр. 05/L -022 
 

 
ЗА ОРУЖЈЕ 

 
 

Собранието на Република Косово; 
 

Врз основа на членот 65 (1) од Уставот на Република Косово, 

 
Го одобрува 

 
ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕ 

 

 

 
ПОГЛАВЈЕ I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 

Цел и делокруг 
 

1. Овој Закон ги регулира условите за набавка, поседување, носење, складирање, 
производство, дезактивирање, поправка, трговија, увоз, транзит, продажба, транспорт и 

обележување на оружје и муниција за физички и правни лица на територијата на Република 
Косово наменети само за цивилна употреба. 

 
2. Овој Закон е во согласност со Регулативата (ЕУ) бр. 258/2012 на Европскиот Парламент и 

на Советот од 14 март 2012 година за имплементација на членот 10 од Протоколот на 

Обединетите Нации против незаконско производство и промет на оружје, делови и 
компоненти за оружје и муниција, за дополнување на Конвенцијата на Обединетите Нации 

против организиран транснационален криминал (Протокол на ОН за огнено оружје), и за 
воспоставување на овластувања, и мерки за извоз и увоз на огнено оружје, делови и 

компоненти за огнено оружје и муниција и Директивата на Советот бр. 91/477/ЕЕЗ за контрола 
на набавката и поседувањето на оружја изменета со Директивата 2008/51/ЕЗ на Европскиот 

Парламент и на Советот од 21 мај 2008 година.  
 

3. Трговијата со вооружување, опрема, оружје, делови за оружје и муниција за воени цели е 
предмет на Законот за трговија со стратешки стоки.  

 

4. Одредбите на овој Закон не се применуваат за воено вооружување, опрема, оружје, делови 
за оружје и муниција наменети за потребите на Косовските безбедносни сили и други 

овластени државни институции.  
 

Член 2 
Дефиниции 

 
1. За целите на овој Закон, термините, изразите и кратенките што се користат во овој Закон ќе 

ги имаат следните значења:  
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1.1. Овластени државни безбедносни институции – Косовските безбедносни сили, 

Косовската полиција, Полицискиот инспекторат на Косово, Косовската разузнавачка 
агенција, Косовската академија за јавна безбедност, Корективната служба, Царината 

на Косово, Косовската агенција за шуми, Косовска агенција за вештачење и други 
овластени институции кои што може да се воспостават со специјален закон;  

 
1.2. Лиценца – документот што се издава на правното лице од страна на компетентно 

тело дефинирано со овој Закон со кој документ правното лице има право да 
спроведува активности поврзани со оружје, делови и компоненти за оружје и муниција;  

 

1.3. Дозвола – документот што се издава на правните и физичките лица од страна на 
компетентното тело дефинирано со овој Закон со кој документ правното лице има 

право да поседува, собира, произведува, поправа, тргува, врши транспорт на оружје, 
делови и компоненти за оружје и муниција и за дозвола за физички лица за D 

категорија, лов, спортско стрелаштво, собирање за колекција, и поседување на огнено 

оружје;   

 
1.4. Согласност – документот што се издава на физичките и правните лица од страна 

на компетентно тело за набавка на оружје, делови и компоненти за оружје и муниција;   
 

1.5. Сертификат – документот што се издава на правното или физичкото лице од 

страна на компетентно тело, со кое се потврдува фактичката состојба дефинирана со 
овој Закон;   

 
1.6. Дозвола за движење со оружје – документот што се издава на правните и 

физичките лица од страна на компетентно тело дефинирано со овој Закон со кој 
документ правното лице има право да се движи од складиштето до ловиштето, 

подрачјето за спортско стрелаштво или до местото за поправка и транспорт за 
дозволени колекции оружје или за изложби додека физичко лице има право да се 

движи од живеалиштето на физичкото лице до ловиштето или подрачјето за спортско 

стрелаштво или до местото за поправка и транспорт или собирање оружје за изложба;  
 

1.7. Оружје – според овој Закон за оружје се смета секој предмет или уред произведен 
на начин што под притисок на гасови кои се испуштаат при согорување на експлозив, 

електрична енергија, материјали, гас под притисок или друга потенцијална енергија, 
исфрла проектили, зрна од сачмарка, гас, течност, стрели или други компоненти, кој 

што е дизајниран или се користи за нанесување на телесни повреди или физичка 
штета или се користи за нанесување штета, дури и психолошка, и дополнително било 

кој друг предмет чија што главна цел е извршување на физички напад на физичкиот 
интегритет на лица или имот;  

 

1.8. Огнено оружје – секое преносно оружје со цевка кое исфрла, дизајнирано е да 
исфрла, или може да се пренамени да исфрла, истрел, проектил преку дејство на 

согорлив материјал. Предмет се смета дека може да се пренамени ако ги задоволува 
следните услови: има изглед на огнено оружје или како резултат од неговата изградба 

или поради структурата на материјалот може да се пренамени во огнено оружје;   
 

1.9. Кратко огнено оружје – огнено оружје со цевка која не надминува триесет 
центиметри (30 cm) или чија севкупна должина не надминува шеесет центиметри (60 

cm);  
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1.10. Долго огнено оружје – секое огнено оружје освен кратко огнено оружје според 

под – ставот 1.9 од овој Член;  
 

1.11. Огнено оружје со цевка со жлебови – огнено оружје, во чија цевка се врежани 
жлебови од внатрешната страна, и кои при пукање имаат влијание на брзината и 

насоката на куршумот;  
 

1.12. Огнено оружје со мазна цевка – огнено оружје кое што не е огнено оружје со 
цевка со жлебови;  

 

1.13. Автоматско огнено оружје – огнено оружје кое што автоматски повторно се 
полни секој пат кога ќе се испука зрно и може да испука повеќе од едно зрно со едно 

повлекување на чкрапалото; 
 

1.14. Полуавтоматско огнено оружје - огнено оружје кое што автоматски повторно се 

полни секој пат кога ќе се испука зрно и може да испука само едно зрно со едно 

повлекување на чкрапалото;  
 

1.15. Оружје управувано со енергија (ОУЕ) – вид на оружје кое зрачи енергија во 
целна насока без употреба на проектил, Оружјето пренесува енергија на целта за 

посакуваниот ефект;  

 
1.16. Повторувачко огнено оружје – огнено оружје кое е дизајнирано, откако е 

испукано зрно, повторно да се полни од магазин или цилиндер по пат на рачно 
управувано дејство;   

 
1.17. Огнено оружје за единично пукање – огнено оружје без магазин кое се полни 

пред секој истрел со рачно вметнување на зрното во магазинот или вдлабнатина во 
отворот во цевката;  

 

1.18. Пневматско оружје - оружје кое истрелува проектил по пат на воздушен 
притисок или компресирани гасови. Тие се поделени на три главни вида според 

нивниот извор на енергија: со енергија од јаглен диоксид (CO2) која користи патрони со 
компресиран гас јаглен диоксид, со енергија од пружина и кои користат пружина за 

компресија на воздух во комора и пневматска пумпа кои собираат енергија според 
степенот на пумпање за компресија на воздух во комора;  

 
1.19. Оружја за употреба на хемиски агенси – сите видови на оружје или други 

уреди, кои под притисок од барут или гасови шират во една насока иритирачки гас кој 
има влијание на здравјето на луѓето;  

 

1.20. Огнено оружје се светлосна и звучна сигнализација – огнено оружје што се 
користи како сигнал за помош, како и за други цели на сигнализација на море и помеѓу 

воздухоплови и луѓе на земја, вклучувајќи ги сите видови на оружје или други уреди, 
кои под притисок од барут или гасови истрелуваат или исфрлаат истрели за 

сигнализација во определена насока и исфрлаат или расфрлаат проектили со 
исклучок на сигнален пиштол за воени цели. Звучната сигнализација често се 

извршува со испукување на празни куршуми од оружје што значи дека ова оружје не 
исфрла проектил;   

 

1.21. Експлозивно оружје – било кој вид на бомба, мина, ракета, граната или друг 
уред што содржи експлозивни супстанции или незапаливи материјали, кој поради 
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внатрешно или надворешно дејство (тежина, удар, триење, хемиска реакција, 

електрична енергија и слично) предизвикува испуштање или создавање на енергија и 
експлозија. Дефиницијата вклучува и термобарични оружја кои што се разликуваат од 

конвенционалните експлозивни оружја по тоа што го користат кислородот од 
атмосферата, наместо да носат средство за оксидација во нивните експлозиви. 

Термобаричните оружја се нарекуваат и термобарични оружја со висок импулс (HITs), 
експлозиви гориво – воздух (FAE или FAX) понекогаш муниции гориво – воздух, оружје 

со жештина и притисок, или вакуумски бомби;   
 

1.22. Воени ракети и системи за лансирање – ракети за воени цели кои што се 

лансираат преку системи за лансирање кои се преносни;  
 

1.23. Оружје со лак, јаже или тетива – лакови и други механизми кои функционираат 
под притисок на јаже или тетива исфрлаат стрели или други проектили; 

 

1.24. Ладно оружје – секој уред што може да се користи за напад или за нанесување 

на телесни повреди со употреба на физичка сила од страна на напаѓачот кога се носи 
ова оружје, на јавни собири, во јавни објекти или на слични места. Нивната 

класификација се утврдува со подзаконски акт издаден од надлежното тело;  
 

1.25. Електрошок оружје – оружје што се користи за привремено онеспособување на 

едно лице преку удар на електрошок со цел пореметување на функциите на 
површинските мускули;  

 
1.26. Оружја за индустриски цели – оружје дизајнирано за колење животни; за 

риболов со харпун или за индустриски и технички цели, под услов истите да се 
користат исклучиво за горенаведените цели;  

 
1.27. Огнено ловечко оружје – огнено оружје дизајнирано или кое се користи за лов 

на животни за разлика од категорија А или оружја што се користат примарно за 

војување, од B, C и D категорија со која ловот е дозволен во согласност со 
законодавството што го уредува ловот;  

 
1.28. Огнено оружје за спортско стрелаштво - огнено оружје дизајнирано или кое се 

користи примарно за специфични спортски настани, и е претставува оружје од B, C и D 
категорија, што е во согласност со посебното законодавство за уредување на 

стрелачки спортови;  
 

1.29. Колекционерско оружје или реликти – оригинално огнено оружје од B, C и D 
категорија која мора да спаѓа во најмалку една од следните три категории: 

 

1.29.1. Огнено оружје кое е произведено најмалку педесет (50) години пред 
тековниот датум, но не се вклучуваат и имитации на ова оружје; 

 
1.29.2. Оружје, вклучувајќи А категорија, кои се потврдени од куратор на музеј, 

кој изложува оружје кое е куриозитет или реликт од интерес на музејот во 
согласност со законот за културно наследство; и  

 
1.29.3. Секое друго оружје кое должи значителен дел од својата монетарна 

вредност на фактот дека е невообичаено, ретко, бизарно или поради нивната 

поврзаност со историски лик, период или настан. Доказ за квалификуваност на 
определено огнено оружје под оваа категорија може да се утврди со доказ за 
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сегашната вредност и доказ дека таквото огнено оружје не е достапно освен 

како колекционерски експонат, или дека вредноста на таквото огнено оружје 
достапно во редовните продажни канали е значително пониска што се утврдува 

преку подзаконските акти издадени од надлежното тело.  
 

1.30. Декоративно оружје – оружје кое што е произведено за декоративни цели, кое 
што не може да се користи како оружје;  

 
1.31. Имитација на оружје – уред, кој што однадвор изгледа како оружје, но кој што не 

може да се користи како огнено оружје и не потпаѓа под категорија A; B; C и D; 

 
1.32. Античко огнено оружје – секое огнено оружје со кремен, каписла или сличен 

систем за палење произведено во или пред 1899 година;  
 

1.33. Репродукција на античко огнено оружје – копија на античко огнено оружје каде 

механизмот за палење е модифициран со модерна технологија;  

 
1.34. Делови од огнено оружје – секој елемент или замена, но не ограничувајќи се на, 

оние што се специјално дизајнирани за огнено оружје и од суштинска важност за 
неговото работење вклучувајќи ја цевката, рамката или цевна кутија, главата или 

цилиндарот, механизмот за затворање или ударната игла, и секој уред дизајниран или 

адаптиран да го намали звукот предизвикан од пукање со огнено оружје;   
 

1.35. Клучни делови на огнено оружје – одделните делови на огнено оружје, како 
што е механизмот за затворање на гнездото, комората и цевката на огненото оружје, 

се вклучени во категорија на огнено оружје на која тие се монтирани или се наменети 
за монтирање;  

 
1.36. Специјална опрема за огнено оружје – секој механизам што е произведен и 

наменет за надградба на перформансите и квалитетот на користење на огненото 

оружје, покрај оптичкиот нишан;  
 

1.37. Придушувач – уред што е или прикачен на или е дел од цевката на огненото 
оружје со цел да ја намали јачината на звукот или одблесокот што го создава огненото 

оружје; 
 

1.38. Оптички нишан – опрема за оружје кое е произведено како помошен уред за 
нишанење или оптички уред што се користи како помошен уред за нишанење;  

 
1.39. Адаптери – механички уред поставен во цевката или комората со цел да се 

промени видот на цевката или калибарот;  

 
1.40. Дезактивирано оружје – Оружје под категорија A, B, C и D чии што клучни 

делови се перманентно онеспособени за користење преку дезактивирање при што се 
осигурува дека сите клучни делови на оружјето се перманентно онеспособени и истите 

не можат да се отстранат, заменат или изменат што би дозволило оружјето повторно 
да се активира на било каков начин. Техничките процедури и барањата за означување 

на дезактивирањето ќе се атестираат од страна на компетентното тело;   
 

1.41. Муниција - зрна, како што се проектили, дијаболи за воздушни пушки, и сачма, 

заедно со нивните осигурувачи и фитили. Дефиницијата вклучува, но не е ограничена 
на: 
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1.41.1. Зрно е единица на муниција за огнено оружје кое што е комбинација на 
погонско полнење, палењето, полначот и чаурите на проектилот во случај на 

една единица;   
 

1.41.2. Фишек за сачма е единица на муниција за огнено оружје кое што 
претставува комбинација на сачма (малите сферни делови), погонско полнење, 

палењето, полначот и чаурите на проектилот во случај на една единица; и  
 

1.41.3. Дијабола за воздушна пушка е не–сферен проектил дизајниран за 

пукање од пневматско оружје.  
 

