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Кратенки  
и акроними

АМИС  Информатички системи за контрола на оружјето

ДНК  Дезоксирибонуклеинска киселина

ЕУ  Европска унија

ЕУСАК  Поддршка на активностите на СЕЕСАК за разоружување и  
  контрола на оружјето во Југоисточна Европа

ИБИН   Мрежа на ИНТЕРПОЛ за балистички информации

ИКТ   Информатичко-комуникациска технологија

ИТ  Информатичка технологија

ПЕСТЕЛОМ Политичка, економска, социјална, технолошка, еколошка, легална,  
  организациска и медиумска анализа

СРС  Совет за регионална соработка

МЛО  Мало и лесно оружје

СЕЕФЕН Експертска мрежа за огнено оружје на Југоисточна и  
  Источна Европа

СЕЕСАК  Клириншка куќа на Југоисточна и Источна Европа за контрола  
  на малото и лесно оружје

ЈСП  Јазик на структуриран прашалник

УНДП  Програма за развој на Обединетите нации
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За овој резимиран  
извештај

Овој резимиран извештај е скратена верзија на Финалниот извештај. Тој е органи-
зиран слично на Финалниот извештај за да му се овозможи на читателот полесно да 
го најде соодветниот дел ако се бараат повеќе детали. Овој резимиран извештај има 
ограничен број референци. Неговата цел е на читателот да му се претстават клучните 
аспекти на физибилити-студијата, нејзините наоди и препораки.

Историјат  
и контекст

Клириншката куќа на Југоисточна и Источна Европа за контрола на мало и лесно 
оружје (СЕЕСАК) е заедничка иницијатива меѓу Советот за регионална соработка 
(СРС) и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). СЕЕСАК започна на 8 мај 
2002 година како извршно тело на Регионалниот план за борба против ширењето на 
мало и лесно оружје (МЛО). Во суштина, со Регионалниот план се бара унапредување 
на регионалната соработка во оваа област, обезбедувајќи размена на информации и 
поставувајќи локални стандарди насочени кон директно формулирање и спроведу-
вање на проектот. Со Планот се предвидува продолжување на поддршката на СЕЕ-
САК за националните програми за контрола на мало и лесно оружје.
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Цел  
и опфат

Целта на проектот е да се обезбеди нормативна, институционална и техничка ана-
лиза во форма на физибилити-студија за можностите на поврзување на системите 
за регистрација на мало и лесно оружје во Југоисточна Европа, имено системите на: 
Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Република Молдавија, Црна Гора, Србија и 
поранешна југословенска Република Македонија. Тие заедно се именуваат како „ко-
рисници на проектот“. Соодветните регистри се оние што се користат за целите на 
спроведување на законот. Во објаснувањето за овој проект на СЕЕСАК се вели дека 
со оваа студија ќе се дадат прелиминарни препораки и активности. Тие се утврдени 
во „патоказот“ и во “резимето на клучните препораки“ подолу.

Во оваа студија, терминот „мало и лесно оружје“ се толкува во согласност со Извеш-
тајот за Генералното собрание на Обединетите нации од Советот на владини екс-
перти за мало оружје1 и Меѓународниот инструмент за следење.2 Меѓутоа, постојат 
аспекти во соодветните закони на корисниците на проектот, во кои се посочуваат 
дополнителни елементи. Тие се забележани во Финалниот извештај.

За потребите на ова истражување, терминот „Системи за регистрација на МЛО“ се 
однесува на сите достапни регистри за МЛО, во секој од корисниците на проектот, 
со кои се опфаќаат аспекти како што се законски регистрирано, изгубено или укра-
дено, откривање (следење) и увоз/извоз на оружје. Терминот не вклучува регистри 
на мало и лесно оружје, кои се наменети за воени цели и за органите на законот. 
„Собирање и анализа на информации“ и „поврзување“ се однесува на истражување 
на можностите за полесна размена на податоци меѓу овие регистри. 

