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ЗА ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И СООДВЕТНА БЕЗБЕДНОСНА ОПРЕМА ЗА ОВЛАСТЕНИ 

ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 
 

Собранието на Република Косово,  
 
Врз основа на член 65 (1) од Уставот на Република Косово, 
 
Го усвојува: 
 
 

ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И СООДВЕТНА БЕЗБЕДНОСНА ОПРЕМА ЗА 
ОВЛАСТЕНИ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 
ПОГЛАВЈЕ I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Цел 

 
Целта на овој Закон е да утврди законски одредби во врска со опремување на овластените 
државни институции за безбедност со оружје, муниција и соодветна безбедносна опрема.  
 

Член 2 
Делокруг 

 
Со овој Закон се регулира производството, поправката, трговијата, увоз, извоз, 
поставување на ознаки за идентификација, евиденција, безбедност при складирање и 
транспорт и оценување на сообразноста со пропишаните услови за оружје, муниција и 
соодветна безбедносна опрема за потребите на овластените државни институции за 
безбедност, со исклучок на потребите на Косовските безбедносни сили. 
 

Член 3 
Дефиниции 

 
   1. Термините коишто се користат во овој Закон, го имаат значењето како што следи: 
 

1.1. Овластени државни институции за безбедност - Косовска полиција, Полициски 
инспекторат Косово, Косовска агенција за разузнавање, Поправна служба, Косовска 
царина, Косовска агенција за шумарство; 
 
1.2. Опрема за посебни намени (ОПН) – оружје, муниција и соодветна безбедносна 
опрема за државните институции за безбедност; 
 



1.3. Оружје – се однесува, но не е ограничено на било каков предмет или уред 
произведен со цел, под притисок на гасови коишто се испуштаат за време на 
согорувањето на експлозивни материи, електрицитет, материјали, гасови под притисок 
и друга потенцијална енергија, лансирање на проектили во облик на куршуми, муниција 
за пушка, гас, течност, стрели или други составни делови, коишто се одредени или се 
користат за нанесување на телесни повреди или физичка штета, па дури и психолошка 
штета, како и било кој друг предмет чија главна цел е да изврши физички напад врз 
физичкиот интегритет на луѓе или имот; 
 
1.4. Огнено оружје – уред кој може да се користи како оружје коешто испукува еден или 
повеќе куршуми со голема брзина со потиснување на гасовите коишто настануваат со 
брзо внатрешно согорување на материите за потиснување или со помош на други 
видови на потиснување на куршумите коишто се испукуваат од огненото оружје; 
 
1.5. Кратко огнено оружје – огнено оружје, со цевка не подолга од 30 cm или чија 
севкупна должина не надминува од 60 cm; 
 
 1.6. Долго огнено оружје – било какво огнено оружје со цевка подолга од 30 cm или 
чија севкупна должина надминува 60 cm; 
 
1.7. Автоматско огнено оружје – огнено оружје коешто автоматски се полни секој пат 
кога се испукува куршум и може да испука повеќе од еден куршум со повлекување на 
орозот; 
 
1.8. Полуавтоматско огнено оружје - огнено оружје коешто автоматски се полни секој 
пат кога се испукува куршум и може да испука само по еден куршум со повлекување на 
орозот; 
 
1.9. Репетирачко огнено оружје – огнено оружје кое по испукување на куршумот се 
полни рачно со ставање куршум во цевката, земен од магацинот или цилиндарот; 
 
1.10. Оружје коешто користи насочена енергија (DEW) – вид на оружје коешто 
ослободува енергија во правецот под нишан без користење на куршуми. Ваквото оружје 
ја пренесува енергијата на објектот под нишан за да се добие посакуваниот ефект; 
 
1.11. Оружје со употреба на различни средства – сите видови на пушки, пиштоли, 
револвери и други уреди, коишто под притисок на барут, гасови или друг вид на гас, 
распрснуваат надразнувачки гас во еден правец кој влијае врз здравјето на луѓето; 
 
1.12. Огнено оружје за светлосно-акустична сигнализација – огнено оружје што 
обично се користи како сигнал во случај на незгода, како и за други намени на 
сигнализација, на море и помеѓу авиони и луѓе на земјата, вклучувајќи ги сите видови на 
пиштоли, револвери и други уреди, коишто под притисок на барутни или други слични 
гасови насочено исфрлаат светлосен проектил или испукуваат сигнали во одреден 
правец, испукуваат или расфрлаат проектили, со исклучок на пиштоли за светлосна 
сигнализација коишто се за воена намена; 
 
1.13. Експлозивно оружје – се однесува, но не е ограничено на било какви видови 
бомби, мини, ракети, гранати и други средства кои содржат експлозивни материи или 
запаливи материи, кај кои поради надворешно или внатрешно дејство (тежина, удар, 
триење, хемиска реакција, електрична енергија и слично) се предизвикува 
ослободување и создавање на енергија и експлозија. Како експлозивно оружје, во 
смисла на овој Закон, се сметаат и делови на експлозиви, запалувачи, пиротехнички 
средства или други делови кои се очигледно предвидени за изработка на експлозивно 
оружје. Во оваа дефиниција е опфатено и термобаричко оружје, коешто се разликува од 
конвенционалното експлозивно оружје, поради употребата на атмосферски кислород, 
наместо оксиданси во експлозивните средства. Термобаричкото оружје исто така се 



нарекува и термобаричкото оружје со висок импулс (HIT), кое користи воздушни 
експлозиви (FAE или FAX), а понекогаш и воздушна муниција, оружје коешто користи 
топлина и притисок или вакуум бомби; 
 
1.14. Ладно оружје - се сите предмети направени за вршење напад или нанесување на 
телесни повреди, со употреба на физичка сила врз напаѓачот, кога се носат на јавни 
собири, простории и слични места; 
 
1.15. Електрични парализатори – оружје коешто се смета како оружје кое има за цел 
да онеспособи лице или животно преку електрични шокови коишто го попречуваат 
функционирањето на површинските мускули. Покрај тоа, електрични парализатори се 
однесуваат, но не се ограничени на електрични пиштоли и палки коишто испуштаат 
електрични шокови преку непосреден контакт со што предизвикуваат привремена 
парализа; 
 
1.16. Главен дел на огненото оружје – секој елемент кој е посебно направен за огнено 
оружје и неопходен за негово функционирање: вклучува, но не е ограничено на 
механизам на орозот, ударна игла, цевка, рамка, лизгач или цилиндар, затворач или 
лежиште на куршумот, затворач и негови составни делови; 
 
1.17. Специјална опрема за огнено оружје – секој механизам, што е произведен и 
наменет за дополнување на основниот модел на оружјето, со чија примена се 
зголемуваат можностите и квалитетот на употребата на оружјето, освен оптичкиот 
нишан; 
 