1.42. Муниција со висок степен на пробив – муниција која се нарекува пробивни 
проектили за оклопни возила за воена употреба и друга оклопна опрема каде 

проектилот е полн и има висока пробивна моќ.  

 

1.43. Муниција со експлозивни проектили – муниција за воена употреба, каде 
проектилите содржат полнење што експлодира при удар;   

 
1.44. Муниција со запаливи проектили – муниција наменета за воена употреба, каде 

што проектилите содржат хемиски незапаливи смеси кои што експлодираат во пламен 

во контакт со воздухот или во моментот на удар;  
 

1.45. Муниција што остава траги – вид на муниција која што остава трага по својата 
траекторија во воздухот со трага од чад или оган, за да го олесни подесувањето на 

нишанот. Муницијата што остава траги користи специјални проектили кои што се 
модификувани да примат мало пиротехничко полнење во нивната основа;  

 
1.46. Муниција за оружје за употреба на хемиски агенси – муниција која содржи 

хемиско полнење, кое што влијае на здравјето на луѓето и животните; 

 
1.47. Компетентно тело – Министерството за внатрешни работи; 

 
1.48. СЈБ – соодветниот сектор за јавна безбедност во рамките на Министерството за 

внатрешни работи;  
 

1.49. Носење на оружје – сите начини на носење оружје каде оружјето е спремно за 
моментална употреба од страна на носителот;  

 
1.50. Производство на оружје и муниција – секоја активност на истражување, 

испитување, развој, производство, репродукција и склопување на оружје, делови од 

оружје и муниција, освен активностите извршени од страна на сопственикот на 
ловечкото оружје или спортското оружје со цел повторно да се наполни муниција за 

лични потреби, кои се користат како ловечко оружје или спортско оружје;  
 

1.51. Поправка на оружје – елиминација на дефектите со цел одржување на оружјето 
и замена на нефункционални, изабени, и дефектни делови на оружје со оригинални 

работни делови за оружјето повторно да биде функционално според потребите и 
барањата;   

 

1.52. Посредништво – активноста на лиценцираните правни субјекти кои 
обезбедуваат услуги за време на преговорите или уредувањето на трансакциите за 
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купувањето, продажбата или набавката на оружје, делови од оружје и муниција, од 

трета земја во друга трета земја или купувањето и продажбата на оружје, делови од 
оружје и муниција. Кои што се наоѓаат во трети земји за нивен трансфер во друга 

трета земја.  
 

1.53. Трговија – Набавување или испорака на оружје, делови од оружје и муниција со 
цел продавање, посредување, трансфер и складирање на оружје, делови од оружје и 

муниција. Со оглед на фактот дека трговијата се смета и за извоз, увоз и транзит на 
оружје, делови од оружје и муниција;  

 

1.54. Увоз – примената на формалностите за влез на стоки вклучувајќи ги процедурите 
за комерцијалната политика и, каде што е соодветно, увозните давачки во согласност 

со царинските прописи;  
 

1.56. Привремен извоз – движење на оружје кое што ја напушта царинската 

територија на Република Косово и кои имаат за цел повторен увоз во рамки на период 

кој што не надминува дваесет и четири (24) месеци;  
 

1.57. Повторен извоз – извоз од косово на оружје, делови од оружје и муниција кои 
што се претходно увезени на Косово;  

 

1.58. Следење на огнено оружје и делови од огнено оружје и муниција – 
систематското следење на огнено оружје и, каде што е можно, нивните делови и 

муницијата од производител до купувач со цел да се помогне на надлежните тела во 
откривањето, истражувањето и анализирањето на незаконската трговија и 

незаконското тргување;  
 

1.59. Комбинирано огнено оружје – огнено оружје со повеќе цевки каде 
комбинирањето на цевките се врши од различни цевки или калибри во истото оружје;  

 

1.60. Заплена – привремено суспендирање на средствата наложено од надлежен суд 
или друго надлежно тело во согласност со применливото законодавство;  

 
1.61. Одземање – перманентно суспендирање на средствата наложено со конечна 

одлука на надлежен суд или друго надлежно тело во согласност со применливото 
законодавство;  

 
1.62. Повлекување – укинување на правното дејство на административниот акт до 

издавањето на следниот административен акт во согласност со применливото 
законодавство;   

 

1.63. Сертификат за крајниот корисник – документот се користи во меѓународни 
трансфери со цел да потврди дека купувачот е крајниот примател на материјалите, и 

дека не планира да ги пренесе таквите материјали на друга страна;  
 

1.64. Транзит – стоки кои ја напуштаат царинската територија на Косово и кои 
поминуваат преку територијата на една или повеќе трети земји додека финалната 

дестинација е во друга трета земја или поминува преку царинската територија на 
Република Косово од друга трета земја;  
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1.65. Транзитен претовар – транзит кој што го вклучува физичкото дејство на истовар 

на стоки од увозните превозни средства со претовар, за цели на повторен извоз, 
најчесто со друго превозно средство;  

 
1.66. Незаконски промет – увоз, извоз, продажба, испорака, движење или трансфер 

на оружје, делови од оружје или муниција од, или преку друга територија на 
територијата на Република Косово, директно од трета земја, ако важи било кое од 

следните: 
 

1.66.1. Третата земја или Република Косово не го овластила ова во согласност 

со законските одредби на земјата;  
 

1.66.2. Оружјето не е обележано во согласност со овој Закон или во согласност 
со директивата на ЕУ 91/477/ЕЕЗ вклучувајќи ги измените направени со 

Директивата 2008/51/ЕЗ; или 

 

1.66.3. Увезеното оружје не е обележано за време на увозот со обележување 
на идентификацијата само на првата земја на увозот, или кога оружјето нема 

такви ознаки, единствен производ за идентификација на увезеното оружје.  
 

 

1.67. Обележување – Поставување на уникатни ознаки, вклучувајќи, но не 
ограничувајќи се на: името на производителот, местото на производство, серискиот 

број, годината на производство ако истата не вклучена во серискиот број или содржи 
било каква алтернативна ознака разбирлива за корисникот со број на алфанумерички 

код кој што овозможува непосредна идентификација од третите земји, освен земјата на 
производство;  

 
1.68. Единствено овластување – Овластувањето издадено од компетентното тело за 

едно правно лице само за извоз или увоз за испорака на едно или повеќе парчиња 

огнено оружје, делови од оружје и муниција до идентификуваниот финален примател 
од третата земја;  

 
1.69. ADR – Европската спогодба за меѓународен транспорт на опасни стоки по копнен 

сообраќај; 
 

1.70. Одговорно лице – физичко лице во рамки на правно лице, на кое му е доверено 
да изврши определени задачи, или кое е овластено на дејствува во име на правното 

лице.  
 

1.71. Незаконско производство – производството или склопувањето на огнено 

оружје, делови од оружје и муниција:  
 

1.71.1. Од било кој клучна компонента на таквото нелегално тргувано огнено 
оружје;  

 
1.71.2. Без овластување издадено од надлежно тело на Република Косово каде 

што се случува производството или склопувањето;  
 

1.71.3. Без обележување на собраното оружје во времето на производство во 

согласност со овој Закон.   
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1.72. Муниција со гумени проектили за користење при управување со немири – 

муниција со проектили обложени со гума во сферичен облик, со хомогена мерка што 
се користи од надлежните институции за контрола и управување со толпи при немири;  

 
1.73. Оружје и муниција за привремена пацификација на животни – несмртоносно 

оружје што се користи од специјализирани институции како што се организации за 
добросостојба на животните, ветеринарни установи и други правни лица лиценцирани 

за контрола на животни, кои привремено ги неутрализираат животните за нивен 
третман (безбедно фаќање). Муницијата што се користи може да биде шприц или игла 

кои содржат хемиски агенси за анестезиолошко смирување или привремена парализа. 

Шприцот или иглата можат да се применат преку стрела, цевки за дување или 
пневматско оружје и со проектили – без куршуми.   

 
1.74. Проверка на минатото – процес развиен од косовската полиција за собирање на 

кривични, комерцијални и финансиски податоци за правниот субјект од членот 13 

ставот 3 под–ставот 3.6 од овој Закон.  

 
Член 3 

Видови оружје 
 

1. Според овој Закон, за оружје се сметаат: 

 
1.1. Огнено оружје;  

 
1.2. Колекционерско оружје; 

 
1.3. Пневматско оружје; 

 
1.4. Оружје за употреба на хемиски агенси; 

 

1.5. Експлозивно (распрскувачко) оружје; 
 

1.6. Оружје со лак, јаже (тетива); 
 

1.7. Ладно оружје; 
 

1.8. Оружје за светлосна и звучна сигнализација (звук); 
 

1.9. Електрошок оружје (електрични онеспособувачи); и 
 

1.10. Оружје управувано со енергија (ОУЕ). 

 
2. За оружје се сметаат и муницијата, адаптерите, и клучните делови на оружјето, освен ако 

не е поинаку утврдено со овој Закон.  
 

3. За оружје, според овој Закон, не се сметаат:  
 

3.1. Оружје за индустриска употреба; 
 

3.2. Декоративно оружје; 

 
3.3. Имитација на оружје. 
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3.4. Огнено оружје кое што е перманентно онеспособено за употреба (дезактивирано) 
со примена на техничките процедури дефинирани од компетентното тело; и  

 
3.5. Харпуни за подводен риболов. 

 
 

Член 4 
Категоризација на оружје 

 

1. Оружјето, според овој Закон, е категоризирано како што следи: 
 

1.1. Категорија A – огнено оружје забрането за крајна употреба од страна на цивили се: 
 

1.1.1. Експлозивни воени проектили и системи за лансирање (A1); 

 

1.1.2. Автоматско огнено оружје (A2); 
 

1.1.3. Огнено оружје маскирано во форма на друг предмет (A3); 
 

1.1.4. Муниција со висок степен на пробив, експлозивна муниција или запаливи 

проектили и проектили за слична муниција и муниција со гумена облога за 
управување со топли луѓе (A4); 

 
1.1.5. Муниција за распрскувачки и касетни проектили за таква муниција, освен 

во случаи на ловечко оружје и оружје за спортско стрелаштво на лица кои 
имаат право да ги користат (A5); 

 
1.1.6. Огнено оружје со монтиран придушувач (A6); 

 

1.1.7. Огнено оружје со цевка со жлебови и калибар поголем од 12,7 милиметри 
(A7); 

 
1.1.8. Експлозивни уреди и нивни делови (A8); 

 
1.1.9. Оружје за употреба на хемиски агенси и муниција за такво оружје (A9); 

 
1.1.10. Специјална опрема за огнено оружје која овозможува огненото оружје да 

се пренамени во друга категорија освен првичната (A10);  
 

1.1.11. Електрошок оружје (електрични онеспособувачи) (A11); 

 
1.1.12. Муниција за следење (A12); 

 
1.1.13. Муниција со двојно дејство (A13); 

 
1.1.14. Муниција со пробивен капацитет во панцир за тело (A14); 

 
1.1.15. Оружје управувано со енергија ОУЕ (A15) и 

 

1.1.16. Огнено оружје со полигонални цевки (A16); 
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1.2. Категорија B – огнено оружје за кое е неопходна дозвола се: 

 
1.2.1. Кратко полуавтоматско или повторувачко огнено оружје (B1); 

 
1.2.2. Кратко огнено оружје за единично пукање со централно согорување (B2); 

 
1.2.3. Кратко огнено оружје за единично пукање со странично согорување со 

вкупна должина помала од 28 cm (B3); 
 

1.2.4. Долго полуавтоматско огнено оружје каде магацинот и комората заедно 

можат да држат повеќе од три (3) зрна (B4);  
 

1.2.5. Долго полуавтоматско огнено оружје каде магацинот и комората заедно 
можат да држат до три (3) зрна, каде уредот за полнење се отстранува или 

каде не е сигурно дека оружјето не може да се пренамени, со помош на обични 

алатки, во оружје каде магацинот и комората можат да држат повеќе од три (3) 

зрна (B5); 
 

1.2.6. Долго повторувачко и полуавтоматско огнено оружје со мазна цевка која 
не надминува 60 cm во должина (B6). 