Во овој контекст, се посочува дека шест од корисниците на проектот се наведени од 
страна на Европскиот совет како кандидати или потенцијални кандидати за членство 
во Европската унија3. Според тоа, заради компаративни цели, во ова истражување се 
користат релевантните барања и практики на ЕУ.  

1 Извештајот од Советот на владини експерти за мало оружје Report of the 
Panel of Governmental Experts on Small Arms. United Nations General Assem-
bly. 27th August 1997. http://www.un.org/depts/ddar/Firstcom/SGreport52/
a52298.html 

2 International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and 
Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons adopted by the United 
Nations General assembly on the 8th December 2005.

3 http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm 

* Упатувањата на Косово се разбираат во контекст на Резолуцијата 1244 
(1999).
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Иако со измената на Директивата на ЕУ за оружје4,5 се упатува дека огненото оружје 
е класифицирано во дел II од Анекс I, а во извештајот на Европската комисија до Ев-
ропскиот парламент и Советот за спроведување на Директивата за огнено оружје6 
се вели дека со Директивата, огненото оружје се класифицира во четири категории, 
во овој извештај, заради доследност и минимализирање на ризикот од недоразби-
рање, се користи терминот „категоризација“ наместо „класификација“ кога тој се од-
несува на дефинирање на огненото оружје во однос на Директивата.

Во студијата беа истражени:

1) Параметрите на групите податоци кои ги собираат и ги употребуваат корисни-
ците

2) Компатибилноста на групите податоци што се евидентираат и се употребуваат

3) Степенот на деталност на групите на податоци даден  во споредба со степенот 
на Европската Унија 

Освен документарно и онлајн-истражување, проектниот тим ги посети сите кори-
сници на проектот. Во случајот на Босна и Херцеговина, ова опфати посети на сите 
10 кантони на Федерацијата на Босна и Херцеговина, Република Српска и областа 
Брчко.

4 Директива на Советот од 18 јуни 1991 година за контрола на набавување и 
поседување оружје (91/477/ЕЕЗ). Европски совет. Брисел.

5 Директива 2008/51/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 21 мај 2008 
година за измена на Директивата 91/477/ЕЕЗ за контрола на набавување и 
поседување оружје. Европски парламент.

6 Извештај од Комисијата до Европскиот парламент и до Советот за 
спроведувањето на Директивата 91/477/ЕЕЗ на Советот од 18 јуни 1991 
година за контрола на набавување и поседување оружје. Европска 
комисија, 15-ти декември 2000 година. Брисел.
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Наоди  
на студијата

Иако секој корисник контролира одреден обем на оружје во цивилна сопственост, 
фокусот на Европската директива за огнено оружје е потесен. Терминот „огнено 
оружје“ е дефиниран во изменетата Директива и во тој контекст се користи овде. 

Секој корисник има низа регистри во кои е опфатено огнено оружје во цивилна 
сопственост, огнено оружје (и друг балистички материјал) што доаѓа во владение на 
полицијата од местата на злосторства или преку полициски операции и активности 
на контрола на границите. Подолу е прикажана збирна табела за секој корисник во 
однос на категоризацијата на огнено оружје и групите податоци за физички лица/
огнено оружје, како и други аспекти кои ќе помогнат да се постигне усогласеност 
заради следење и ефективно поврзување на регистрите.

За споредба, ЕУ користи минимална група податоци за физички лица и огнено оружје, 
што се одразува и во содржината на европскиот документ за оружје. Тие се:

Физичко лице

•	 Презиме и име(имиња)
•	 Датум и место на раѓање
•	 Државјанство
•	 Адреса
•	 Се користи фотографија заедно со потпис

Огнено оружје

•	 Тип
•	 Марка/модел
•	 Калибар
•	 Сериски број
•	 Категорија според Директивата (наспроти според законот на земјата-членка).
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Категоризацијата предвидена со Директивата е минимална. Земјите-членки на ЕУ 
имаат право да користат построга контрола, ако сметаат дека е неопходна. Таква-
та построга контрола значи ставање на огненото оружје во повисока категорија на 
контрола. Токму поради оваа причина, стандардната група податоци се однесува на 
(оригиналната) категорија според Директивата. Во табелите подолу се наведува дали 
корисникот како минимум ги усвоил групите на податоци за физички лица/огнено 
оружје и категоризацијата на Директивата. Доколку корисникот усвоил построга 
контрола, тоа не е прикажано овде, туку треба да се консултира Финалниот извеш-
тај. Во табелите, исто така, се прикажува дали корисникот ги усвоил дефинициите на 
„дел“ и на „основна компонента“ во согласност со Директивата.  