1.18. Потиснувач или придушувач – опрема којашто се монтира на цевката на 
огненото оружје или нејзин дел чија цел е да ја придуши бучавата и пламенот кој 
настанува од пукањето со огнено оружје; 
 
1.19. Средства за оптички нишан на огнено оружје (исто така познати и како 
„оптика на полициско огнено оружје“) – средства овластени за полициска намена, 
коишто може да бидат непосредно произведени или вградени на огненото оружје, за 
цели на идентификација или пронаоѓање на целта, а коишто не вклучуваат нормални 
железни нишани, затворен нишан и железни нишани или затворени нишани коишто се 
повлекуваат. Оптика на огнено оружје подразбира вклучување на средства коишто ја 
зголемуваат способноста на овластеното лице да идентификува, препознава, да има 
дострел; преку зголемување, средства за намалување на целта, звук, директен нишан 
на несмртоносен ласер, инфрацрвен нишан или оптика којашто овозможува 
идентификување на целта којашто е на ниво на осветлување во потполна темница 
и/или пронаоѓање на целта којашто е корисна за легитимни полициски цели; 
 
1.20. Муниција – проектили како што се куршуми, сачми на воздушно оружје и 
проектили заедно со нивните фитили и каписли, коишто може да се испукаат од оружје 
или на некој друг начин. Како резултат на технолошкиот напредок, дефиницијата 
вклучува, но нема да се ограничува, на податоците вклучени во таквата дефиниција; 
 
1.21. Зрно-куршум – дел од муниција за модерна чаура на мало оружје, што 
претставува комбинација од куршуми, запаливи супстанции, супстанции за полнење и 
чаури во една заедничка единица; 
 
1.22. Сачма – голем број на мали проектили (зрна), наменети за испукување со едно 
пукање; оружје коешто може да се држи во рака произведено за тој вид на муниција е 
обично познато како ловечки пушки; 
 
1.23. Зрно за воздушна пушка – зрно коешто нема округлест облик, наменето да биде 
испукано од воздушна пушка; 
 



1.24. Муниција со висок степен на пробивање - (којашто обично се однесува на 
панцирно-пробивен проектили) било каков куршум од рачен пиштол или пушка и 
муниција за пушка со проектили или централен дел од куршумот целосно направен (со 
исклучок на појава на траги од други супстанции) од Волфрам, челик, железо, бакар, 
бронза, берилиум или осиромашен ураниум, или потполно обложени куршуми со 
калибар поголем од 22 mm, дизајнирани или наменети за пиштоли или пушки чијашто 
облога има 25% поголема тежина од вкупната тежина на куршумот, со исклучок на 
куршуми на пиштол или пушка, чии јадра се состојат од меки материјали како што е 
олово или оловни легури, цинк или цинкови легури, кршливи зрна коишто се главно 
наменети за спортски цели и било какви други проектили или јадра на проектили 
коишто се наменети за спортски или индустриски цели или кои на еден или друг начин 
не содржат „муниција којашто пробива блиндирани средства“ како што е тој термин 
дефиниран според законот. Во оваа дефиниција не се вклучени проектилите за оружја 
со една цевка (ловечка пушка), освен ако истите не се во согласност со горенаведената 
дефиниција; 
 
1.25. Муниција со експлозивни проектили - е муниција наменета за употреба само од 
страна на институциите за спроведување на законот, чиј куршум содржи полнило што 
експлодира во моментот на удар или има посебно одреден фитиљ за моментално или 
времено дејство, што резултира со експлозија на одредено време; 
 
1.26. Муниција со запаливи проектили – се однесува, но не е ограничена на муниција 
наменета за спроведување на законот, чии проектили содржат хемиско запаливо 
соединение и може да вклучува муниција што содржи мешан егзотермички 
пирофориски метал, кој е предвиден за исфрлање или распрскување на пламен за 
потенцијален пламенофрлач; 
 
1.27. Муниција за оставање траги – вид на муниција којашто остава траг во воздухот и 
по неговата траекторија во вид на димен или пламен траг, за олеснување на истрагата 
и пронаоѓање на целта. Кај муницијата за оставање траги се користат посебни куршуми 
коишто се изменети за да примат мало пиротехничко полнење во нивната база. Откако 
ќе се испука куршумот, неговиот состав согорува со пламен, што овозможува истиот да 
се забележи со голо око; 
 
1.28. Муниција за оружје за исфрлање на хемиски агенси – муниција којашто содржи 
хемиско полнење со олово, што има негативно влијание врз здравјето на луѓето и 
животните; 
 
1.29. Носење оружје – сите начини на носење оружје спремно за непосредна употреба 
од лицето што го поседува или кога сопственикот на оружјето има непосреден пристап 
до огнено оружје; 
 
1.30. Производство на огнено оружје и муниција – се однесува на секоја активност за 
истражување, проучување, развој, репродукција и монтирање на оружје, делови на 
оружје и муниција, освен активности на сопственикот на ловечко огнено оружје или 
спортско оружје за повторно полнење со муниција за лична употреба, којашто се 
користи кај оружјето за лов и спортското оружје; 
 
1.31. Поправка на огнено оружје – се однесува на отстранување на дефекти и лошо 
одржување на огненото оружје, како и замена на нефункционалните, дотраени и 
расипани делови на огненото оружје со оригинални функционални делови според 
потребата и барањето; 
 
1.32. Трговија со оружје, муниција и делови на огнено оружје – се однесува на 
набавка на огнено оружје, муниција и делови на огнено оружје и муниција за цели на 
продажба, брокерство, трансакција и складирање на огнено оружје и муниција. Како 
трговија се смета и извоз, увоз и транзит на количество на огнено оружје и муниција 



помеѓу правни лица. Боркерството е активност на правни или физички лица коишто се 
во улога на агенти за други во преговарања или договарања, набавка, продажба или 
пренос на огнено оружје, муниција или делови на огнено оружје, а за возврат добиваат 
надоместок или друг вид на компензација; 
 
1.33. Транспорт на огнено оружје и муниција – испорака на огнено оружје, делови на 
огнено оружје и муниција од добавувачот до лицето или субјектот што ги добива истите; 
 
1.34. Полициска опрема – секоја опрема утврдена во Законот за полиција; 
 
1.35. Оружје коешто постојано го употребува полицијата за време на вежба, 
коешто обично е несмртоносно оружје или оружје за совладување на противникот 
– оружје со чија употреба не се предизвикува смрт или сериозна телесна повреда на 
живата цел;  
 
1.36. Оружје класифицирано како категорија А1 – оружје коешто може да се користи 
за растурање на народната маса преку механизам за лансирање кој исфрла муниција 
(односно 37 mm), гасова муниција, муниција за совладување или муниција за 
амортизација. Оваа дефиниција во никој случај не треба да се толкува дека употребата 
на оружјето од категорија А1 може да се користи за било каква друга намена, освен за 
онаа опишана во овој Закон; 
 
1.37. Одговорно лице – поединец кој е законски одговорен за активностите на 
подносителот или носителот на дозволата за поседување оружје; 
 
1.38. Надлежен орган – Министерство за внатрешни работи; 
 
1.39. Измена на огнено оружје – измена на првичната категорија на огненото оружје со 
додавање на дополнителни делови на опремата; 
 
1.40. Чистење на внатрешни делови на оружјето – прво ниво на поправка коешто 
корисникот сам не може да го направи или чисти без соодветна обука и без сертификат 
за лице што врши поправка на оружје или неопходни алатки за поправка на оружје. 
 