 

1.3. Категорија C – огнено оружје со ограничени технички капацитети за кое е 
неопходна дозвола се:  

 
1.3.1. Долго повторувачко огнено оружје покрај оние наведени во Категорија B, 

точка 1.2.6 (C1);  
 

1.3.2. Долго огнено оружје за единично пукање со цевка со жлебови (C2); 
 

1.3.3. Долго полуавтоматско огнено оружје покрај оние наведени во Категорија 

B, точки 1.2.4, 1.2.5 и 1.2.6 (C3);  
 

1.3.4. Кратко огнено оружје за единично пукање со странично согорување со 
вкупна должина која не е помала од 28 cm (C4); 

 
1.3.5. Долго огнено оружје за единично пукање со мазна цевка (C5); 

 
1.3.6. Пневматско оружје со енергија на куршум од над 7,5 J и калибар над 4,5 

mm (C6); 
 

1.3.7. Огнено оружје за светлосна и звучна сигнализација (C7);  

 
1.3.8. Оружје и муниција за привремена пацификација на животни (C8); и  

 
1.3.9. Адаптери (C9). 

 
1.4. Категорија D – огнено оружје кое треба да се пријави и за кое е издадена дозвола 

се: 
 

1.4.1. Античко огнено оружје (D1); 
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1.4.2. Пневматско огнено оружје со енергија на куршум до 7,5 J и калибар до 4,5 

mm (D2); 
 

1.4.3. Оружје со лак, јаже или тетива (D3); и 
 

1.4.4. Ладно оружје (D4). 
 

2. Комбинирано огнено оружје ќе се класификува под категоријата на која припаѓа цевката со 
жлебови или според најголемиот калибар на мазната цевка во случај да нема цевка со 

жлебови. 

 
3. Без оглед на ставот 1 под–ставот 1.1 од овој член, како забрането огнено оружје нема да се 

смета ловечко огнено оружје и спортско огнено оружје со телескопска оптика. 
 

4. Специјалната опрема од категорија А10 и оружјето за привремена пацификација на 

животни (C8) ќе се регулира со подзаконски акт од компетентното тело.  

 
 

 
ПОГЛАВЈЕ II 

НАБАВКА И ПОСЕДУВАЊЕ ОРУЖЈЕ  

 
Член 5 

Согласност 
 

1. Оружје, делови од оружје и муниција ќе се купуваат само врз основа на согласност 
издадена од компетентното тело, во согласност со категоризацијата на оружје B и C од членот 

4 од овој Закон.  
 

2. Компетентното тело со подзаконски акт ги утврдува видовите оружје кое може да се купи 

врз основа на согласноста.  
 

Член 6 
Ограничување на согласноста 

 
1. Физичко лице, кое што е државјанин или странец со дозвола за постојан престој во 

Република Косово, или правно лице со основното место на работа регистрирано во деловниот 
регистар на Република Косово, мора да побара согласност за набавка на огнено оружје од 

категориите B и C од овој Закон издадени од компетентното тело.  
 

2. За клучните делови на огнено оружје и муниција за огнено оружје со цевка со жлебови може 

да биде неопходна согласност за набавка слична со видот на огненото оружје за кое е 
издадена дозвола.  

 
3. Согласноста за набавка на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција од ставовите 

1 и 2 од овој член ќе важи шест (6) месеци од денот на издавање на согласноста.  
 

4. Муниција за огнено оружје со мазна цевка може да се набави ако е издадена дозвола за 
таквото огнено оружје, за кое е неопходна согласност.  

 

5. Физичко лице може да поседува до две стотини (200) парчиња боева муниција за огнено 
оружје со цевка со жлебови, освен ако не се обезбедат докази дека постојат оправдани 
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причини за набавка и поседување на голема количина како што е лов, спортско стрелаштво 

или слични активности.  
 

6. Физичко лице или правно лице регистрирано како стрелечко или ловечко здружение или 
центар за обука може да поседува до три (3) kg црн барут за цели на повторно полнење на 

муниција наменета за огнено оружје со мазна цевка за која тие поседуваат дозвола.  
 

7. Физичко лице и правно лице може да поседува неограничена количина на муниција за 
пневматско огнено оружје за кое поседуваат дозвола.  

 

8. Правно лице со лиценца за обезбедување услуги во полето на приватна безбедност каде е 
дозволено носење на огнено оружје може да поседува парчиња муниција во ограничени 

количини според просторот за чување, додека лиценциран работник во ова правно лице може 
да носи до педесет (50) парчиња муниција за секое оружје со дозвола за носење.  

 

Член 7 

Барање на физичко лице за набавка на огнено оружје  
 

1. Согласност за набавка на огнено оружје може да се издаде на физичко лице врз основа на 
негово/ нејзино поднесено барање, ако тој/таа ги исполнува следните критериуми:  

 

1.1. Има дваесет и една (21) година; 
 

1.2. Поседува полна правна способност; 
 

1.3. Поседува физички и ментални способности; 
 

1.4. Не претставува опасност за себеси, јавниот ред и јавното здравје;  
 

1.5. Успешно го помине теоретскиот и практичниот испит за употреба на огнено оружје;  

 
1.6. Граѓанин е на Република Косово или е странец со дозвола за стален престој во 

Република Косово, освен ако не е поинаку утврдено со меѓународна спогодба 
(спогодби);  

 
1.7. Да има доказ за редовно членство и да биде сертифицирано како ловец во 

ловечко здружение. Овој критериум важи само во случаи кога оружје се купува за лов;  
 

1.8. Да ги навело причините за набавка на огненото оружје, во согласност со членот 11 
од овој Закон.  

 

Член 8 
Потврда за способност за целосно дејствување 

 
1. Центарот за социјални прашања издава потврда со која потврдува дека на барателот не му 

е одземена или ограничена со судска одлука способноста за дејствување.   
 

2. Потврдата од ставот 1 од овој член не може да биде постара од шест (6) месеци.  
 

Член 9 

Потврда за физичка и ментална способност 
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1. Способноста за поседување на огнено оружје се докажува со лекарско уверение кое што не 

може да биде постаро од една (1) година.  
 

2. Трошоците за здравствениот преглед ги сноси физичкото лице.  
 

3. Министерството за здравство, во соработка со компетентното тело, го утврдува видот и 
модалитетите на здравствениот преглед за потврда на психолошко – физичката способност 

за поседување и носење на огнено оружје со подзаконски акти. 
 

4. Здравствениот преглед на физичкото лице наведен во овој член, за да ја провери 

психолошко – физичката способност за поседување и носење на огнено оружје, ќе се изврши 
од соодветните здравствени институции кои се дефинирани од Министерството за здравство 

во соработка со компетентното тело.  
 

Член 10 

Опасност по јавниот ред и сигурност  

 
1. За опасност по јавниот ред и безбедност според членот 7 под–ставот 1.4 од овој Закон се 

смета:  
 

1.1. Физичко лице осудено со правосилна судска пресуда за кривично дело;  

 
1.2. Физичко лице осудено со правосилна судска пресуда за прекршок повреда на 

јавниот ред и мир како последица на елементи на насилство;   
 

1.3. Други околности кои укажуваат дека огнено оружје може да се злоупотреби, 
особено кога определено лице е регистрирано на листа на релевантните надлежни 

тела за честа и прекумерна консумација на алкохол или наркотични средства, за 
домашно насилство, насилство во образовна институција или на работното место; и  

 

1.4. Физичко лице кое е под истрага за кривично дело.  
 

2. Потврда за физичките лица од под–ставовите 1.1 и 1.2 од ставот 1 од овој член ја издава 
судот, додека за физичките лица од под–ставовите 1.3 и 1.4 од ставот 1 од овој член ја издава 

косовската полиција. 
 

3. Компетентното тело ќе ја прекине постапката за издавање согласност за набавка на оружје, 
ако против физичкото лице се води постапка за кривично дело или прекршок и постапка за 

повреда на јавниот ред и мир, поседување на оружје без дозвола како последица на елементи 
на насилство, до конечната одлука.  

 

Член 11 
Причини за купување оружје за физички лица  

 
1. Причини за набавка на оружје, делови за оружје и муниција од страна на физички лица се 

само за носење оружје, лов, стрелаштво или за колекционерски цели, за што е издадена и 
дозволата. 

 
2. Носење на оружје според ставот 1 од овој член е дозволено за специјални случаи на 

јавната безбедност кои што ќе се дефинираат со подзаконски акт издаден од компетентното 

тело.   
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Член 12 

Стручен испит 
 

1. Тестирањето на стручното знаење за правилно користење и одржување на оружје за 
категориите B и C и познавањето на одредбите на овој Закон се извршува преку успешно 

полагање на стручниот испит поставен од компетентното тело.  
 

2. Овој стручен испит се состои од теоретски и практичен дел:  
 

2.1. Теоретскиот дел од испитот го проверува теоретското познавање на:  

 
2.1.1. Поседување и чување на огнено оружје и муниција; 

 
2.1.2. Употреба на огнено оружје; и 

 

2.1.3. Давање прва помош. 

 
2.2. Практичниот дел од испитот вклучува: 

 
2.2.1. Тестирање на познавањето на безбедна употреба на огнено оружје и 

муниција; и 

 
2.2.2. Пукање во мета.  

 
3. Практична обука за употреба на оружјето од категориите B и C за физичките лица кои 

побарале согласност за набавка на оружје од категориите B и C ќе се спроведе од страна на 
лиценцирано правно лице. Лиценцираното правно лице ќе издава сертификат на физичкото 

лице по успешното поминување на практичната обука.  
 

4. Лиценцата за правните лица од ставот 3 од овој член ја издава компетентното тело.  

 
5. Практичната обука од ставот 3 од овој член ја вршат овластени инструктори.  

 
6. Компетентното тело со подзаконски акт ги утврдува минималните технички и безбедносни 

услови кои што треба да ги исполнува правното лице, лиценцирано за обезбедување на 
практична обука, теоретско и практично знаење. 

 
7. Компетентното тело со подзаконски акт го утврдува видот, модалитетот на теоретската и 

практичната обука, стручниот испит и потврдата на квалификациите на инструкторите 
вработени во правните лица кои ќе бидат лиценцирани за обезбедување на обуки.  

 

8. Трошоците за полагање на стручниот испитите ги покрива барателот.  
 

Член 13 
Барање од правното лице за набавка на огнено оружје  

 
1. Согласноста за набавка на оружје може да се издаде на правното лице врз основа на 

барањето поднесено до компетентното тело.  
 

2. Правните лица од ставот 1. од овој член подразбираат, но не се ограничени на:  

 
2.1. Центри за обука за оружје; 
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2.2. Ловечки здруженија; 
 

2.3. Друштва за стрелаштво; 
 

2.4. Правното лице кое поседува лиценца за вршење дејност во областа на услуги за 
приватно обезбедување ќе дозволи носење на оружје според важечките закони;   

 
2.5. Институции кои се справуваат со научни студии или контрола на животни;  

2.6. Музеи; 

 
2.7. Аеродром; и 

 
2.8. Филмската индустрија. 

 

3. Правните лица од ставот 2. од овој член добиваат согласност ако ги исполнуваат следните 

критериуми:  
 

3.1. Сертификат за бизнис; 
 

3.2. Судска потврда дека дејноста на правното лице не е забранета или прекината со 

правосилна пресуда на надлежниот суд;  
 

3.3. Потврда од надлежниот орган дека поседуваат простор за чување и безбедно 
складирање на оружје, делови за оружје и муниција;  

 
3.4. Докази за вршење на соодветната дејност;   

 
3.5. Доказ дека имаат промет од најмалку триесет илјади евра (30.000 €) во 

претходната календарска година или дека имаат почетен буџет од над триесет илјади 

евра (30.000 €) при основањето на дејноста за правните лица од ставот 2. под–
ставовите 2.1., 2.4., 2.7. и 2.8. од овој член, и над пет илјади евра (5.000 €) за правните 

лица од ставот 2 под–ставовите 2.2., 2.3., и 2.6. од овој член. Овие критериуми не се 
применуваат на правните лица од под–ставот 2.5. ставот 2. од овој член;    

 
3.6. Потврда на минатото мора да се изврши за субјектот барател, неговите основачи 

и одговорните лица.  
 

Член 14 
Причини за набавка на оружје за правното лице  

 

1. Правното лице кое што обезбедува обука може да добие согласност за набавка на огнено 
оружје врз основа на лиценцата издадена за вршење на оваа дејност. Правното лице од овој 

став поседува само едно оружје за секоја линија на оган, и две огнени оружја за полигонот за 
цели на замена.  

 
2. Ловечките здруженија и друштвата за стрелаштво кои поседуваат ловиште и стрелиште 

можат да добијат согласност за набавка на огнено оружје за дејностите што ги извршуваат.  
 

3. На научни институции, државни тели или правни субјекти кои што учествуваат во научни 

истражувања може да се издаде согласност за набавка на оружје, делови за оружје и 
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муниција. Додека за институциите или здруженијата кои работат со контрола на животни 

можат да добијат согласност за оружје од категоријата C8.  
 

4. Правното лице кое што обезбедува услуги врз основа на членот 13 ставот 2. под–ставот 
2.4. од овој Закон мора да поседува лиценца. Поседувањето на огнено оружје е ограничено на 

не повеќе од едно оружје за еден специјализиран работник за безбедност како и до петнаесет 
проценти (15%) за цели на замена во случаи на оштетување или поправка. Оружјето што не 

се користи за редовните договори ќе се чува во специјални метални кутии или сефови од 
страна на компетентното тело. Управувањето со ова оружје се утврдува со подзаконски акт 

издаден од компетентното тело.  

 
5. Правното лице може да добие согласност за набавка за цели на колекција и изложба на 

оружје.  
 