За да се помогне во откривањето, со изменетата Директива на ЕУ се посочува дека 
при означување на производство или пласирање на пазарот, треба да се користи или 
ознака во согласност со меѓународен договор за реципрочно признавање на озна-
ките за докажување, или друго уникатно алтернативно обележување со нумерички 
или алфанумерички код, за да се овозможи сигурна идентификација на оружјето.7 Во 
Меѓународниот стандард на Обединетите нации за контрола на малото оружје,8 се 
наведува дека малото оружје треба да се означи при производство и увоз (во најмала 
рака) со помош на код од делот 1 на стандардот 3166 на Меѓународната организација 
за стандардизација (ИСО), што претставува и услов од членот 10 за спроведување на 
Протоколот 258/2012 на ОН за огнено оружје. Така, во табелите се наведува дали ко-
рисникот применува ознаки што ги исполнуваат условите од член 4 на Директивата  
(т.е. која примена на код од делот 1 на ИСО 3166 одговара на тоа).

Со изменетата Директива (член 4), исто така, се бара компјутеризирана евиденција 
(иако не мора да биде централизирана), во која името и адресата на добавувачот и 
сопственикот на огненото оружје, заедно со горенаведената стандардна група пода-
тоци за огненото оружје се чува  најмалку дваесет години. Слични услови се утврде-
ни и за трговците.

Во член 4б, се разгледува воспоставување контрола врз посредниците. Во табелите 
се наведува дали корисникот ги регистрира посредниците или бара издавање ли-
ценци или овластувања за дејноста на посредување.

Во другите колони се посочува дали корисникот ги усвоил барањата на Директивата 
во однос на минималната возраст, намената и минимализирањето на опасноста по 
себеси, јавниот ред и јавната безбедност (член 5 од изменетата Директива), и во од-
нос на сразмерната контрола на муницијата (член 10).  

Изменетата Директива (во Анекс I) опфаќа извесни одредби за трајно деактивирање 
на огненото оружје. Тие вклучуваат трајно онеспособување на основните компо-
ненти и неможност за отстранување, замена или други модификации со цел пак да 
станат функционални. Со одредбите се бара и независна инспекција на преземената 
работа, обележување во таа смисла и издавање потврда за усогласеност. Релативно 

7 Convention for the reciprocal recognition of proof marks on small arms (with 
regulations and annexes). Signed at Brussels on 1 July 1969.

8 Меѓународен стандард за контрола на малото оружје ИСАКС 05.30. 
Обележување и евиденција. 27-ми август 2012 година. Обединети нации.
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скоро, ЕУ објави минимални стандарди (именувани како „општи упатства“) за трај-
но деактивирање на огненото оружје.9 Бидејќи ова е исклучок за регистрацијата на 
огненото оружје, важно е да се биде сигурен дека корисниците го применуваат ова 
барање, за во регистрите да се внесе целото огнено оружје што треба да се опфати.

Оваа споредба овозможува подобро разбирање на темелите што се неопходни за 
користење на заеднички бази на податоци при било какво поврзување на регистри.

9 Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2403 of 15 December 2015. 
The European Commission, Brussels.
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Табели

Легенда

Во согласност, 
исполнува минимален 
услов

Во фаза на развој Не е применливо
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Албанија

 

Предмет на усогласеност со Директивата на 
ЕУ за огнено оружје Албанија

Категоризација според Директивата на ЕУ за огнено 
оружје 

Член 1   Дефиниција на огнено оружје

Член 1   Дефиниција на дел

Член 1   Дефиниција на основна компонента

Член 4   Означување 

(ИСАКС на ОН (UN ISACS) 05.30 Означување) Ознаки „АЛ“ и година на увоз.