2. Посебна колективна опрема, предмет на сертификат на крајниот корисник, согласно 
Заедничкиот став за извоз на оружје, односно Воен список којшто може да ги содржи 
следниве точки: 
 

2.1. муниција и опрема за поставување на првични каписли, посебно направени 
компоненти (ML3); 
 
2.2. опрема за контрола на оган и слична опрема за алармирање и предупредување и 
слични системи, опрема за тестирање, балансирање и противмерки, како што следи: 
систем за гаѓање во целта, одредување на нишан, утврдување на далечина, системи за 
надзор и следење, откривање, соединување на податоци, опрема за распознавање и 
идентификување и опрема за интегрирање – сензор (ML5); 

 
2.3. копнени возила и составни делови, како што следи: вооружени возила, вооружена 
заштита на главните делови, светла за во темница (ML6); 
 
2.4. хемиски агенси за контрола на народната маса (МL7); 
 
2.5. блиндирана или заштитна опрема (ML13) како што следи: шлемови, штитови и 
телесен оклоп; 

 
2.6. симулатори за оспособување за секакво огнено оружје (ML14); 

 



2.7. опрема за избистрување на видот (ML15) како што следи: апарати за снимање, 
опрема за подобрување на видот, опрема со инфрацрвени зраци или термална опрема 
за гледање; 

 
2.8. Разна опрема (ML17) како што се роботи. 

 
3. Список со овластена опрема за посебни цели е списокот на опрема којшто се заснова на 
потребите на државата и се заснова на барања на државните институции за безбедност 
коишто се одобрени од Премиерот по консултации со Косовскиот совет за безбедност. 

 
 Член 4 

Одговорности 
 
1. Надлежниот орган согласно дадените овластувања врши активности на надзор за време 
на производството, поправката, трговијата, увоз, извоз, складирање и означување на ОПН 
согласно овој Закон и одржува интегрирана база на податоци за увезени и извезени 
производи како што е опишано во овој Закон. 
 
2. Надлежниот орган одржува централна база на податоци којашто го вклучува целото 
оружје, муниција и експлозиви во Република Косово. До базата на податоци имаат пристап 
разни институции врз основа на потребите на институцијата. 
 
3. Овластените државни институции за безбедност назначуваат одговорно лице за 
соработка со Надлежниот орган во врска со активностите утврдени во став 1 од овој член. 
 
4. Согласно националниот список за овластена опрема потпишан од страна на Премиерот, 
Надлежниот орган е централна власт за одобрување на сите преноси и набавка на ОПН, 
согласно овој Закон и други закони во врска со секторот за безбедност, освен за опремата 
за потребите на Косовските безбедносни сили. 
 
5. Податоците коишто произлегуваат од имплементацијата на овој Закон се чуваат 
најмалку дваесет (20) години. 
 
6. Надлежниот орган составува годишен извештај за извоз на оружје согласно Законот за 
трговија на стратешки добра. 
 

Член 5 
Категории на оружје 

 
1. Врз основа на Законот за оружје, Косовската полиција смее да ги користи следниве 
категории на оружје: 
 

1.1. Категорија А1. 37 mm или слични ограничени платформи за лансирање, како што е 
погоре утврдено; 

 
1.2. Категорија А2. Автоматско огнено оружје; 
 
1.3. Категорија А6. Огнено оружје со вграден придушувач; 
 
1.4. Категорија А7. Огнено оружје со цевка со жлебови со калибар над 12.7 mm; 
 
1.5. Категорија А8. Полуавтоматско огнено оружје за цивилна употреба, слично на 
оружје со автоматски механизми; 
 
1.6. Категорија А9. Експлозиви и нивни делови; 
 
1.7. Категорија А10. Оружје за употреба на хемиски агенси и негова муниција; 



1.8. Категорија А11. Посебна опрема за огнено оружје; 
 
1.9. Категорија А12. Електричен парализатор (оружје што користи електрични шокови); 
 
1.10. Категорија А13. Муниција за оставање траги; 
 
1.11. Категорија А17. Огнено оружје со полигонална цевка (пиштоли); 
 
1.12. Категорија Б1. Кратко полуавтоматско или репетирачко огнено оружје; 
 
1.13. Категорија Б2. Кратко огнено оружје со централно единично пукање; 
 
1.14. Категорија Б3. Кратко огнено оружје со рабно единично пукање, чија севкупна 
должина е помала од 28 cm; 
 
1.15. Категорија Б4. Полуавтоматско долго огнено оружје чиј магацин и комора може да 
содржат повеќе од три куршуми; 
 
1.16.  Категорија Б5. полуавтоматско долго огнено оружје чиј магацин и комора не може 
да содржи повеќе од три куршуми, каде уредот за полнење е отстранлив, соодветно ова 
оружје може да се опреми со обични алати и да се измени во оружје чиј магацин и 
комора може да содржат повеќе од три куршуми; 
 
1.17. Категорија Б6. Репетирачко или полуавтоматско долго огнено оружје со мазна 
цевка, не подолго од 60 cm; 
 
1.18. Категорија В1. репетирачко долго огнено оружје, поинакво од наведеното во 
Категорија Б точка 6; 
 
1.19. Категорија В2. Долго огнено оружје со единично пукање и цевка со жлебови; 
 
1.20. Категорија В3. Полуавтоматско долго огнено оружје, поинакво од наведеното во 
Категорија Б точки 4, 5, 6 и 7; 
 
1.21. Категорија В4. Кратко огнено оружје со единично и рабно пукање, чија севкупна 
должина не е помала од 28 cm; 
 
1.22. Категорија В5. Кратко огнено оружје со единично пукање со мазна цевка; 
 
1.23. Категорија В6. Оружје за светлосно-акустична сигнализација; 
 
1.24. Категорија В7. Прилагодувачи; 
 
1.25. Категорија Г4. Ладно оружје. 
 