6. Музеите можат да добијат согласност врз основа на законот за културно наследство и други 

релевантни закони;  

 
7. Аеродромите може да добијат согласност за цели на бркање на птици;  

 
8. Филмската индустрија може да добие согласност за филмска продукција.  

 

Член 15 
Постапка и временска рамка за разгледување на барања  

 
1. Барањата за набавка, поседување, носење на оружје, складирање, производство, 

дезактивирање, поправка, продажба, транспорт, означување на оружје и муниција за правни и 
физички лица ги разгледува и за нив одлучува СЈБ во прв степен. 

 
2. СЈБ одлучува за барањето за огнено оружје од ставот 1 од овој член за физичкото лице и 

правното лице во рок од триесет (30) дена по поднесување на барањето, или во 

комплицирани случаи до деведесет (90) дена во кој случај СЈБ е должен да го извести 
барателот за причините за посебниот случај.  

 
3. Страната која е незадоволна со оваа одлука на СЈБ според ставот 2. Од овој член има 

право да поднесе жалба во втор степен во рок од петнаесет (15) дена од датумот на прием на 
пресудата.  

 
4. Комисијата за жалби одлучува за жалбата од ставот 3 од овој член во рок од триесет (30) 

дена. Одлуката на Комисијата за жалби е конечна. Страната која е незадоволна со оваа 
одлука може да се обрати на надлежниот основен суд.   

 

5. Барањата за трговија, вклучувајќи увоз, извоз, транзит, транспорт, како и за барања кои 
произлегуваат од Законот за оружје, муниција и соодветната безбедносна опрема за 

овластените државни безбедносни институции, ги разгледува и за нив одлучува во рок од 
деведесет (90) дена Комисијата за разгледување назначена од компетентното тело. Одлуката 

на Комисијата за разгледување е конечна. Страната која е незадоволна со оваа одлука може 
да се обрати на надлежниот основен суд.   

 
6. Компетентното тело со подзаконски акти ги утврдува постапките и назначувањето на 

членовите на Комисијата за разгледување и Комисијата за жалби.  

 
Член 16 
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Рок за регистрација  

 
1. Физичко или правно лице на кое е издадена согласност за набавка на огнено оружје ќе 

поднесе, во рок од петнаесет (15) дена од денот на набавката на оружјето, барање до 
компетентното тело за регистрација на оружјето и за добивање на соодветна дозвола за 

оружјето.  
 

2. Лиценцираното правно лице кое тргува со оружје ќе поднесе, во рок од пет (5) дена од 
денот на продажбата на оружјето, извештај до компетентното тело за продажбата  и ќе 

приложи чаури и проектили од пробното стрелање.  

 
3. Извештајот од ставот 2 од овој член треба да содржи податоци за физичкото или правното 

лице кое го набавило оружјето, податоците за правното лице кое го продало оружјето и 
информации за идентификација за продаденото оружје и најмалку два (2) проектили и две (2) 

чаури од пробното стрелање ќе се приложат со извештајот.   

 

4. Компетентното тело за секое оружје доделува единствен број за идентификација.  
 

Член 17 
Видови дозволи за физички лица  

 

1. Дозволите за физичките лица вклучуваат:  
 

1.1. Дозвола за носење огнено оружје;  
 

1.2. Дозвола за колекционерско оружје; 
 

1.3. Дозвола за оружје за лов; 
 

1.4. Дозвола за оружје за стрелаштво; и 

 
1.5. Дозвола за оружје за D категорија. 

 
Член 18 

Дозвола за носење огнено оружје 
 

1. Физичко лице може да побара дозвола за носење на огнено оружје само ако ги исполнува 
следните критериуми:  

 
1.1. Сертифициран и ангажиран со договор работник во правното лице лиценцирано 

според членот 13 ставот 2.4. може да носи огнено оружје во согласност со соодветната 

применлива легислатива, во работно време на работното место како што е 
дефинирано со членот 19 од овој Закон; 

 
1.2. Физичкото лице кое ги исполнува критериумите во согласност со членот 7 од овој 

Закон и други критериуми утврдени со подзаконски акт од страна на компетентното 
тело; и   

 
1.3. Работници за обезбедување кои работат за дипломатски мисии во Република 

Косово. За имплементацијата на овој под–став компетентното тело ќе издаде 

подзаконски акт.  
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Член 19 

Дозвола за носење оружје за вработените во приватни компании за безбедност  
 

1. Правните лица кои поседуваат оружје според дозволата за носење огнено оружје ќе го 
дадат оружјето на користење само на сертифициран вработен како што е дефинирано во 

членот 18 ставот 1. под–ставот 1.1. и кој ги задоволува условите утврдени со членот 7 од овој 
Закон.   

 
2. Со барање од правното лице од ставот 3 од овој член, компетентното тело му издава на 

корисникот на огненото оружје дозвола за поседување оружје која има важност од една (1) 

година.  
 

3. Времетраењето на дозволата за носење оружје во согласност со ставот 2 од овој член ќе се 
продолжи на барање на правното лице ако лицето кое ја дало дозволата ги исполнува 

условите утврдени со членот 7 од овој Закон.    

 

4.  Правното лице поднесува барање за продолжување на дозволата за носење огнено оружје 
максимум 60 (шеесет) дена пред датумот на истекување на дозволата.  

 
5. Лице чии што работен однос во правното лице е прекинат, на денот на раскинување на 

работниот однос е обврзано да го предаде оружјето и дозволата за носење оружје на 

одговорното лице во правното лице.  
 

6. Правното лице е обврзано во рок од пет (5) дена од денот на раскинување на работниот 
однос писмено да го извести компетентното тело за истото и да ја донесе дозволата за 

носење оружје на компетентното тело.  
 

Член 20 
Дозвола за колекционерско оружје 

 

1. Дозвола за колекционерско оружје е дозвола која му овозможува на физичко лице да 
поседува колекционерско оружје во согласност со овој Закон.  

 
2. Дозволата за набавка на колекционерско оружје се издава на физичко лице, на негово 

барање, и ако се исполнети условите од членовите 7, 41 и 4 од овој Закон.  
 

3. Ако колекција на оружје се состои од повеќе од дваесет и пет (25) парчиња оружје, во 
согласност со барањата од ставот 2 од овој член, колекционерот ќе приложи кон барањето 

писмена изјава во која наведува дека тој/таа ќе дозволи слободна контрола на ова огнено 
оружје од страна на компетентното тело и дека тој/таа ги исполнува барањата за место за 

складирање на огнено оружје. 

 
4. Колекционер на кого му е издадена согласност за набавка на колекционерско оружје е 

обврзан, во рок од петнаесет (15) дена од набавката на оружјето, да поднесе барање до 
компетентното тело за регистрација на оружјето и за издавање на дозвола за колекционерско 

оружје.   
 

5. Дозволата од ставот 4. Од овој член се издава со времетраење од 10 (десет) години.  
 

6. По издавањето на првата дозвола за колекционерско оружје од ставот 4. од овој член, 

согласноста за набавка на уште едно колекционерско оружје се издава само ако се исполнети 
условите од членот 7 ставот 1.4. од овој Закон.   
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7. Оружје кое е предмет на оваа дозвола нема да се носи и ќе се транспортира само до 
сервис или изложба, предмет на дозвола за движење на оружје издадена од компетентното 

тело. За ова оружје не може да се набави муниција.  
 

Член 21 
Дозвола за ловечко оружје 

 
1. Дозвола за ловечко оружје е дозвола која овозможува физичко лице да поседува оружје од 

категориите B, C и D само за цели на лов.  

 
2. Оружјето може да се пренесува само од местото на постојан престој до полигони за пукање, 

ловишта или сервис со дозвола за движење на оружје издадена од полициска станица.  
 

3. Барањето за движење на оружје се поднесува од страна на лицето до полициската станица 

пет (5) дена пред почетокот на транспортот на оружјето.  

 
4. Активен член на ловечко здружение кој поседува дозвола за лов може да изнајми ловечко 

огнено оружје од ова здружение со цел да лови еден (1) ден на подрачјето на ловиштето. 
Здружението ќе издава потврда за издавање на активен член додека тој член е во посед на 

изнајменото огнено оружје. 

 
5. Дозволата од ставот 1. од овој член има важност од пет (5) години.  

 
Член 22 

Дозвола за спортско стрелаштво 
 

1. Дозвола за спортско стрелаштво е дозвола која овозможува физичко лице да поседува 
оружје од категориите B, C и D само за цели на спортско стрелаштво. 

 

2. Оружјето може да се пренесува само од местото на постојан престој до полигони за пукање 
или сервис со дозвола за движење на оружје издадена од полициска станица.  

 
3. Барањето за движење на оружје се поднесува од страна на лицето до полициската станица 

пет (5) дена пред почетокот на транспортот на оружјето.  
 

4. Активен член на друштво за спортско стрелаштво кој поседува дозвола за пукање може да 
изнајми огнено оружје за спортско стрелаштво од ова здружение со цел да пука еден (1) ден 

на полигонот за пукање. Друштвото ќе издава потврда за издавање на активен член додека 
тој член е во посед на изнајменото огнено оружје.  

 

5. Дозволата од ставот 1. од овој член има важност од пет (5) години. 
 

Член 23 
Дозвола за оружје од D категорија  

 
1. Оружје од D категорија може да се набави од физичко лице кое ги исполнува условите од 

членот 7 ставовите 1.1. и 1.6. од овој Закон. 
 

2. Оружјето предмет на D категорија се транспортира само на полигони за пукање, ловишта, 

местото за обука или сервис, предмет на дозвола за движење со оружје издадена од 
полициска станица.  
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3. Физичко лице кое набавило оружје врз основа на овој член ќе го даде оружјето на увид во 
полициската станица во рок од петнаесет (15) дена од денот на набавка на оружјето.  

 
4. Дозволата од ставот 1. од овој член има важност од пет (5) години.  

 
Член 24 

Видови на дозволи за правни лица 
 

1. Видови на дозволи за правните лица се следните:  

 
 

1.1. Дозвола за носење огнено оружје;  
 

1.2. Дозвола за производство на оружје, делови за оружје и муниција од А категорија;  

 

1.3. Дозвола за поправка на оружје од А категорија;  
 

1.4. Дозвола за колекционерско оружје; 
 

1.5. Дозвола за трговија со оружје и муниција; 

 
1.6. Дозвола за транспорт на оружје; и 

 
1.7. Дозвола за оружје за D категорија.  

 
2. Процедурите и временската рамка за разгледување на барањето од страна на СЈБ, 

Комисијата за разгледување и Комисијата за жалби се спроведуваат врз основа на членот 15 
од овој закон.  

 

Член 25 
Дозвола за поседување на огнено оружје  

 
1. Дозвола за поседување на огнено оружје е дозвола која му овозможува на лиценцирано 

правно лице да поседува огнено оружје кое припаѓа на B, C и D категорија.  
 

2. Правното лице врз основа на членот 13 ставот 2. од овој Закон може да добие дозвола за 
поседување на оружје само ако ги исполнува критериумите од членот 13 ставот 3. од овој 

Закон.  
 

3. Дозвола за поседување на огнено оружје може да се издаде на правно лице со период на 

важност од пет (5) години.  
 

4. Дозволите за поседување на огнено оружје може да се продолжат врз основа на барање 
доставено од правното лице најмалку шеесет (60) дена пред истекот на периодот на важење.  

 
5. Правно лице може да приложи докази дека ги исполнува критериумите во согласност со 

членот 13 ставот 3. од овој Закон на барање за продолжување на дозволата за поседување 
на огнено оружје.  

 

Член 26 
Дозвола за производство на оружје од А категорија 
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1. Дозвола за производство е дозвола која што му овозможува на правно лице да произведува 
оружје, делови за оружје и муниција од А категорија.  

 
2. Барателот на дозвола за производство на оружје, делови за оружје и муниција од А 

категорија ќе поднесе барање а оваа дозвола од компетентното тело. Барањето вклучува 
документи во согласност со членот 13 ставот 3. под–ставовите 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 и 3.6 од овој 

Закон и лиценцата за производство на оружје, делови за оружје и муниција.  
 

3. Правното лице на кое се издава лиценца врз основа на членот 50 од овој Закон ќе го 

информира компетентното тело во рок од петнаесет (15) дена од почетокот на 
производството на оружје, делови за оружје и муниција.  

 
4. Компетентното тело, во консултација со Министерството за Косовските безбедносни сили, 

издава подзаконски акт за минималните технички и безбедносни услови кои се исполнуваат 

во однос на објектите каде што се врши производство, поправка или трговија и каде складира 

оружје и муниција.   
 

5. Дозволата врз основа на овој член ја издава компетентното тело откако ќе добие 
согласност од Министерството за Косовските безбедносни сили.   

 

6. За имплементацијата на ставот 5. од овој член, компетентното тело издава подзаконски акт.   
 

Член 27 
Дозвола за поправка на оружје од А категорија  

 
1. Дозвола за поправка е дозвола која што му овозможува на првното лице да врши поправка 

на оружје од А категорија.  
 

2. Барателот поднесува барање до компетентното тело за дозвола за поправка на оружје од А 

категорија. Барањето вклучува документи во согласност со членот 13 ставот 3. под–ставовите 
3.1, 3.2, 3.3, 3.5 и 3.6 од овој Закон и лиценцата за поправка на оружје.  

 
3. Правното лице на кое се издава лиценца врз основа на членот 51 од овој Закон ќе го 

информира компетентното тело во рок од петнаесет (15) дена од почетокот на поправката на 
оружје, делови за оружје и муниција.  