Член 4   Компјутеризирана евиденција и чување AMIS (LINUX)

Член 4б Контрола на посредниците

Член 5   Добра причина, возраст и барања за 
безбедност

Член 10 Контрола на муницијата

Дали е прифатено деактивирање на МЛО:
Анекс 1 Одредби за деактивирање

Постојат одредби - сè уште не се 
во согласност со општите упатства 
на ЕУ.

Податоци за физички лица

Податоци за огненото оружје
Се прикажува локалната 
категорија Ц5 за категоријата Д1 
од Директивата

Дополнителни регистри

Регистар за идентификација
ARSENAL - форензичка база на 
податоци/за откривање (LINUX) – 
не е поврзана со други.

Регистар за увоз/извоз
Царинска база на податоци - не е 
поврзана со AMIS или со Arsenal

Постапки

Тест-пукање Во моментов само за Категорија Б.

Во согласност, исполнува 
минимален услов

Во фаза на развој

Не е применливо
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Босна и Херцеговина

(Оваа табела дава преглед само на високо ниво. Деталите за Федерацијата,  
ентитетите и кантоните се во рамките на Финалниот извештај).

Предмет на усоглассеност со Директивата на 
ЕУ за огнено оружје Босна и Херцеговина

Категоризација според Директивата на ЕУ за огнено 
оружје

Ја следи категоризацијата АБЦД 
иако со разлики во деталите меѓу 
ентитетите и кантоните.

Член 1   Дефиниција на огнено оружје

Член 1   Дефиниција на дел

Член 1   Дефиниција на основна компонента

Член 4   Означување 

Има законска одредба, но во 
моментов се применува само за 
произведено, но не и увезено 
МЛО.

(ИСАКС на ОН (UN ISACS) 05.30 Означување)

Член 4 Компјутеризирана евиденција и чување
Вклучува ORACLE, LINUX, 
Windows (види Конечен извештај 
за повеќе детали).

Член 4б Контрола на посредниците

Член 5  Добра причина, возраст и барања за безбедност

Член 10 Контрола на муницијата

Дали е прифатено деактивирање на МЛО:
Анекс 1 Одредби за деактивирање

Има одредби, кога се прифатени 
– сè уште не се усогласени со ЕУ.

Податоци за физички лица

Податоци за огненото оружје
Не ја прикажуваат категоријата 
според Директивата.

Дополнителни регистри

Регистар за идентификација Неколку неповрзани регистри.  

Регистар за увоз/извоз Не е поврзан.

Постапки

Тест-пукање
Има законска одредба, иако сè 
уште целосно не се спроведува 
во пракса.

Во согласност, исполнува 
минимален услов

Во фаза на развој

Не е применливо
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Косово

 

Предмет на усогласеност со Директивата на ЕУ 
за огнено оружје Косово*

Категоризација според Директивата на ЕУ за огнено 
оружје

Различноста од Директивата во 
однос на пневматското оружје не 
влијае врз усогласеноста.

Член 1  Дефиниција на огнено оружје

Член 1  Дефиниција на дел

Член 1  Дефиниција на основна компонента

Член 4  Означување Ознака „РКС“ и година на увоз.

(ИСАКС на ОН (UN ISACS) 05.30 Означување)

Член 4  Компјутеризирана евиденција и чување
SACONS (вградено CARTWIN 
PRO). (Јазик на структуриран 
прашалник (ЈСП)).

Член 4б Контрола на посредниците

Член 5 Добра причина, возраст и барања за безбедност

Член 10 Контрола на муницијата

Дали е прифатено деактивирање на МЛО:
Анекс 1   Одредби за деактивирање

Има одредби - уште не се во 
согласност со ЕУ - во тек.

Податоци за физички лица

Податоци за огненото оружје

Дополнителни регистри

Регистар за идентификација BERT и IBIS.

Регистар за увоз/извоз

Постапки

Тест-пукање
Има предизвици со обработката 
на волуменот.