2. Косовската агенција за разузнавање смее да ги користи следниве категории на оружје: 
 
2.1. Категорија Б1. Полуавтоматско или репетирачко кратко огнено оружје и ограничено 
на пиштоли; 
 
2.2. Категорија А17. Огнено оружје со полигонална цевка и ограничено на пиштоли. 

 
3. Поправната служба смее да ги користи следниве категории на оружје: 

 
3.1. Категорија Б1. (Полуавтоматско или репетирачко кратко огнено оружје) и 
ограничено на пиштоли; 



3.2. Категорија Б6. Репетирачко или полуавтоматско долго огнено оружје со мазна 
цевка, не подолго од 60 cm; 
 
3.3. Категорија В1. (Репетирачко или полуавтоматско долго огнено оружје со мазна 
цевка, подолго од 60 cm) (сачмарки); 
 
3.4. Категорија А1. 37 mm или слични ограничени платформи за лансирање, како што е 
утврдено во дефиницијата; 
 
3.5. Категорија А17. Огнено оружје со полигонална цевка и ограничено на пиштоли; 
 
3.6. Категорија А2. Автоматско огнено оружје. 

 
4. Косовската царина смее да ги користи следниве категории на оружје: 

 
4.1. Категорија Б1. (Полуавтоматско или репетирачко кратко огнено оружје) и 
ограничено на пиштоли; 
 
4.2. Категорија А17. Огнено оружје со полигонална цевка и ограничено на пиштоли. 

 
5. Косовската агенција за шумарство смее да ги користи следниве категории на оружје: 

 
5.1. Категорија Б6. (Репетирачко или полуавтоматско долго огнено оружје со мазна 
цевка, не подолго од 60 cm); и 
 
5.2. Категорија В1. (Репетирачко или полуавтоматско долго огнено оружје со мазна 
цевка, подолго од 60 cm) (ловечки пушки). 
 

6. Косовскиот полициски инспекторат смее да ги користи следниве категории на оружје: 
 
6.1. Категорија Б1. (Полуавтоматско или репетирачко кратко огнено оружје) и 
ограничено на пиштоли; 
 
6.2. Категорија А17. Огнено оружје со полигонална цевка и ограничено на пиштоли. 

 
 

Член 6 
Муниција 

 
Државните институции за безбедност може да набават муниција за оружјето наведено во 
член 5 од овој Закон, согласно нивните потреби.  
 

Член 7 
Опрема 

 
1. Државните институции за безбедност може да предложат набавка на опрема од воениот 
список врз основа на нивните одговорности и Законот за трговија на стратешки добра.  
 
2. Останатата безбедносна опрема којашто не е спомената во воениот список на ЕУ и во 
Законот за трговија со стратешки добра, може да се набави врз основа на Законот за јавни 
набавки. 
 

ПОГЛАВЈЕ II 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОПРАВКА НА ОПН 

 
Член 8 

Производство и поправка – Општи информации  



 
 

1. Производството на ОПН, предмет на овој Закон, се заснова на барањето на Надлежниот 
орган и овластените државни институции за безбедност, усвоено од Собранието на 
Република Косово по предлогот на Владата на Република Косово. 
 
2. Се забранува производство на наоружување и опрема, предмет на овој Закон, за 
потребите на цивилниот пазар.  
 
3. Овластените државни институции за безбедност назначуваат одговорно лице за 
поправка и проценка. Одговорното лице оценува дали поправката може да се спроведе на 
прво или второ ниво во работилниците за поправка на оружје или оружјето треба да се 
испрати на поправка кај производителот на оружјето.  
 

3.1. Прво ниво на поправка се однесува на поправката направена и извршена од страна 
на овластено лице за поправка на оружје, специфично за видот на оружје. Првото ниво 
на поправка се однесува, но не е ограничено на: 

 
3.1.1. обучување на корисниците за соодветно и правилно користење на огнено 
оружје; 
 
3.1.2. потполна инспекција за време на монтирањето или демонтирањето за 
правилна употреба; 
 
3.1.3. прилагодување на целта на огненото оружје со фиксиран нишан; 
 
3.1.4. чистење на внатрешните делови; 
 
3.1.5. вклучени поправки, проверки и тестирање на рачните пиштоли, пушки и 
сачмарки согласно овластувањето на соодветното лице што врши поправка на 
оружје и алатите овластени од секторот; 
 
3.1.6. проверка и тестирање на оружјето коешто го користат службениците за 
стрелање; запишување и водење евиденции за инспекција и резултати од 
тестирањето, како што е дозволено според овластувањето на соодветното лице што 
врши поправка на оружје и достапните алати; 
 

3.2. Втор степен на поправка се однесува на поправката извршена од овластено лице 
што врши поправка на оружје, специфична за видот на оружје што треба да се поправи 
и не е ограничено само на: 
 

3.2.1. сите точки опишани за првото ниво на поправка; 
 
3.2.2. исправување на цевката и ударната игла за стрелање; 
 
3.2.3. поправка на механизмот на орозот; 
 
3.2.4. поправка на затворачот и механизмот за монтирање на затворачот; 
 
3.2.5. поправка на шипката на носачот или пружината на носачот; 
 
3.2.6. поправка на горниот примач; 
 
3.2.7. поправка на долниот примач; 
 
3.2.8. поправка на системот за фиксиран и нефиксиран нишан на огненото оружје; 
 



3.2.9. поправка на магацинот; 
 
3.2.10. специфични и специјализирани поправки, колку што дозволува 
овластувањето на соодветното лице што врши поправка на оружје и алатите 
достапни според законите и упатствата од Владата на Косово, Надлежниот орган и 
Косовската полиција, во поглед на спецификациите на оружје; и 
 
3.2.11. проверки, тестирања и измени на оружјето потребни за да се осигура 
усогласеност со законите, правилата и прописите за спецификации на оружје на 
Владата на Косово, Надлежниот орган и Косовската полиција, колку што дозволува 
овластувањето на соодветното лице што врши поправка на оружје и достапните 
алати. 
 

4. Одговорното лице наведено во став 3 од овој член може да ги практикува наведените 
одговорности, како што е опишано според овластувањето како лице што врши поправка на 
оружје за соодветно оружје/огнено оружје, како што е утврдено со овој Закон и Законот за 
оружје и да осигура сообразност со правилата и прописите за спецификации на оружје на 
Владата на Косово, Надлежниот орган и Косовската полиција. 
 
5. Овластените институции за безбедност може да договорат поправка на оружјето од 
трета страна, којашто се плаќа од буџетот на нивните соодветни институции. 
 