 
4. Компетентното тело издава подзаконски акт за минималните технички и безбедносни 

услови кои се исполнуваат во однос на објектите каде што се врши производство, поправка 
или трговија и каде складира оружје и муниција.   

 

5. Дозволата според овој Закон ја издава компетентното тело по прием на согласност од 
Министерството за Косовските безбедносни сили.  

 
6. За имплементацијата на ставот 5. од овој член компетентното тело издава подзаконски акт.  

 
Член 28 

Дозвола за колекционерско оружје 
 

1. Дозвола за колекционерско оружје е дозвола која што му овозможува на првното лице да 

поседува колекционерско оружје врз основа на овој Закон.  
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2. Правното лице ќе поднесе барање до компетентното тело за добивање дозвола за 

колекционерско оружје. Барањето вклучува документи во согласност со членот 13 ставот 3. 
под–ставовите 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 и 3.6 од овој Закон.  

 
3.  Ако колекција на оружје се состои од повеќе од дваесет и пет (25) парчиња огнено оружје, 

во согласност со барањата од ставот 1. од овој член, правното лице ќе приложи кон барањето 
писмена и потпишана изјава во која наведува дека тој/таа ќе дозволи слободна контрола на 

ова огнено оружје и дека тој/таа ги исполнува барањата за место за сертифицирано место за 
складирање.   

 

4. Обврските за регистрација во согласност со членот 16 се применуваат освен во случај на 
испорака на чаури и куршуми за пробно пукање.  

 
5. Дозволата од ставот 1. Од овој член има важност од десет (10) години.   

 

Член 29 

Дозвола за трговија со оружје и муниција  
 

1. Дозволата за трговија со оружје и муниција за правно лице ја издава компетентното тело.   
 

2. Барателот поднесува барање до компетентното тело за издавање на дозволата за трговија 

со оружје, делови за оружје и муниција.   
 

3. Компетентното тело издава четири (4) видови на дозволи за трговија, со единствено 
овластување за секој промет: 

 
3.1. Дозвола за трговија – увоз;  

 
3.2. Дозвола за посредување во трговија;  

 

3.3. Дозвола за трговија – извоз; и 
 

3.4. Дозвола за внатрешна трговија.  
 

4. Барањата за дозвола за трговија – увоз и дозвола за внатрешна трговија ќе ги содржат 
следните податоци:  

 
4.1. Името на компанијата, деловен сертификат, името на одговорното лице, адресата 

на испорачателот и примателот името на техничкото лице во правното лице;  
 

4.2. Името на производителот и земјата на производство на оружје, делови за оружје и 

муниција;  
 

4.3. Името, брендот, серискиот број на моделот, калибарот и количината на оружје, 
делови за оружје и муниција;  

 
4.4. Сертификат за крајниот корисник;  

 
4.5. Договор или друг официјален документ за договорената количина на оружје, 

муниција или делови за оружје;  

 
5. Барањето за дозвола за посредување при трговија ќе ги содржи следните податоци:  
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5.1. Името на компанијата, деловен сертификат, името на одговорното лице, адресата 
на испорачателот и примателот името на техничкото лице во правното лице;  

 
5.2. Името на производителот и земјата на производство на оружјето, деловите за 

оружје и муницијата;  
 

5.3. Видот, брендот, серискиот број на моделот, калибарот и количината на оружјето, 
деловите за оружје и муницијата;  

 

5.4. Земјата на извоз и земјата на увоз;  
 

5.5. Сертификат за крајниот корисник;  
 

5.6. Овластување за увоз издадено од компетентното надлежно тело на земјата на 

увоз; 

 
5.7. Овластување за извоз издадено од компетентното надлежно тело на земјата на 

извоз; 
 

5.8. Договор или друг официјален документ за договорената количина на оружје, 

муниција или делови за оружје.     
 

6. Барањето за дозвола за трговија – извоз ќе ги содржи следните податоци:  
 

6.1. Името на компанијата, деловен сертификат, името на одговорното лице, адресата 
на испорачателот и примателот името на техничкото лице во правното лице;  

 
6.2. Името на производителот и земјата на производство на оружјето, деловите за 

оружје и муницијата;  

 
6.3. Видот, брендот, серискиот број на моделот, калибарот и количината на оружјето, 

деловите за оружје и муницијата;  
 

6.4. Сертификат за крајниот корисник, ако е применливо;  
 

6.5. Договор или друг официјален документ за договорената количина на оружје, 
муниција или делови за оружје.     

 
6.6. Сертификат или овластување за транзит или други неопходни документи од 

земјите преку кои ќе поминува испораката;  

 
6.7. Овластување за увоз издадено од компетентното надлежно тело на земјата на 

увоз ќе ги содржи следните задолжителни податоци:    
 

6.7.1. Датумите на издавање и истекување; 
 

6.7.2. Местото на издавање; 
 

6.7.3. Земјата на извоз; 

 
6.7.4. Земјата на увоз; 
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6.7.5. Каде што е применливо, третата земја или земји на транзит;  
 

6.7.6. Примателот на пратката; 
 

6.7.7. Конечниот примател, доколку е познат во времето на испораката; и  
 

6.7.8. Податоци кои овозможуваат идентификација на оружјето, деловите за 
оружје и клучните компоненти и муницијата, вклучувајќи ја нивната количина, ќе 

се праќаат пред пратката. Оружјето ќе биде обележано.   

 
7. Секое барање за дозвола за извоз ќе се разгледува, пред издавањето на истата, од страна 

на Комисијата за разгледување во согласност со Законот за трговија со стратешки стоки.  
 

8. Повторен извоз не е дозволен без овластување од компетентното тело по консултации со 

соодветното надлежно тело на земјата на првичниот извоз.  

 
9. Привремен извоз може да се дозволи за цели на поправка, проценка или изложување, но 

без можност за продажба за период не подолг од шест (6) месеци.  
 

10. Дозволата за трговија со оружје, делови за оружје и муниција се издава со период на 

важност од девет (9) месеци, но нема да ја надминува периодот на важност на овластувањето 
за увоз.  

 
11. Дозволата од ставот 1. од овој член може да се повлече доколку во периодот кога 

дозволата важи за трговија, рестриктивни мерки се воведат од страна на меѓународни 
организации за сопирање на таквата трговија.   

 
12. Компетентното тело во рок од триесет (30) дена издава овластување за транзит преку 

територијата на Република Косово во согласност со барањето на барателот.  

 
13. Барањето за овластување за транзит ќе го содржи следното:  

 
13.1. Лиценца за трговија со оружје издадена од соодветното надлежно тело;  

 
13.2. Опис на стоките во транзит за оружје, делови за оружје и муниција вклучува: вид, 

модел, калибар, сериски број, број на лот, производител и место на производство;   
 

13.3 Името и компанијата на компанијата превозник, телефон за контакт, превозните 
средства, детали за превозните средства;   

 

13.4. Последниот корисник и последната дестинација;  
 

13.5. Граничниот премин на влез и излез;  
 

13.6. Приближно време на пристигнување и тргнување.  
 

14. Техничкото лице за оружје на правното лице задолжено за трговија со оружје ќе биде 
сертифицирано лице во техничките прашања за оружје и муниција.   

 

Член 30 
Дозвола за транспорт на оружје, делови за оружје и муниција  
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1. За секој транспорт на оружје, делови за оружје и муниција, неопходна е дозвола од 
компетентното тело.  

 
2. Правното лице ќе поднесе барање за дозвола до компетентното тело за транспорт на 

оружје, делови за оружје и муниција. 
 

3. Барањето ќе ги содржи следните податоци:   
 

3.1. Името на компанијата, број на деловен сертификат, името на одговорното лице, 

името и адресата на испорачателот, превозникот и примателот;   
 

3.2. Името на фирмата производител и земјата на производство на оружјето, деловите 
за оружје и муницијата;  

 

3.3. Видот, брендот, серискиот број на моделот, калибарот и количината на оружјето и 

муницијата;  
 

3.4. Приближното време, датумот, насоката на движење и местото на испорака;  
 

3.5. Безбедносните мерки преземени од превозникот за време на транспортот;   

 
3.6. Називот на граничниот премин каде оружјето, деловите за оружје и муницијата ќе 

се превезуваат и датумот на пристигнување на граничниот премин во случај на извоз 
или увоз;  

 
3.7. Договор или друг официјален документ за договорената количина на оружје, 

муниција или делови за оружје;                   
 

3.8. Лиценца за транспорт на оружје, делови за оружје и муниција издадена од 

компетентното тело;  
 

3.9. Лиценца за транспорт издадена од соодветното Министерство за транспорт;  
 

3.10. Копија од дозволата за трговија;  
 

3.11. Во случај на друмски транспорт, копија на личен документ, лична карта или 
пасош на возачот и во случаи на транспорт на муниција копија на ADR сертификатот 

за транспортното возило; во случај на железнички транспорт бројот на вагонот и возот, 
и во случај на воздушен превоз бројот на летот;   

 

3.12. Во случај на увоз, соодветната дозвола за трговија исто така ќе се поднесе; и 
 

3.13. Карактеристики кои овозможуваат идентификација и контрола на оружје, во 
согласност со меѓународните стандарди.  

 
4. Пред датумот на транспорт, извозната компанија мора да комуницира со земјата на извоз 

од каде ќе се изврши транспортот сите карактеристики опишани во ставот 3. под–ставот 3.13. 
од овој член. Надлежните тела од земјата на извоз ќе ја извршат инспекцијата, секогаш кога 

тоа е возможно во земјата на извоз, за да ја потврдат конзистентноста на информациите 

дадени од продавачот и реалните карактеристики на транспортот.  
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5. Секој транзитен транспорт преку Република Косово мора да го има овластувањето од 

компетентното тело. Постапката за транзитни пратки ќе се утврди со подзаконски акт издаден 
од компетентното тело.  

 
6. Дозволата за транспорт на оружје, делови за оружје и муниција се издава за период на 

важење од деведесет (90) дена.   
 

7. Компетентното тело, ако е потребно, ќе утврди посебни безбедносни мерки за време на 
транспортот на оружје и муниција.   

 

Член 31 
Дозвола за оружје од D категорија за правното лице  

 
1. Дозволата за оружје од D категорија е одзвола која се издава од страна н компетентното 

тело во согласност со членот 13 ставот 2. под–ставовите 2.2., 2.3., 2.5., 2.6. и 2.8. од овој 

Закон.  

 
2. Оружје регистрирано за овој вид на дозвола може да се превезува само до места како што 

се полигони за пукање, ловишта, изложби, места за обука, подрачја на снимање за цели на 
филмската индустрија, и сервиси за оружје според дозволата за движење со оружје издадена 

од компетентното тело.  

 
3. Правното лице кое набавило оружје врз основа на овој член ќе го достави на увид оружјето 

пред компетентното тело во рок од пет (5) дена од денот на набавка на оружјето.  
 

4. Одредбите од овој член не се применуваат за приватни компании за обезбедување за 
индивидуални овластени работни уреди кои припаѓаат под категорија D4. 

 
Член 32 

Одбивање на барања за сите видови дозволи за оружје  

 
Компетентното тело одбива да издаде дозвола за лов или пукање, дозвола за носење на 

огнено оружје, дозвола за поседување на огнено оружје, дозвола за колекционерско оружје, 
или дозвола од D категорија, доколку не може да се утврди последниот легален краен 

корисник на оружјето, огненото оружје не е соодветно обележано во согласност со законот 
или постапката за регистрација потврдува дека постојат причини за одбивање на барањето за 

регистрација на оружјето.   
 

 
 

ПОГЛАВЈЕ III 

ДОЗВОЛИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА, ЛЕГАЛИЗАЦИЈА И ПРЕДАВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ  
 

Член 33 
Картички за регистрација на оружје, картички за овластување за оружје и други 

релевантни дозволи  
 

1. Преодниот период за картичките за регистрација на оружје, картичките за овластување за 
оружје и другите релевантни дозволи е две (2) години од стапување во сила на овој Закон.   

 

2. Компетентното тело издава подзаконски акт за утврдување на постапките за преодниот 
период од ставот 1. од овој член.   
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Член 34 
Легализација и предавање на оружје  

 
Легализацијата и предавањето на оружје се регулирани со посебен закон.   

 
Член 35 

Предавање и дезактивирање на оружје  
 

Физичко или правно лице кое поседува огнено оружје од категориите A, B, C и D за кое е 

издадена картичка за регистрација на оружје, картичка за овластување за оружје или друг 
соодветен документ од страна на компетентно тело, но таквото огнено оружје е забрането со 

одредбите од овој Закон, во временски период од шест (6) месеци од датумот на стапување 
во сила на овој Закон, ќе го предадат огнено оружје од категориите A, B, C и D на правното 

лице од членот 54 ставот 2. од овој Закон, со цел да се изврши дезактивирање на огненото 

оружје или истото да се предаде на компетентното тело за уништување или за привремено 

складирање.   
 

 
 

ПОГЛАВЈЕ IV 

ЗАПЛЕНА, УКИНУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА И ДОЗВОЛА  
 

Член 36 
Секвестрација 

 
1. Лиценца, дозвола за оружје, оружје и муниција се запленуваат во случаи кога физичкото и 

правното лице не се придржува до критериумите дефинирани во овој Закон.   
 

2. Компетентното тело ќе изврши заплена на дозволата, оружјето и муницијата доколку во 

текот на продолжувањето на важењето на дозволата, утврдува дека оружјето/ огненото 
оружје е амортизирано или оштетено до таков степен што неговата употреба може да ја 

загрози јавната безбедност или ако оружјето не може да се поправи од страна на 
сопственикот.  