Во согласност, исполнува 
минимален услов

Во фаза на развој

Не е применливо
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Молдавија

 

Предмет на усогласеност со Директивата на ЕУ 
за огнено оружје Молдавија

Категоризација според Директивата на ЕУ за огнено 
оружје

Член 1  Дефиниција на огнено оружје

Член 1  Дефиниција на дел
Сè уште не е во согласност со 
точната формулација.

Член 1  Дефиниција на основна компонента

Член 4  Означување 
Има одредба, но сè уште не се 
спроведува во пракса.

(ИСАКС на ОН (UN ISACS) 05.30 Означување)

Член 4  Компјутеризирана евиденција и чување
Државен регистар за оружје 
(ORACLE 11E, Solaris 10).

Член 4б Контрола на посредниците

Член 5  Добра причина, возраст и барања за безбедност

Член 10 Контрола на муницијата

Дали е прифатено деактивирање на МЛО:
Анекс 1 Одредби за деактивирање

Има одредби - сè уште не се 
усогласени со ЕУ.

Податоци за физички лица

Податоци за огненото оружје
Не ја вклучува категоријата 
според Директивата.

Дополнителни регистри

Регистар за идентификација
Балистички форензички регистар 
- не е поврзан.

Регистар за увоз/извоз Не е поврзан.

Постапки

Тест-пукање Не е поврзано.

Во согласност, исполнува 
минимален услов

Во фаза на развој

Не е применливо
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Црна Гора

 

Предмет на усогласеност со Директивата на 
ЕУ за огнено оружје Црна Гора

Категоризација според Директивата на ЕУ за огнено 
оружје

Член 1  Дефиниција на огнено оружје

Член 1  Дефиниција на дел

Член 1  Дефиниција на основна компонента

Член 4  Означување 
Има одредба. Се означува локално 
произведеното, но не и увезеното 
МЛО.

(ИСАКС на ОН (UN ISACS) 05.30 Означување)

Член 4  Компјутеризирана евиденција и чување (ORACLE).

Член 4б Контрола на посредниците

Член 5  Добра причина, возраст и барања за 
безбедност

Член 10 Контрола на муницијата

Дали е прифатено деактивирање на МЛО:
Анекс 1 Одредби за деактивирање

Има одредби - уште не се 
усогласени со ЕУ.

Податоци за физички лица

Податоци за огненото оружје

Дополнителни регистри

Регистар за идентификација Не е поврзан (ORACLE).

Регистар за увоз/извоз Не е поврзан (ORACLE).

Постапки

Тест-пукање Има одредби.

Во согласност, исполнува 
минимален услов

Во фаза на развој

Не е применливо
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Србија

 

Предмет на усогласеност со Директивата на 
ЕУ за огнено оружје Србија

Категоризација според Директивата на ЕУ за огнено 
оружје

Користи категоризација АБЦД, 
но, категоријата А не е целосно 
усогласена (соодветната муниција 
не е вклучена).

Член 1  Дефиниција на огнено оружје

Член 1  Дефиниција на дел
„Придушувач“ не е вклучен овде, 
но се придодава на категоријата А.

Член 1  Дефиниција на основна компонента

Член 4  Означување 
Има одредба. Се означува 
локално произведеното, но не и 
увезеното МЛО.

(ИСАКС на ОН (UN ISACS) 05.30 Означување) Ќе означува „РС“ и година на увоз.

Член 4   Компјутеризирана евиденција и чување (ORACLE GBOSS, Windows AIX)

Член 4б Контрола на посредниците

Член 5  Добра причина, возраст и барања за 
безбедност

Член 10 Контрола на муницијата

Дали е прифатено деактивирање на МЛО:
Анекс 1  Одредби за деактивирање

Има одредби и ќе се усогласат со 
стандардите на ЕУ.

Податоци за физички лица

Податоци за огненото оружје

Дополнителни регистри

Регистар за идентификација
ARSENAL. Делумно поврзан со 
системот погоре.

Регистар за увоз/извоз Не е поврзан.