Член 9 
Дозвола за производство на ОПН 

 
1. ОПН ја произведуваат лиценцирани производители со деловно седиште на територијата 
на Република Косово и коишто имаат добиено дозвола за производство според Законот за 
оружје. 
 
2. Во поглед на производство на ОПН, лицата треба да поднесат барање за дозвола за 
производство на ОПН, коешто треба да ги содржи следниве информации: 
 

2.1. име на правното лице што поднесува барање и одговорното лице; 
 
2.2. сертификат за регистрација на лицето што поднесува барање во деловниот 
регистар на Република Косово; 
 
2.3. уверение од суд, со кое се потврдува дека нема поведени кривични постапки 
против лицето што поднесува барање; 
 
2.4. потврда од Надлежниот орган дека лицето што поднесува барање ги исполнува 
условите за складирање на оружје; 
 
2.5. дозвола за производство на оружје и муниција согласно Законот за оружје; 
 

 3. Со барањето на овој вид на дозвола постапуваат комисиите утврдени со Законот за 
оружје; 
 
4. Дозволата од став 1 од овој член ја издава Надлежниот орган, по одобрување од 
Министерството за безбедносни сили. 
 

Член 10 
Делокруг на Дозволата за производство 

 
1. Дозволата од член 7 од овој Закон може да се издаде за производство на сите видови 
на ОПН или само за одредени категории/видови на ОПН. 
 



 
2. Дозволата од став 1 од овој член нема да се смета за важечка ако носителот на 
дозволата не започне со таквата активност во период од една година по издавање на 
дозволата. 
 
3. Временската рамка од став 2 од овој член може да се продолжи доколку се докаже дека 
настанале нови околности коишто влијаат врз почетокот со производство на ОПН, а 
коишто не може да траат подолго од една (1) година. 
 

Член 11 
Должност на носителот на дозвола 

 
1. Во процесот на производство, ОПН може да ја користат само вработените лица и оние 
коишто имаат дозвола за тоа. 
 
2. ОПН не треба да се помеша со опремата наменета за цивилниот пазар. 
 
3. ОПН не треба да се изложува или користи од страна на неовластено лице.  
 
4. Носителите на дозвола осигуруваат постојана физичко-техничка заштита на 
просториите каде што се чува ОПН. 
 

Член 12 
Дозвола за поправка на ОПН 

 
1. Поправката на ОПН ја вршат носители на лиценца со главно деловно седиште на 
територијата на Република Косово и коишто имаат добиено дозвола за поправка согласно 
Законот за оружје. 
 
2. Барањето за дозвола за поправка на ОПН  треба да ги содржи следниве информации: 
 

2.1. име на правното лице коешто поднесува барање за дозвола и одговорното лице; 
 
2.2. сертификат за регистрација на лицето коешто поднесува барање во деловниот 
регистар на Република Косово; 
 
2.3. уверение од суд, со кое се потврдува дека нема поведени кривични постапки 
против лицето што поднесува барање; 
 
2.4. потврда од Надлежниот орган дека лицето што поднесува барање ги исполнува 
условите за складирање на оружје; 
 
2.5. дозвола за поправка на оружје и муниција согласно Законот за оружје. 

  
3. Барањето за овој вид на дозвола го разгледуваат комисиите утврдени со Законот за 
оружје. 
 
4. Дозволата од став 1 од овој член ја издава Надлежниот орган, по одобрување од 
Министерството за безбедносни сили. 
 

Член 13 
Делокруг на Дозволата за поправка 

 
1. Дозволата од член 10 од овој Закон може да се издаде за поправка на сите видови на 
ОПН или само за одредени категории/видови на ОПН. 
 



2. Дозволата од став 1 од овој член нема да се смета за важечка ако носителот на 
дозволата не започне со таквата активност во период од една година по издавање на 
дозволата. 
 
3. Временската рамка од став 2 од овој член може да се продолжи доколку се докаже дека 
настанале нови околности коишто влијаат врз почетокот со поправка на ОПН, а коишто не 
може да траат подолго од една (1) година. 
 

Член 14 
Должност на носителот на дозвола за поправка 

 
1. За време на процесот на поправка, носителот на лиценцата е обврзан да осигура дека 
ОПН ќе ја користат само вработените лица и оние коишто се овластени од носителот на 
лиценцата. 
 
2. ОПН не треба да се помеша со опремата наменета за цивилниот пазар. 
 
3. ОПН не треба да се изложува или користи од страна на неовластен персонал.  
 
4. Носителите на дозвола осигуруваат постојана физичко-техничка заштита на 
просториите каде што се чува ОПН. 
 
5. Оружјето не смее да се изнесува од просториите на носителот на дозволата додека 
истото е во процес на поправка. Пробното стрелање, доколку е потребно, се врши на 
локација договорена од страна и под надзор на Надлежниот орган. 
 
6. Носителот на дозволата од член 10 од овој Закон ја користи складираната муниција од 
Надлежниот орган за пробното стрелање со оружјето за време на поправката. 
 
7. За време на поправката на ОПН вид на оружје од страна на носителот на лиценцата, 
треба да се водат следниве евиденции (но не е ограничено на): 
 

7.1. број и датум на поправката; 
 
7.2. лицето на кое се враќа ОПН оружјето; 
 
7.3. било какви измени на ознаките или сериските броеви на оружјето поради 
карактерот на поправката; 
 
7.4. карактер на поправката; 
 
7.5. идентификување на карактеристиките при производство на огненото оружје; 
 
7.6. одговорен службеник кој бара поправка на оружјето; 
 
7.7. детали за идентификација на оружјето; 
 
7.8. причини за одбивање и видот на дефект на оружјето. 
 

8. Одговорното лице за поправка го информира Надлежниот орган за било каква измена 
во поглед на поправката на оружјето, во период од четириесет и осум (48) часа. 
 

Член 15 
Евиденции 

 
Евиденциите за објектите и производниот капацитет на ОПН ги води Надлежниот орган. 
 



Член 16 
Странски подносители 

 
1. Странските подносители, коишто се регистрирани за бизнис на територијата на 
Република Косово може да се лиценцираат во областа на производство на ОПН.  
 
2. Истата процедура за издавање на дозвола за домашни подносители важи и за странски 
подносители. 
 

ПОГЛАВЈЕ III 
ТРГОВИЈА СО ОПН 

 
Член 17 

Општи описи на трговијата со ОПН 
 

1. Трговијата со ОПН ги опфаќа сите трговски активности и обезбедување на услуги во 
врска со ОПН. Трговските активности се ограничени на набавка на ОПН, активности за 
обезбедување на услуги, превоз, складирање и одржување на ОПН. 
 