 
3. Сопственикот може да поднесе жалба до Комисијата за жалби во рок од петнаесет (15) 

дена од денот на прием на одлуката од ставовите 1. и 2. од овој член. Жалбата не го 
одложува извршувањето на оваа одлука.   

 
Член 37 

Укинување на дозволи и лиценци  

 
1. Дозволите издадени врз основа на членот 17 од овој Закон за физички лица се укинуваат 

во следните случаи:  
 

1.1. Истекува важноста на дозволата и дозволата не се продолжува;  
 

1.2. Донесена е конечна одлука за укинување на дозволата;  
 

1.3. Дозволата за постојан престој на странец на територијата на Република Косово 

престанала да важи, во согласност со Законот за странци; или  
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1.4. Смрт на носителот на дозволата. 

 
2. Лиценцата и дозволата издадена на правно лице во согласност со одредбите од овој Закон 

се укинува во следните случаи:  
 

2.1. Истекува важноста на лиценцата или дозволата и лиценцата или дозволата не се 
продолжува; 

 
2.2. Донесена е конечна одлука за укинување на лиценцата или дозволата; и  

 

2.3. Правното лице престане да постои.  
 

3. Ако дозвола за поседување на огнено оружје е укината од правното лице, може да се укине 
и дозволата за носење на огнено оружје.  

 

4. Во случај кога лиценцата и дозволата од ставовите 1. И 2. од овој член се укинува, 

оружјето, деловите за оружје и муницијата се запленуваат.  
 

5.  Страната незадоволна со одлуката може да поднесе жалба против одлуката за укинување 
пред комисијата за жалби во рок од петнаесет (15) дена од датумот на прием на одлуката.  

 

6. Жалбата против одлуката од ставовите 1. И 2. од овој член не го одложува извршувањето 
на одлуката.  

 
7. Во случај кога лиценцата издадена на физичко и правно лице е укината, ново барање не 

може да се поднесе пред да поминат пет (5) години од денот кога е донесена одлуката за 
укинување, освен ако не е донесена поинаква одлука од  надлежниот суд.  

 
8. Нови барања нема да бидат земени предвид ако правното лице прекршило меѓународни 

санкции и ембарго за оружје и муниција.  

 
Член 38 

Одземање на лиценца, дозвола и оружје  
 

1. Компетентното тело спроведува одлука за одземање донесена во согласност со одредбите 
од овој Закон за физичко лице врз основа на судска одлука каде е заклучено дека лицето:  

 
1.1. Ја загубило полната правна способност во согласност со членот 8 од овој Закон;   

 
1.2. Ја загубило физичката и менталната способност за поседување или носење 

оружје во согласност со членот 9 од овој Закон;    

 
1.3. Е осудено со правосилна пресуда за кривично дело или помало прекршок во 

согласност со членот 10 од овој Закон; и     
 

1.4. Не ги почитува критериумите дефинирани во овој Закон.  
 

2. Компетентното тело ја спроведува одлуката за одземање на лиценцата и дозволата 
донесена врз основа на одредбите на овој Закон и за правното лице со судска одлука во која 

се заклучува дека:  

 
2.1. Причините за издавањето на дозволата повеќе не постојат; или 
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2.2. Правното лице не ги почитува критериумите дефинирани во овој Закон.  
 

3. Компетентното тело го брише оружјето од евиденција и го уништува по донесувањето на 
конечната одлука. За уништеното оружје, сопственикот а оружјето не добива никаков 

надоместок.   
 

Член 39 
Продажба на одземено огнено оружје 

 

1. Доколку огненото оружје, дел од оружјето и муницијата имаат законско потекло, 
компетентното тело ќе издаде потврда за одземање и ќе му наложи на физичкото или 

правното лице да го продаде огненото оружје, деловите за оружје и муницијата во рок од 
деведесет (90) дена по завршување на процесот на жалби.  

 

2. Временската рамка од ставот 1. од овој член може да се продолжи во случаи кога 

компанијата банкротирала или е во стечајна постапка.   
 

3. Доколку сопственикот или правното лице, во рамки на временските рокови утврдени во 
ставот 1. од овој член не успее да го продаде огненото оружје или муницијата, компетентното 

тело покренува постапка во согласност со Законот за управување со запленет и одземен 

имот.  
 

4. Доколку огненото оружје  не се продаде на јавна лицитација, со огненото оружје  ќе се 
постапува во согласност со членот 40 од овој Закон.  

 
Член 40 

Постапки за запленето оружје, делови за оружје и муниција  
 

Оружјето, деловите за оружје и муницијата запленети во кривична постапка или прекршочна 

постапка ќе се третира во согласност со Законот за кривична постапка на Косово.  
 

 
 

ПОГЛАВЈЕ V 
ОБВРСКИ ЗА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА   

 
Член 41 

Обврска за одржување на оружје, делови за оружје и муниција  
 

1. Сопственикот или корисникот на оружјето, деловите за оружје и муницијата е обврзан да го 

одржува оружјето во соодветни услови, да го користи со внимание и да го складира на начин 
што не дозволува пристап до оружјето на неовластени лица.  

 
2. Сопственикот или корисникот на оружјето, деловите за оружје и муницијата нема да ги 

брише или менува ознаките на огненото оружје кои се гравирани од производителот на 
оружјето или дополнително поставени на друг начин од страна на надлежните државни тела.  

 
Член 42 

Обврска за обезбедување на оружјето, деловите за оружје и муницијата  
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1. Сопственикот или корисникот на оружјето, деловите за оружје и муницијата ќе го обезбеди 

оружјето на начин што не ја загрозуваа личната сигурност и безбедност на други лица.  
 

2.  Сопственикот или корисникот на оружјето е обврзан да врши транспорт на оружјето на 
таков начин, доколку тоа е технички изводливо, што огненото оружје е расклопено, и 

соодветно цевката ќе се оддели од механизмот за затворање, или ако ова е невозможно, во 
најмала рака муницијата ќе се биде одделена од огненото оружје.  

 
3. Забрането е да се користи оружјето од страна на сопственикот или корисникот на оружјето 

доколку тој/таа е под влијание на алкохол, наркотични средства или во било каква друга 

состојба во која лицето може да не ја разбира сериозноста на своите дејства.  
 

4.  Забрането е да се носи оружјето освен ако не е поинаку опишано во Законот.  
 

5. Забрането е оружјето за лов или спортско стрелаштво да се користи надвор од ловиште 

или цивилен полигон за пукање. Доколку сопственикот или корисникот на оружјето за лов го 

пренесува оружјето надвор од ловиштето или цивилниот полигон за пукање, сопственикот или 
корисникот ќе го пренесува оружјето во соодветна футрола и целата муниција ќе се држи 

одделно од оружјето. 
 

6. Забрането е да се носи и користи колекционерско оружје надвор од местото на постојан 

престој или пребивалиштето на колекционерот. Колекционерското оружје може да се 
пренесува надвор од местото на постојан престој или пребивалиштето само за цели на 

поправка, изложба или продажба на колекционерското оружје врз основа на дозвола за 
движење на оружјето издадена од компетентното тело.  

 
7. Забрането е да се набавува, поседува и произведува муниција за колекционерско оружје.  

 
8. Одредбата од ставот 4. од овој член нема да се применува за:  

 

8.1. Учесници во филмска продукција, театарски изведби и други културни 
манифестации, каде што е задолжително користење на празно оружје или оружје со 

школска муниција, муниција за употреба во кинематографија, за училишта; и  
 

8.2. Акустични пиштоли за звучни сигнали на спортски манифестации.  
 

9. Компетентното тело ќе се информира за настаните од ставот 8. од овој член најмалку 
четиринаесет (14) дена пред почетокот на настанот. Соодветната организација ќе добие 

согласност од компетентното тело пред да го спроведе настанот.  
 

10. Пневматско оружје и оружје за лаки стрела (оружје со јаже или тетива) е забрането да се 

користи надвор од овластени полигони за стрелање или други лиценцирани безбедни 
простори.  

 
11. Оружје за спортско стрелаштво може да се користи и од страна на лица на возраст од 

шеснаесет (16) до дваесет и една (21) година, додека пневматско оружје и оружје за лаки 
стрела (оружје со јаже или тетива) може да се користи и од страна на лица на возраст од 

десет (10) до дваесет и една (21) година, само на лиценциран цивилен полигон за стрелање 
или во други лиценцирани безбедни простори наменети за натпревари во спортско 

стрелаштво, само под надзор на овластено лице, освен ако не е поинаку утврдено со 

правилата на Меѓународната федерација за спортско стрелаштво или Светската стрелачка 
федерација. 
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12. Забрането е да се врши измена на оружјето од една во друга категорија, освен ако постои 
дозвола за менувањето.  

 
Член 43 

Обврска за давање на увид на дозвола за носење и транспорт на огнено оружје на 
овластено лице  

 
1. Лице кое носи или врши транспорт на оружје ќе ја носи и соодветната дозвола за огненото 

оружје.  

 
2. На барање на овластено службено лице, лицето од ставот 1. од овој член ќе го покаже 

соодветното огнено оружје и дозволата.   
 

Член 44 

Чување на оружје, делови за оружје и муниција  

 
1. Физичко и правно лице кое што поседува вид на дозволено оружје ќе го чува таквото 

оружје, делови за оружје и муниција посебно во заклучена фиока, сеф, или во посебна соба 
која е технички обезбедена.  

 

2. Правното лице ќе води евиденција за огненото оружје, деловите за оружје и муницијата и ќе 
назначи лице одговорно за надзор на огненото оружје, деловите за оружје и муницијата. 

Правното лице ќе го информира компетентното тело за идентитетот на одговорното лице. 
Доколку дојде до промена на одговорното лице, правното лице ќе го информира 

компетентното тело во рок од пет (5) дена од денот на соодветната промена.  
 

3. Одговорното лице ќе може да изврши инспекција на начинот на кој огненото оружје, 
деловите за оружје и муницијата се чуваат и како се одржуваа евиденцијата.  

 

4.  Музеите и малопродажните салони се обврзани да го складираат огненото оружје, 
деловите за оружје и муницијата во простории кои што се технички обезбедени и да го 

прикажуваат огненото оружје на начин што ограничува неовластен пристап до огненото 
оружје, деловите за оружје и муницијата. 

 
5. Компетентното тело ќе ги утврди со подзаконски акт минималните технички барања за 

складирање на огнено оружје и муниција.  
 

Член 45 
Продажба на оружје, делови за оружје и муниција  

 

1. Оружје, делови за оружје и муниција може да се продава само на физички и правни лица 
кои што поседуваат согласност за набавка на огненото оружје издадена во согласност со овој 

Закон.  
 

2. Продажбата на оружје помеѓу физички лица и правни лица кои што не се лиценцирани за 
трговија, ќе се изврши преку договор, заверен на овластен нотар, кој договор содржи, но не е 

ограничен на видот, брендот, серискиот број и калибарот на оружјето, податоци за 
производителот, податоците вклучени во согласноста и согласноста.   
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3. Размена на оружје, делови за оружје и муниција се смета за продажба и се спроведуваат 

истите постапки како и за продажба на оружје, делови за оружје и муниција, во согласност со 
ставот 2. од овој член.  

 
4. Саеми наменети за изложба на оружје може да се организираат во согласност со 

подзаконски акти издадени од страна на компетентното тело.  
 

5. Физичките и правните лица од ставот 2. од овој член кои извршиле набавка или размена на 
оружје, делови за оружје и муниција во согласност со ставовите 2. и 3. од овој член, во рок од 

пет (5) дена од денот на потпишување на купопродажниот договор, се обврзани да го 

предадат огненото оружје за пробно пукање на компетентното тело или на соодветната 
полициска станица.   

 
6. Забранета е трговија со оружје, муниција и делови за оружје преку Интернет.  

 

Член 46 

Исчезнување, загуба или кражба на оружје, делови за оружје и муниција  
 

1. Во случај на исчезнување, загуба или кражба на оружје, делови за оружје и муниција, 
физичкото или правното лице ќе го извести компетентното тело или најблиската полициска 

станица веднаш откако го забележале исчезнувањето, загубата или кражбата.  

 
2. Во случај на исчезнување, загуба или кражба на документите издадени од компетентното 

тело во согласност со одредбите на овој Закон, физичкото или правното лице ќе го извести 
компетентното тело каде што оружјето, деловите за оружје и муницијата се регистрирани или 

во најблиската полициска станица. Сопственикот ќе поднесе барање за обезбедување на 
копии на таквите документи пред компетентното тело кое што ќе ги обезбеди овие копии во 

рок од осум (8) дена.   
 

Член 47 

Пронајдено оружје, делови за оружје и муниција  
 

1. Пронајдено оружје, делови за оружје и муниција веднаш ќе се пријави во најблиската 
полициска станица.  

 
2. Доколку сопственикот на оружјето и муницијата не се пронајде во рок од деведесет (90) 

дена од денот на поднесување, тогаш се постапува во согласност со членот 40 од овој Закон.  
 

Член 48 
Промена на место на престој 

 

Доколку физичко или правно лице кое што поседува документ издаден од компетентното тело 
во согласност со одредбите од овој Закон го промени своето место на престој, 

пребивалиштето или седиштето, тоа лице ќе ја извести најблиската полициска станица во рок 
од триесет (30) дена.  