Постапки

Тест-пукање
Се планира да се внесе во 
законот.

Во согласност, исполнува 
минимален услов

Во фаза на развој

Не е применливо
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Поранешна југословенска Република Македонија

 

Предмет на усогласување со Директивата на 
ЕУ за огнено оружје

Поранешна југословенска 
Република Македонија

Категоризација според Директивата на ЕУ за огнено 
оружје

Член 1  Дефиниција на огнено оружје

Член 1  Дефиниција на дел

Не одговара на листата во 
Директивата (не се внесени 
рамката/магацин за муниција. Не 
вклучува придушувачи, туку тие се 
придодадени во категоријата А).

Член 1  Дефиниција на основна компонента

Член 4  Означување 
Има одредби, сè уште не се 
применуваат.

(ИСАКС на ОН (UN ISACS) 05.30 Означување)

Член 4  Компјутеризирана евиденција и чување
(Линукс-средина; Websphere и DB2 
и Rational Developer (Java))

Член 4б Контрола на посредниците .

Член 5 Добра причина, возраст и барања за 
безбедност

Член 10 Контрола на муницијата

Дали е прифатено деактивирање на МЛО:
Анекс 1 Одредби за деактивирање

Дозволено е привремено 
деактивирање кое е предмет на 
дозволата за оружје.

Податоци за физички лица

Податоци за огненото оружје

Дополнителни регистри

Регистар за идентификација Не е поврзан.

Регистар за увоз/извоз Не е поврзан.

Постапки

Тест-пукање
Поврзано со базата на податоци за 
идентификација. Има предизвици 
со обработката на волуменот.

Во согласност, исполнува 
минимален услов

Во фаза на развој

Не е применливо
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Анализа  
ПЕСТЕЛОМ

Политичка анализа

Сите корисници на проектот (заедно именувани во овој дел како „регион(от)“) имаат 
значајна обврска за соодветна контрола на мало и лесно оружје. Ова вклучува ак-
тивности за исполнување на меѓународните договори, на пример, за контрола на 
резервите, вкрстена надлежност во операции операции против трговијата со МЛО и 
соодветна контрола на поседувањето оружје (вклучувајќи и огнено оружје) од стра-
на на цивили.

Се чини дека постои силно, позитивно влијание за интеграција од страна на ЕУ. Со 
оглед на претходно споменатите интереси за пристапување кон ЕУ, многу е јасно 
дека поврзувањето на регистрите првенствено треба да се води паралелно со по-
стигнување усогласеност со праксата и барањата на ЕУ. Можноста за вакво нешто 
може да биде ограничена.

Исто така, од посетите на сите корисници на пројектот, очигледно е дека расте чув-
ството на меѓусебна поврзаност и искреното разбирање на тоа дека соработката во 
регионот може да обезбеди мултициплирање на резултатите. Ова дозволува оптими-
стички поглед на потенцијалот за ефективен напредок, и треба да се почитува. 

Не изненадува тоа што различните искуства на корисниците довеле до разлики во 
пристапот кон контролата. Ова се гледа во претходните табели, при што корелација-
та со изменетата Директива на ЕУ за огнено оружје, и покрај политичката волја за 
усогласување, е несоодветна. Покрај тоа, постојат извесни разлики во категориза-
цијата на елементите, што доведува до тоа тие да бидат во различни категории во ре-
гионот (види го Финалниот извештај). Добар пример се акустичните сигнални уреди, 
или „плашливци“ или „оружје кое користи маневарска муниција“. Неусогласеноста на 
контролата во оваа сфера во регионот води до проблеми со контролата за еден или 
повеќе корисници.  

Сите корисници демонстрираат високо приоритетна заложба за безбедноста на 
граѓаните и за истраги на кривични дела со огнено оружје. Постојат разлики меѓу 
корисниците во однос на системите што се користат за форензичките балистички 
регистри, па така, во јурисдикциите на корисниците се открива дека оперативниот 
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систем за тие регистри е различен од оној што се користи за евиденција на оружјето 
во сопственост на цивили. Во многу случаи, се чини дека системот за цивилна еви-
денција има поголема флексибилност од системот што се користи за форензичка 
евиденција.