2. Дозволата за трговија со оружје, муниција и други алати за посебни намени ја издава 
Надлежниот орган со претходна согласност од Министерство за безбедносни сили и 
Министерството за надворешни работи. 
 

Член 18 
Дозвола за трговија со ОПН 

 
1. Лиценцираните регистрирани субјекти за трговија со ОПН ги запишува и води 
Надлежниот орган во список на лиценцирани компании за трговија со ОПН. 
 
2. Подносителите за трговија со ОПН треба да поднесат барање за лиценца до 
Надлежниот орган за трговија со ОПН, коешто треба да го содржи следново: 
 

2.1. име на правното лице – подносител и на одговорното лице; 
 
2.2. потврда за регистрација на подносителот во деловниот регистар на Република 
Косово; 
 
2.3. уверение од суд, со кое се потврдува дека нема поведени кривични постапки 
против подносителот; 
 
2.4. потврда од Надлежниот орган дека подносителот ги исполнува условите за 
складирање на оружје; 
 
2.5. дозвола за трговија на оружје и муниција согласно Законот за оружје. 
 

3. Барањето за овој вид на дозвола го разгледуваат комисиите согласно Законот за оружје 
и вклучуваат проверка на поранешните финансиски и законски активности и контрола за 
безбедност на одговорното лице. 
 
4. Носителот на дозволата го известува Надлежниот орган во период од петнаесет (15) 
дена од почетокот на трговијата со ОПН. 
 
5. Трговијата со експлозиви се врши согласно одредбите од овој Закон и други закони 
согласно меѓународните норми и конвенции. 
 

Член 19 
Ограничувања на трговијата со ОПН 



 
1. Активностите за увоз на ОПН за потребите на овластените државни институции за 
безбедност ги извршува Надлежниот орган согласно Кодексот за царина и акцизи на 
Косово. Увозот, предмет на овој Закон, се заснова на барањето на овластените државни 
институции за безбедност. 
 
2. Извозот на Опрема означена како ОПН е забранет. 
 
3. По исклучок, ОПН може да се извезе до производителот во случај на поправка или 
проблеми со гаранцијата или за привремен извоз за оперативни цели. 
 
4. Привремениот извоз опишан во став 3 од овој член значи овластување од Надлежниот 
орган за привремен извоз на ОПН надвор од Република Косово, за ексклузивно користење 
од страна на овластените лица. 
 

4.1. привремен извоз на ОПН може да врши овластеното лице задолжено за 
официјални задачи надвор од Република Косово; 
 
4.2. привремениот извоз го одобрува Надлежниот орган по претходно барање од 
лицето од овластената агенција и соодветните применливи закони и подзакони; 
 
4.3. ОПН привремено се извезува за период кој не смее да го надмине периодот од 
овластувањето од страна на Надлежниот орган, а истата се враќа назад во Република 
Косово по истекувањето на таквата дозвола; 
 
4.4. временската рамка од потстав 4.3. од овој став може да се продолжи доколку се 
докаже дека настанале нови околности коишто влијаат врз промената на временската 
рамка на привремената дозвола за извоз. Овој дополнителен период не смее да биде 
подолг од временската рамка за завршување на целите во странство за коишто лицето 
е официјално овластено; 
 
4.5. пренос на сопственост на ОПН нема да се случи за време на привремениот извоз; 
 
4.6. ОПН којашто се извезува врз основа на привремената дозвола за извоз не смее да 
се продава или трајно да се пренесе на поинаков начин на странско лице додека 
таквата опрема е во странство под привремена дозвола за извоз; 
 
4.7. дозволите за привремен извоз на ОПН ги води Надлежниот орган во централната 
база на податоци. 
 

5. Дозволи за увоз на ОПН наменети за употреба од страна на овластените државни 
институции за безбедност ги издава Надлежниот орган по одлука на Комитетите утврдени 
врз основа на Законот за оружје. 
 
6. Дозволите за увоз на ОПН ги води Надлежниот орган во база на податоци. 
 

Член 20 
Ставање ознаки на ОПН 

 
1. ОПН се увезува само откако оружјето, муницијата и другата опрема се прописно 
означени согласно релевантните меѓународни договори и релевантните закони на 
Република Косово. Оружјето дополнително се означува со ознаки за квалитет врз основа 
на Постојаната меѓународна комисија за тестирање на огнено оружје (CIP) или според 
стандардите на Институтот на производители на спортско оружје и муниција (SAAMI). 
 
2. ОПН се означува со видлив знак „ОПН“ и истата не смее да биде достапна на цивилниот 
пазар.  



 
 Член 21 

Дозвола за трговија со ОПН 
 

1. Тргувањето со ОПН од страна на подносителот го дозволува Надлежниот орган со 
претходна согласност од Министерството за безбедносни сили и Министерството за 
надворешни работи. 
 
2. Барањето за издавање на дозволата врз основа на став 1 од овој член го содржи 
следново: 
 

2.1. име на компанијата, главно деловно седиште на компанијата или регистрираната 
подружница, име и адреса на доставувачот и примателот на ОПН; 
 
2.2. име на компанијата, главно деловно седиште на компанијата или регистрираната 
подружница, производителот на оружје, муниција и друга опрема; 
 
2.3. вид, марка, сериски број, калибар и количина на оружје, муниција и друга опрема. 
 

3. Лицето што го поднесува барањето од став 1 од овој член треба да ги приложи и 
следниве информации со барањето: 
 

3.1. сертификат на крајниот корисник; 
 
3.2. договор или друг официјален документ во врска со договорената количина на 
оружје, муниција и друга опрема. 
 

4. Дозволата се издава со период на важност од шест (6) месеци. 
 
5. Дозволата од гореспоменатите ставови се повлекува доколку во периодот на важност на 
дозволата за трговија стапиле во сила мерки за ограничување од страна на меѓународни 
организации со коишто се забранува трговијата. 
 

Член 22 
Транспорт на ОПН – Општи описи 

 
1. Транспортот на ОПН од страна на носители на дозвола во рамки на територијата на 
Република Косово може да се врши преку националните гранични премини.  
 
2. Транспортот на ОПН се врши согласно одредбите на релевантните закони. 
 
3. Целокупниот транспорт на ОПН подлежи на посебни безбедносни мерки и се 
транспортира со посебна полициска придружба. 
 
4. Правното лице ги покрива трошоците за посебните безбедносни мерки и за полициската 
придружба. 
 

Член 23 
Лиценца за транспорт на ОПН 

 
1. Транспортот на ОПН го вршат носители на дозвола со главно деловно седиште или 
регистрирана подружница на територијата на Република Косово, коишто имаат добиено 
лиценца за вршење на таква активност. 
 