 
Член 49 

Наследување на оружје 
 

1. Во случај на смрт на сопственикот на оружјето, возрасните членови на семејството или 

други возрасни лица кои што живеат во истото домаќинство, се обврзани со рок од триесет 
(30) дена по смртта на лицето да го предадат оружјето и муницијата на компетентното тело 
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случај локацијата на оружјето да не е позната на возрасните членови на семејството, но тие 
се сигурни дека починатото лице поседувало оружје, тие исто така се обврзани за тоа да го 

известат компетентното тело.  
 

2. Оружјето и муницијата ќе се чуваат од страна на компетентното тело додека не се донесе 
одлука за наследството.  

 
3. Компетентното тело издава подзаконски акт за начинот на кој оружјето и муницијата ќе се 

предаваат и чуваат во случај на смрт на сопственикот на оружјето, како и за формата и 

содржината на документот за примопредавање на оружјето и муницијата издаден од 
компетентното тело.  

 
4. Лицето кое го наследило оружјето и ги исполнува критериумите од членот 7 од овој Закон, 

во рок од шеесет (60) дена по завршувањето на оставинската постапка, може да поднесе 

барање за издавање дозвола за оружјето. Лицето кое го наследило оружјето и не ги 

исполнува критериумите од членот 7 од овој Закон или не сака да му се издаде дозвола, ќе го 
извести компетентното тело да ја започне постапката опишана во ставот 3. од овој член.  

 
5. Доколку барањето од ставот 3. од овој член не се поднесе во рамките на пропишаниот 

временски рок, или ако барањето е одбиено, оружјето и муницијата ќе се одземат во 

согласност со членот 40 од овој Закон.  
 

6. Во случај починатото лице нема наследници, со оружјето ќе се постапува во согласност со 
членот 40 од овој Закон.   

 
 

 
ПОГЛАВЈЕ VI 

ПРОИЗВОДСТВО, ПОПРАВКА И РАСКЛОПУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА  

 
Член 50 

Лиценца за производство на оружје, делови за оружје и муниција  
 

1. Производство на оружје, делови за оружје и муниција според категориите B, C и D 
дефинирани со овој Закон, може да се извршува од правно лице кое е регистрирано во 

деловниот регистар во Република Косово и кое има лиценца за вршење на таква дејност.  
 

2.  Барателите поднесуваат барање до компетентното тело за издавање лиценца за 
производство. Барањето ќе ги вклучува документите во согласност со членот 13 ставот 3. 

под–ставовите 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. и 3.6. од овој Закон.  

 
3. Компетентното тело издава подзаконски акт за минималните технички и безбедносни 

услови кои што мора да бидат исполнети за објектите каде ќе се извршува производство, 
поправка или трговија, како и складирање на муниција.  

 
4. Правното лице кое што има намера да произведува оружје од А категорија ќе постапува во 

согласност со членот 26 од овој Закон.  
 

6. Лиценцата може да се издаде за производство на сите видови оружје, делови за оружје и 

муниција кое што може да се добавуваат врз основа на дозволата, или само определени 
категории на оружје и муниција.   
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Член 51 
Лиценца за поправка на оружје  

 
1. Поправка на оружје од категориите B, C и D дефинирани со овој Закон, може да се 

извршува од правно лице кое е регистрирано во деловниот регистар во Република Косово и 
кое има лиценца за вршење на таква дејност.  

 
2. Барателите поднесуваат барање до компетентното тело за издавање лиценца за поправка. 

Ова барање ќе ги вклучува документите во согласност со членот 13 ставот 3. под–ставовите 

3.1., 3.2., 3.3., 3.5. и 3.6. од овој Закон.   
 

3. Компетентното тело ќе одлучи по барањето од ставот 2. од овој член со следење на 
процедурите дефинирани во членот 15 од овој Закон и ќе донесе одлука во рок од триесет 

(30) дена.  

 

4. Правните лица кои вршат поправка на оружје ќе вршат поправка само на регистрирано 
оружје.  

 
5. Правните лица од ставот 4. од овој член се обврзани да издадат потврда за секое 

поправено оружје.   

 
6. По поправката на клучните делови на огненото оружје, правните лица од ставот 5. од овој 

член се обврзани да извршат пробно пукање со огненото оружје.   
 

7. Правните лица од ставот 6. од овој член ќе достават извештај за пробното пукање до 
компетентното тело во рок од пет (5) дена.   

 
8. Извештајот од ставот 7. од овој член треба да ги содржи податоците за физичкото или 

правното лице кое што е сопственик на огненото оружје, податоците за огненото оружје, како 

што е брендот, видот, производителот, земјата на производство, серискиот број, калибарот, 
поправените клучни делови и пробното пукање. Најмалку две (2) чаури и зрна од пробното 

пукање ќе се приложат кон извештајот.  
 

9. Сопственикот на поправеното оружје ќе го даде на увид огненото оружје во полициската 
станица во рок од пет (5) дена во случаи кога се поправени клучни делови.   

 
Член 52 

Обврска на правното лице  
 

1. Со оружјето и муницијата кои се во процес на производство и поправка ќе ракуваат само 

квалификувани лица.  
 

2. Правните лица ќе осигурат постојана физичко – техничка заштита на објектите каде што се 
складираат оружјето и муницијата.     

 
3. Компетентното тело ги утврдува минималните технички и безбедносни стандарди за 

нивните објекти со подзаконски акт.    
 

Член 53 

Оружја во тек на поправка 
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1. Оружјето кое што е примено за поправка не е дозволено да се изнесува од објектите на 

правното лице освен за пробно пукање.  
 

2. За контрола на поправеното оружје, правното лице кое што ја поседува лиценцата од 
членот 51 од овој Закон, може да ги набавува и складира сите видови и количини на муниција 

врз основа на согласност за набавка на муниција.   
 

Член 54 
Лиценца за трајно онеспособување/дезактивирање на оружјето  

 

1. Трајното онеспособување/ дезактивирање на оружјето од категориите B, C и D ќе се 
извршува со спроведување на техничките процедури утврдени со подзаконски акт издаден од 

надлежен орган со осигурување дека оружјето е дезактивирано во согласност со членот 2 
ставот 1. под–ставот 1.40. од овој Закон.  

 

2. Трајното онеспособување/ дезактивирање на огненото оружје ќе се извршува од страна на 

правно лице кое што е регистрирано во деловниот регистар на Република Косово и кое што 
има лиценца за производство на оружје, делови за оружје и муниција или за поправка на 

оружје, и кое има лиценца за дезактивирање издадена од компетентното тело.  
 

2. Барателот поднесува барање до компетентното тело за издавање лиценца за 

онеспособување/ дезактивирање. Ова барање ќе ги вклучува документите во согласност со 
членот 13 ставот 3. под–ставовите 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. и 3.6. од овој Закон и ќе се обезбедат 

докази дека барателот поседува лиценца за производство или поправка.     
 

4. Компетентното тело ќе одлучи по барањето од ставот 3. од овој член со следење на 
процедурите дефинирани во членот 15 од овој Закон и ќе донесе одлука во рок од триесет 

(30) дена.  
 

5. По комплетирањето на една од техничките процедури врз основа на ставот 1. од овој член, 

правното лице ќе издаде потврда во која се наведува дека техничката процедура за 
дезактивирање на огненото оружје е завршена и ќе го информира компетентното тело за 

истото во рок од два (2) дена. 
 

6. Сопственикот на онеспособеното огнено оружје ќе го предаде огненото оружје и потврдата 
од ставот 5. од овој член во рок од пет (5) дена во полициската станица каде СЈБ издава 

потврда дека огненото оружје е онеспособено. Правното лице ќе го обележи огненото оружје 
со букви од официјалниот меѓународен код на Република Косово, годината на 

дезактивирањето и знакот D за дезактивирањето.  
 

7. Забрането е повторно да се активира огнено оружје кое што претходно било онеспособено 

за употреба.  
 

8. Забранет и извоз на дезактивирано огнено оружје.  
 

9. забрането е да се изнесува дезактивирано огнено оружје од местото каде што се чува.   
 

 
 

ПОГЛАВЈЕ VII 

ТРГОВИЈА СО ОРУЖЈЕ, ДЕЛОВИ ЗА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА  
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Член 55 

Лиценца за трговија со оружје, делови за оружје и муниција  
 

1. Трговија со оружјето од категориите B, C и D и муниција може да се извршува  од страна на 
правно лице кое што е регистрирано во деловниот регистар на Република Косово и кое што 

има лиценца за вршење на таква дејност.  
 

2. Барателот поднесува барање до компетентното тело за издавање лиценца за трговија. Ова 
барање ќе ги вклучува документите во согласност со членот 13 ставот 3. под–ставовите 3.1., 
3.2., 3.3., 3.5. и 3.6. од овој Закон, додека под–ставот 3.3. не се применува за лиценца за 
посредување при трговија.    
 
3. Компетентното тело ќе одлучи по барањето од ставот 2. од овој член со следење на 
процедурите дефинирани во членот 15 од овој Закон и ќе донесе одлука во рок од триесет 
(30) дена.  
 

4. Трговијата со оружје, делови за оружје и муниција за А категорија е регулирана со законот 
за оружје, муниција и релевантната безбедносна опрема за овластените државни 

безбедносни институции.   
 

5. Правните лица од ставот 1. од овој член можат да продаваат огнено оружје, делови за 
оружје и муниција само на правни и физички лица кои поседуваат согласност за набавка на 

огнено оружје, делови за оружје и муниција.  

 
6. Забрането е за вработените во државни институции да бидат вклучени во лиценцирани 

компании за трговија со оружје, делови и муниција.   
 

Член 56 
Обележување оружје 

 
1. Само продаваат огнено оружје, делови за оружје и муниција кои што се соодветно 

обележани можат да се продаваат.  

 
2. Компетентното тело може да развие подзаконски акт за обележување на оружје, делови за 

оружје и муниција.  
 

Член 57 
Складирање  

 
Објектите за складирање и трговија за оружје и муниција ќе ги исполнуваат условите за 

складирање на експлозивни материјали, во согласност со овој Закон и во согласност со 

Законот за цивилна употреба на експлозиви и други регулативи кои ја уредуваат оваа област.   
 

Член 58 
Обележување на увезено оружје  

 
1. Правните лице од членот 55 ставот 1. од овој Закон кои што увезуваат огнено оружје ќе го 

обележуваат огненото оружје со знак за увоз.  
 

2. Знак во согласност со ставот 1. од овој член ќе се обележи на делот од огненото оружје на 
кој се поставени другите ознаки на производителот.    
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3. Знакот во согласност со ставот 1. од овој член ќе биде во форма на круг со дијаметар од 

шест (6 mm) милиметри врежани во огненото оружје со длабочина од најмалку нула запирка 
осум (0,8 mm) милиметри.  

 
4. Знакот во согласност со ставот 1. од овој член ќе го содржи официјалниот меѓународен код 

на Република Косово и годината на увоз на огненото оружје.  
 

5. Огненото оружје и муницијата кои се во транзит преку територијата на Република Косово, 
привремен увоз и колекционерско оружје со висока вредност, со согласност од компетентното 

тело нема да бидат означувани со ознаката за увоз.   

 
 

 
ПОГЛАВЈЕ VIII 

ПРЕНОС НА ОРУЖЈЕ, ДЕЛОВИ ЗА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРЕКУ ДРЖАВНИ ГРАНИЦИ  

 

Член 59 
Лиценца за превоз на оружје, делови за оружје и муниција  

 
1. Транспорт на оружје, делови за оружје од категориите B, C и D и муниција може да врши 

правно лице кое што е регистрирано во деловниот регистар на Република Косово и кое што 

има лиценца за вршење на таква дејност. 
 

2. Барателот поднесува барање до компетентното тело за издавање лиценца за транспорт. 
Ова барање ќе ги вклучува документите во согласност со членот 13 ставот 3. под–ставовите 
3.1., 3.2., 3.3., 3.5. и 3.6. од овој Закон и лиценца од соодветното министерство одговорно за 
транспорт.   
 
3. Компетентното тело ќе одлучи по барањето од ставот 2. од овој член со следење на 
процедурите дефинирани во членот 15 од овој Закон и ќе донесе одлука во рок од триесет 
(30) дена.    
 

Член 60 
Транспорт на оружје, делови за оружје и муниција од страна на физичко лице  

 
1. Граѓанин на Република Косово или странец со дозвола за постојан престој или во транзит 

може да врши транспорт преку државна граница само оружје, делови за оружје и муниција кои 
што се дозволени во согласност со одредбите на овој Закон.   

 
2. Во текот на транспортот на оружје, делови за оружје и муниција врз основа на ставот 1. од 

овој член, граѓанин на Република Косово или странец ќе го покаже оружјето, деловите за 

оружје и муницијата и дозволата издадена од надлежното овластено тело, на овластените 
службени лица на граничниот премин.  

 
3. Доколку овластените службени лица на граничниот премин во текот на контрола откријат 

оружје или муниција кои што не се пријавени или дозвола или лиценца за оружје или муниција 
не се покажани, овластеното службено лице ќе го заплени оружјето или муницијата до 

конечното комплетирање на кривичната постапка со правосилна одлука.    
 

4. Компетентното тело го регулира со подзаконски акт начинот на пренос на оружје и муниција 
преку државните граници.       
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Член 61 

Транспорт на ловечко оружје од физички лица  
 

1. Граѓани на Република Косово со дозвола за постојан престој во странство и странци можат 
да вршат транспорт преку државните граници, за цели на лов, ловечко оружје и муниција ако 

имаат дозвола за ловечкото оружје, здравствено осигурување и поканата за учество во лов 
однапред одобрена од компетентното тело на финалната дестинација.   