2. За транспорт на ОПН, субјектите поднесуваат барање за издавање на лиценца за 
транспорт на ОПН до Надлежниот орган, коешто треба да го содржи следново: 
 



2.1. име на правното лице – подносител и на одговорното лице; 
 
2.2. потврда за регистрација на подносителот во деловниот регистар на Република 
Косово; 
 
2.3. уверение од надлежниот суд, со кое се потврдува дека нема поведени кривични 
постапки против подносителот, издадени од надлежниот суд; 
 
2.4. потврда од Надлежниот орган дека средствата на подносителот ги исполнуваат 
условите за транспорт на ОПН; 
 
2.5. дозвола за транспорт на оружје и муниција согласно Законот за оружје. 
 

3. Барањето за овој вид на лиценца го разгледуваат комисиите согласно Законот за оружје 
и вклучуваат проверка на поранешните финансиски и законски активности и контрола за 
безбедност на одговорното лице. 
 
4. Лиценцата од став 1 од овој член ја издава Надлежниот орган, во соработка со 
Министерството за безбедносни сили. 
 

Член 24 
Дозвола за транспорт на ОПН 

 
1. Дозвола е потребна за секој транспорт на ОПН. 
 
2. Подносителот поднесува барање за дозвола за секој транспорт на ОПН, коешто треба 
да го содржи следново: 
 

2.1. име на компанијата, главно деловно седиште на компанијата и регистрирана 
подружница, име и адреса на доставувачот, транспортерите и примачот; 
 
2.2. име на компанијата, главно деловно седиште на компанијата и регистрирана 
подружница на производителот на оружје, муниција и друга опрема; 
 
2.3. вид, марка, сериски број, калибар, категорија и количина на оружје, муниција и 
специфични детали на другата опрема; 
 
2.4. приближно време, датум, правец на движењето и место на испорака; 
 
2.5. вид на транспорт значи број на регистарски таблички, име и презиме и копија на 
личната документација, лична карта или пасош на возачот; 
 
2.6. посебни безбедносни мерки за време на транспортот; 
 
2.7. име на граничниот премин каде се врши транспорт на оружјето, муницијата и 
другата опрема и датумот на пристигнување на одредениот граничен премин; и  
 
2.8. дозвола за транспорт на ОПН; 
 

3. Субјектите коишто вршат транспорт на оружје, муниција и друга опрема треба да 
поседуваат дозвола со која се овозможува вршење на активноста за транспорт на оружје и 
муниција, издадена од Министерството за транспорт и врски, врз основа на регулативите 
на Европскиот договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки (ADR). 

 
4. Дозвола може да се издаде со период на важност до три (3) месеци; 
 
5. Истите услови важат и за транзит на ОПН. 



ПОГЛАВЈЕ IV 
БЕЗБЕДНОСТ НА ОПН 

 
Член 25 

Општа безбедност на ОПН 
 
1. Безбедност и складирање на ОПН се врши согласно овој Закон, Законот за транспорт на 
опасни добра, Законот за класифицирани информации и проверка на безбедност и други 
законски одредби коишто ја регулираат професионалната безбедност, заштитата на 
животната средина и заштита при ракување со опасни материјали. 
 
2. Безбедносните мерки вклучуваат: безбедност при транспорт, безбедност при 
складирање, мерки што се преземаат по загуба или кражба, безбедно ракување со огнено 
оружје, критериуми за употреба на сила, податоци за ОПН, издавање на картички за 
овластување и обука и места за стрелање. 
 

Член 26 
Управување и складирање на ОПН 

 
Државните органи коишто имаат дозвола, согласно Законот, да поседуваат и носат оружје, 
муниција и друга опрема назначуваат одговорно лице за складирање и управување со 
ОПН. 
 

Член 27 
Места за складирање  

 
1. Овластените државни институции за безбедност го складираат оружјето одделно од 
муницијата во посебно технички обезбедено место или во сеф (метална кутија). 
 
2. Овластените државни институции за безбедност водат евиденции за оружје и муниција 
и назначуваат одговорно лице за надзор на оружјето и муницијата. Овластените државни 
институции за безбедност го информираат Надлежниот орган за идентитетот на 
одговорното лице. Ако дојде до промена на одговорното лице, овластените државни 
институции за безбедност го информираат Надлежниот орган во период од три (3) дена од 
денот кога е сменето одговорното лице. 
 
3. Одговорното лице го проверува начинот на кој се чува оружјето и муницијата и како се 
водат евиденциите, а експлозивите треба да се чуваат според класификацијата на ризикот 
од опасност на Обединетите нации и Законот за транспорт на опасни материи. 
 

Член 28 
Исчезнување, загуба или кражба на ОПН 

 
Во случај на исчезнување, загуба или кражба на ОПН, сопственикот, корисникот или 
правното лице го известува Надлежниот орган и Косовската полиција веднаш, но не 
подоцна од дваесет и четири (24) часа од моментот на забележаната загуба или кражба. 
 

ПОГЛАВЈЕ V 
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ОПН 

 
Член 29 

Оценување на сообразност – Општи информации 
 
1. Потврдувањето на сообразноста со пропишаните барања за ОПН, за време на 
производството и процесот на поправка и пред да се пушти ОПН во промет треба да го 
утврди Комитетот за контрола на квалитет, којшто се состои од претставници на 



Надлежниот орган, Министерството за правда, Царината и акредитираните институции 
овластени од Надлежниот орган. 
 
2. За време на производството и процесот на поправка, за цели на потврдување на 
сообразноста со пропишаните барања за ОПН, Надлежниот орган е овластен на назначи 
производители или поединец, покрај оние вработени во Министерството за внатрешни 
работи, Министерството за правда и Косовската царина, со препорака во пишана форма 
од Комитетот за контрола на квалитет. 
 
3. Производителите на ОПН се обврзани да му обезбедат на поединецот од ставовите 1 и 
2 од овој член, работни услови потребни за оценување на сообразноста со пропишаните 
барања за ОПН. 
 

Член 30 
Стандардизирана документација за контрола на квалитет 

 
1. Оценувањето на сообразноста со пропишаните барања за ОПН се врши врз основа на 
законските одредби коишто го регулираат квалитетот на производите, коишто го 
вклучуваат следново: 
 

1.1. технички податоци за ОПН средства и системи; 
 
1.2. содржина на ОПН средства и системи; 
 
1.3. придружна техничка документација; 
 
1.4. барања и стандарди за квалитет на ОПН средства и системи; 
 
1.5. методи за тестирање и потврдување на пропишаните карактеристики за квалитет; 
 
1.6. критериуми за оценување и проценување на квалитетот на ОПН средства и 
системи. 
 