 
2. Лицата опишани во ставот 1. од овој член се обврзани, при преминување на границата да 

го покажат ловечкото оружје и муниција на овластеното службено лице.  

 
3. Овластените службени лица во текот на контролата извршена на граничниот премин ќе му 

издадат на лицето од ставот 1. од овој член согласност за транспорт на ловечко оружје за 
време на ловечките активности на територијата на Република Косово.      

 

Член 62 

Транспорт на оружје од членови на друштва за спортско стрелаштво  
 

1. Членови на друштва за спортско стрелаштво кои во групи или како поединец патуваат во 
страна земја да учествуваат на такви натпревари можат да вршат транспорт на оружје, 

делови за оружје и муниција преку гранични премини за такви потреби врз основа на 

согласност добиена од компетентното тело. 
 

2. Членови на друштва за спортско стрелаштво можат да вршат транспорт на спортско оружје 
во Република Косово со цел да учествуваат на натпревари во стрелаштво со согласност 

издадена од компетентното тело на Република Косово и друг адекватен документ издаден од 
страна на компетентното тело на релевантната земја.  

 
3. Овластените службени лица на граничните премини ќе издадат согласност на лицата врз 

основа на ставот 2. од овој член. 

 
4. Членовите на друштва за спортско стрелаштво од ставот 2. од овој член мора да 

поседуваат здравствено осигурување.   
 

Член 63 
Меѓународни спогодби 

 
Оружје и муниција може да се пренесува преку гранични премини според одредбите на овој 

Закон, освен ако не е поинаку утврдено со меѓународни спогодби.   
 

 

 
Поглавје IX 

ЦИВИЛНИ ПОЛИГОНИ ЗА ПУКАЊЕ 
 

Член 64 
Лиценца за цивилни полигони за пукање  

 
1. Цивилни полигони за пукање се објекти наменети за спортско – рекреативни вежби во 

пукање и за обука за правилно и безбедно користење на огнено оружје, пневматично и оружје 

со лак и стрела кои ги вклучуваат безбедносните критериуми за користење на огнено оружје, 
пневматично и оружје со лак и стрела.  
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2. Цивилни полигони за пукање со оружје од категориите B, C и D можат да се основаат од 
страна на правни лица кои се регистрирани во деловниот регистер на Република Косово и кои 

имаат лиценца за вршење на ова дејност.   
 

3. Барателот поднесува барање до компетентното тело за издавање лиценца за цивилни 
полигони за пукање. Ова барање ќе ги вклучува документите во согласност со членот 13 
ставот 3. под–ставовите 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. и 3.6. од овој Закон.   
 
4. Компетентното тело ќе одлучи по барањето од ставот 3. од овој член со следење на 
процедурите дефинирани во членот 15 од овој Закон и ќе донесе одлука во рок од триесет 
(30) дена.  
 
5. Одредбите од овој Закон што ги регулираат цивилните полигони за пукање не се 

применуваат на ловишта кои што се регулирани во согласност со одредбите на Законот за 

лов.  

 

6. Компетентното тело со подзаконски акт ги утврдува техничките и безбедносните услови кои 
што овие објекти треба да ги исполнуваат во согласност со ставот 1. од овој член.   

 
Член 65 

Користење на полигони за пукање 
 

1. Физички лица кои што поседуваат валидна дозвола за оружје имаат право да вежбаат 
пукање на  

цивилни полигони за пукање, а ова право го имаат и лица кои посетуваат практична обука и 

лица кои имаат сертификат издаден од компетентното тело за полагање на стручен испит за 
соодветното оружје.   

 
2. Физичките лица од ставот 1. од овој член се обврзани да ги почитуваат правилата за 

безбедност на полигонот за пукање за време на вежбите со пукање.  
 

Член 66 
Муниција за полигони за пукање 

 
1. Цивилните полигони за пукање може да имаат потреба од поголема количина на муниција 

за пукање, согласно видот на полигон за пукање, неговата употреба и капацитетите за 

складирање, врз основа на претходна согласност издадена од компетентното тело.  
 

2. Муницијата наменета за цели на пукање на полигонот за пукање не смее да се користи 
надвор од полигонот за пукање за други цели.  

 
 

ПОГЛАВЈЕ X 
ЕВИДЕНЦИЈА 

 

Член 67 
Водење евиденција од страна на компетентното тело  

 
1. Компетентното тело води евиденција на сите барања на барателот, издадените документи 

и други неопходни документи за имплементација на одредбите на овој Закон или за соработка 
со други релевантни надлежни тела.  
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2. Компетентното тело одржува компјутерски систем кој што овозможува пристап на 
овластените надлежни тела до податоците за оружје и муниција, вклучувајќи, но не 

ограничувајќи се на: категорија, вид, модел, производител, местото на производство, калибар, 
сериски број и името на извозникот, увозникот и последниот познат корисник. Овие податоци 

овозможуваат идентификација и следење на оружјето. Податоците ќе се чуваат во период не 
помал од триесет (30) години.   

 
Член 68 

Водење евиденција од страна на правно лице  

 
1. Правното лице води регистар на сите оружја, делови за оружје и муниција, како и на 

податоците за нивно примање или префрлање овластено со овој Закон. 
 

2. Податоците опишани во ставот 1. од овој член го вклучуваат следното:  

 

2.1. Податоци кои овозможуваат идентификација и следење на оружјето, вклучувајќи 
категоријата, видот, моделот, производителот, местото на производство, калибарот, 

серискиот број и 
 

2.2. Податоци за правното лице, вклучувајќи го името и адресата на продавачот, 

купувачот и последниот познат корисник.  
 

3. Податоците мора да се чуваат во временски период не помал од триесет (30) години и 
истите се поднесуваат до компетентното тело во рок од петнаесет (15) дена доколку правното 

лице престане да ја извршува својата дејност.  
 

4. Ловечки здруженија и друштва за спортско стрелаштво, центри за обука, правни лица 
корисници на ловишта и други правни лица кои поседуваат огнено оружје врз основа на 

дозвола за поседува огнено оружје ќе водат евиденција на огненото оружје и муницијата, како 

и на лицата на кои им го даваат оружјето и муницијата на користење.  
 

5. Правните лица се обврзани да водат евиденција за пробно пукање (куршуми и чаури) за 
секое огнено оружје.  

 
6. Цивилните полигони за пукање се обврзани да водат евиденција за издадената и 

искористената муниција.   
 

 
ПОГЛАВЈЕ XI 

НАДЗОР 

 
Член 69 

Надзор од страна на компетентното тело   
 

1. Компетентното тело го следи исполнувањето на условите предвидени за имплементација 
на овој Закон, вклучувајќи го собирањето информации за било каква нарачка или трансакција 

која вклучува оружје, делови за оружје и муниција.  
 

2. Овластените физички и правни лица се обврзани да го овозможат следењето, контролата 

на оружјето и муницијата, да ја стават на располагање соодветната документација и да ги 
обезбедат бараните податоци и известувања. Ова го вклучува овластувањето на 
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компетентното тело да влезе на имотот на лица од интерес при трансакција или активност 

поврзана со оружје, делови за оружје и муниција.  
 

3. Компетентното тело ги овластува инспекторите за надзор на имплементацијата на 
одредбите од овој Закон.   

 
 

 
ПОГЛАВЈЕ XII 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 70 

Казнени одредби 
 

1. Физички и правни лица кои постапуваат спротивно на одредбите од овој Закон ќе бидат 

казнети. 

 
2. За кривични дела поврзани со оружје ќе се применуваат одредбите на Кривичниот законик 

на Косово. 
 

3. За физичките и правните лица кои казнети врз основа на ставот 1. но не се казнети врз 

основа на ставот 2. од овој член, нивното барање за согласност, лиценца и дозвола ќе се 
одбие за период од една (1) година од датумот на правосилната одлука.  

 
4. За физичките и правните лица кои казнети врз основа на ставот 1. и ставот 2. од овој член, 

нивното барање за согласност, лиценца и дозвола ќе се одбие според временската рамка 
дефинирана во судската одлука и според Кривичниот законик на Република Косово.  

 
Член 71 

Парични казни 

 
1. Правното лице ќе биде кането со парична казна од една илјада евра (1000 €) до десет 

илјади евра (10.000 €) како резултат на кршење на одредбите од членовите 12, 16, 44, 62, 64 и 
66 од овој Закон и не ги почитуваат временските рамки утврдени со соодветните одредби на 

овој Закон и не ги почитуваат условите за пробно пукање во согласност со овој Закон.  
 

2. Физичкото лице ќе биде казнето со казна од пет стотини евра (500 €) до пет илјади евра 
(5000 €) како резултат на кршење на одредбите од членовите 16, 44, 46, 47 и 66 од овој Закон 

и не ги почитуваат временските рамки утврдени со соодветните одредби на овој Закон и не ги 
почитуваат условите за пробно пукање во согласност со овој Закон. 

 

Член 72 
Приходи од Законот 

 
Сите средства собрани врз основа на овој Закон се уплатуваат во буџетот на Република 

Косово.  
 

 
 

ПОГЛАВЈЕ XIII 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
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Член 73 

Имплементација на подзаконските акти во сила и издавање на други подзаконски акти  
 

1. Под услов да не се во спротивност со овој Закон, до одобрувањето на другите подзаконски 
акти за имплементација на овој Закон, имплементацијата на следното продолжува:  

 
1.1. Административно упатство бр. 06/2010 – МВР за каталогот на огнено оружје; 

 
1.2. Административно упатство бр. 07/2010 – МВР за видот и начинот на теоретска и 

практична обука, и потврда на квалитетот на ангажираните инструктори на правните 

лица кои ќе бидат лиценцирани за обука;  
 

1.3. Административно упатство бр. 08/2010 – МВР за основањето на Комисијата за 
разгледување и Комисијата за жалби;  

 

1.4. Административно упатство бр. 09/2010 – МВР за минималните услови за чување 

на оружјето и муницијата;  
1.5. Административно упатство бр. 10/2010 - МВР за техничките и безбедносните 

услови што треба да ги исполнуваат објектите за цивилни полигони за пукање. 
 

1.6. Административно упатство бр. 11/2010 - МВР за Специјална дозвола; 

 
1.7. Административно упатство бр. 12/2010 - МВР за минималните технички и 

безбедносни услови во објектите што се користат за теоретска и практична обука за 
ракување со оружје;  

 
1.8. Административно упатство бр. 13/2010 - МВР за колекционерско оружје; 

 
1.9. Административно упатство бр. 14/2010 - МВР за ладно оружје; 

 

1.10. Административно упатство бр. 15/2010 - МВР за легализација на огнено оружје од 
категориите B, C и D1; 

 
1.11. Административно упатство бр. 24/2010 – МВР за процедурите за наследување на 

огнено оружје и муниција во случај на смрт на сопственикот на огненото оружје;  
 

1.12. Административно упатство бр. 25/2010 - МВР за следење на огнено оружје, 
делови за оружје и муниција;  

 
1.13. Административно упатство бр. 26/2010 - МВР за обележување на огнено оружје, 

делови за оружје и муниција; 

 
1.14. Административно упатство бр. 27/2010 - МВР за начинот на пренос на огнено 

оружје, делови за оружје и муниција преку државна граница; 
 

1.15. Регулатива бр. 04/2012 за носење оружје во Република Косово.  
 

2. За спроведување на овој Закон, компетентното тело издава подзаконски акти за:  
 

2.1. Специјална опрема за привремена пацификација на животни во согласност со 

Членот 4 ставот 4. од овој Закон;  
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2.2. Оружје што се носи според членот 11, ставот 2. од овој Закон;  

 
2.3. Објекти каде ќе се извршува производство, поправка, складирање и трговија со 

оружје од категорија А во согласност со членот 26, ставот 4. и во согласност со членот 
26, ставот 4. и категориите B, C и D според членовите 50 и 52 од овој Закон;  

 
2.4. Согласност за производство, поправка на оружје од А категорија о согласност со 

членот 26, ставот 6. и во согласност со Членот 27 ставот 6. од овој Закон;  
 

2.5. Утврдување на процедурите за преодниот период за картички за регистрација на 

оружје, картички за овластување за оружје и други релевантни дозволи во согласност 
со Членот 33 ставот 2. од овој Закон;  

 
2.6. Сами и изложби на оружје во согласност со Членот 45 ставот 4. од овој Закон;  

 

2.7. Техничките процедури за уништување на оружје од категориите А, B, C и D во 

согласност со Членот 54 ставот 1. од овој Закон;  
 

3. Министерството во соработка со други државни тела може да издава други подзаконски 
акти за спроведување на овој закон во рок од една (1) година од моментот кога овој Закон ќе 

стапи на сила.  

 
Член 74 

Укинување 
 

1. Со стапување во сила на овој Закон се укинуваат: 
 

1.1. Закон бр. 03/L-143 за оружје; 
 

1.2. Сите законски одредби кои што не се конзистентни со овој Закон.  

 
Член 75 

Стапување во сила 
 

Овој Закон стапува на сила по петнаесет (15) дена по неговото објавување во Службениот 
весник на Република Косово.   

 
 

Закон бр. 05/L -022 
23 јули 2015 година 

 

Прогласено со Декрет бр. DL-022-2015, од 11.08.2015 година, од страна на Претседателот 
на Република Косово, Атифете Јахјага.  

 