ПОГЛАВЈЕ VI 
НАДЗОР 

 
Член 31 

 
1. Надлежниот орган, согласно овој Закон и соодветните закони коишто ја регулираат оваа 
област, врши надзор на: 

 
1.1. развој на стандардни оперативни процедури во врска со обуката на сите субјекти 
коишто поседуваат ОПН; 
 
1.2. развој на стандардни оперативни процедури во врска со безбедно користење на 
ОПН од страна на сите субјекти коишто поседуваат ОПН; 
 
1.3. развој на стандардни оперативни процедури во врска со евидентирање и издавање 
на картички со овластување за сите субјекти коишто поседуваат ОПН; 
 
1.4. развој на стандардни оперативни процедури во врска со полигоните за стрелање 
коишто ќе ги користат сите субјекти коишто поседуваат ОПН; 
 
1.5. развој на стандардни оперативни процедури во врска со употреба на сила од 
страна на сите субјекти коишто поседуваат ОПН; 
 



1.6. спроведување на стандардни оперативни процедури во врска со складирање и 
управување со огнено оружје од страна на сите субјекти коишто поседуваат ОПН. 
 

ПОГЛАВЈЕ VII 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 32 

 
1. Правното лице и одговорните лица коишто дејствуваат спротивно на одредбите од овој 
Закон ќе бидат казнети. 
 
2. Кривичните закони на Косово ќе се применуваат во врска со кривичните одговорности. 
 

Член 33 
 
1. Правното лице коешто извршило прекршок треба да плати парична казна во износ од 
илјада (1.000) до десет илјади (10.000) евра, ако: 
 

1.1. дејствува спротивно на член 9 од овој Закон; 
 
1.2. дејствува спротивно на член 11, став 1 од овој Закон; 
 
1.3. дејствува спротивно на член 12 од овој Закон; 
 
1.4. дејствува спротивно на член 16, став 4 од овој Закон; 
 
1.5. дејствува спротивно на член 20, ставови 2 и 3 од овој Закон; 
 
1.6. дејствува спротивно на член 26, став 1 од овој Закон; 
 
1.7. дејствува спротивно на член 27, став 3 од овој Закон. 
 

Член 34 
 
1. Правното лице коешто извршило прекршок треба да плати парична казна во износ од 
пет илјади (5.000) до педесет илјади (50.000) евра, додека пак одговорното лице коешто 
извршило прекршок треба да плати парична казна во износ од двесте (200) до илјада 
(1.000) евра, ако: 
 

1.1. дејствува спротивно на член 6, став 2 од овој Закон; 
 
1.2. дејствува спротивно на член 8, став 1 од овој Закон; 
 
1.3. дејствува спротивно на член 10, став 1 од овој Закон; 
 
1.4. дејствува спротивно на член 18, став 1 од овој Закон. 
 

Член 35 
 
1. Правното лице коешто извршило прекршок треба да плати парична казна во износ од 
десет илјади (10.000) до педесет илјади (50.000) евра, додека пак одговорното лице 
коешто извршило прекршок треба да плати парична казна во износ од илјада (1.000) до 
десет илјади (10.000) евра, ако: 
 

1.1. дејствува спротивно на член 6, став 1 од овој Закон; 
 
1.2. дејствува спротивно на член 7, став 1 од овој Закон; 



 
1.3. дејствува спротивно на член 15, став 2 од овој Закон; 
 
1.4. дејствува спротивно на член 20, став 1 од овој Закон; 
 
1.5. дејствува спротивно на член 21, став 1 од овој Закон; 
 
1.6. дејствува спротивно на член 22, став 1 од овој Закон. 
 

ПОГЛАВЈЕ VIII 
ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 36 

Подзаконски акти на Надлежниот орган 
 

1. Надлежниот орган во период од шест (6) месеци од датумот на влегување во сила на 
овој Закон издава подзаконски акти за: 
 

1.1. овластен список на опрема на државните институции за безбедност, врз основа на 
барањата на извршните агенции коишто понатаму ќе се третираат како класифицирани 
информации; 
 
1.2. минимум услови за обука којашто ќе ја спроведуваат сите субјекти коишто 
поседуваат ОПН; 
 
1.3. утврдување на минималните технички и безбедносни стандарди за објектите; 
 
1.4. процедури за издавање на привремени дозволи за извоз на ОПН; 
 
1.5. минимални услови за складирање и управување со ОПН, коишто треба да ги 
спроведат сите субјекти коишто поседуваат ОПН; 
 
1.6. процедури за постапување со оружје, муниција и друга опрема којашто е загубена 
или украдена; 
 
1.7. минимални услови за употреба на сила со ОПН, коишто треба да ги спроведат сите 
субјекти коишто поседуваат ОПН; 
 
1.8. минимални услови за евидентирање на ОПН и издавање на картички за 
овластување, коишто треба да ги спроведат сите субјекти коишто поседуваат ОПН; 
 
1.9. одобрени полигони за стрелање, коишто ќе ги користат сите субјекти коишто 
поседуваат ОПН; 
 
1.10. второ ниво на централно организирана поправка; 
 
1.11. пристап до базата на податоци и структурата на оваа база на податоци;  
 
1.12. критериуми за придружба, освен кога транспортот на ОПН го вршат овластени 
државни органи за оперативни цели; 
 
1.13. процедури за потврдување на увозот од крајниот корисник; 
 
1.14. процес за контрола на квалитет и акредитација на правните лица; 
 
1.15. правила за оценување на сообразност и квалитет на производот за ОПН; 
 



1.16. општи и посебни мерки  коишто го опфаќаат целокупниот безбедносен систем 
споменат во член 20 од овој Закон. 
 
1.17. безбедносни мерки на овластените државни институции за безбедност коишто се 
обврзани да назначат одговорно лице. 
 

Член 37 
Подзаконски акти на владата 

 
Во период од шест (6) месеци од датумот на влегување во сила на овој Закон, владата 
издава подзаконски акти за минималните технички и безбедносни услови коишто 
објектите мора да ги исполнуваат во процесот на производство, поправка или трговија 
како и при складирање на оружје, муниција и друга опрема. 
 

ПОГЛАВЈЕ IX 
КРАЈНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 38 

Приходи од овој Закон 
 
Средствата наплатени врз основа на овој Закон се префрлаат во Буџетот на Република 
Косово. 

 
Член 39 

Укинување 
 
По влегувањето во сила на овој Закон, се укинуваат сите законски одредби коишто не се 
во согласност со овој Закон. 
 

Член 40 
Влегување во сила 

 
Овој Закон влегува во сила петнаесет (15) дена по неговото објавување во Службениот 
весник на Република Косово.  
 
Закон Бр. 03/L-246 
28 октомври 2010 година 
 
 

Член на претседателството на Собранието 
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