Економска анализа

Разбирливо, сите корисници имаат многу реални предизвици во обезбедувањето 
средства за поддршка на контролата, без оглед дали се работи за кадровска екипи-
раност, хардвер или софтвер. Се чини дека нема докази за анализа на рентабилно-
ста, со што би се определиле приоритети. Ова е познат проблем во речиси секоја 
јурисдикција, а не само во овој регион. Политичката поддршка за давање приоритет 
врз работата во оваа сфера овозможи голем напредок, но многу е јасно дека економ-
скиот пејзаж и натаму останува отворен за соработка и помош од организации како 
УНДП, која е добредојдена и исклучително корисна.

Во оваа работа, предложени се три главни опции (види подолу) за унапредување на 
поврзаноста на регистрите, и во нив се утврдени неколку можни иницијативи како 
кај корисниците, така и во регионот, кои може да бидат многу корисни. За нив ќе 
биде потребна постојана финансиска и друга поддршка, вклучувајќи и искуства над-
вор од регионот, како и поддршка за претставниците на корисниците да дадат свој 
исклучително значаен придонес за другите јурисдикции надвор од регионот.

Ако постои тенденција надвор од регионот на Југоисточна Европа протокот на ис-
куства и знаења да се смета за нешто друго освен двонасочен, тогаш тоа треба да се 
исправи. Многу може да се добие од економската поддршка на корисниците, за да 
им се овозможи да ги споделат своите сознанија со другите.

Малку јурисдикции (а не само корисниците овде) имаат спроведено доволно анали-
зи за да го утврдат нивото на надоместоци за цивилно поседување оружје што ќе ги 
одразува реалните трошоци на вклучените процеси. На високо ниво, ова е разбир-
ливо. Можноста за легално поседување оружје се предвидува во правниот систем 
на сите корисници. По утврдувањето на ваквата одредба, целта на системот за изда-
вање дозвола за оружје може да се набљудува како начин за спречување пристап до 
огнено оружје на сите кои се несоодветни за тоа. Системот првенствено постои не за 
да им биде полесно на оние кои поседуваат оружје, туку за да им се забрани на оние 
што се несоодветни. Според тоа, системот се однесува на јавната заштита, а трошоци-
те паѓаат врз општите полициски активности или врз Министерството за внатрешни 
работи, т.е. врз неговиот буџет. Сепак, можеби постои основа да се разгледаат адми-
нистративните трошоци поврзани со конкретното издавање дозвола и во колкава 
мера тие се одразени во надоместоците што се наплаќаат.

Во регионот има доста големи разлики во надоместоците. Постои разбирлив инте-
рес скалата на надоместоци да не се стреми кон инхибирање на лицата кои легално 
поседуваат оружје да го регистрираат своето оружје, но во околности во кои финан-
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сиските средства за самата јавна безбедност се ограничени, можеби ќе биде корисно 
регионот да има широк договор околу пристапот кон надоместоците, на пример, да 
се договори кои елементи треба да се земат предвид при утврдување на надоместо-
кот. 

Препорака 1: Како дел од воспоставување на било каков нов систем и регистар за 
издавање дозволи за огнено оружје, без оглед дали е локален, национален или ре-
гионален, придружните административни трошоци треба јасно да се дефинираат за 
да се обезбеди потенцијална појдовна основа за усогласена регионална структура 
на надоместоците, во која се одразени трошоците за одржување и администрирање 
на системот.

Постои широка иницијатива во регионот за тестирање и обележување на огнено-
то оружје за цивилна сопственост, но ограничена активност во пракса. Насекаде се 
наведува дека трошоците за тоа се преголеми и дека производителите на оружје се 
противат на второто (види Правна анализа подолу). Исто така, треба да се напомене 
дека неколку учесници наведоа оти повратот на инвестицијата за тест-пукање мо-
жеби ќе биде ограничен бидејќи ваквото оружје во голема мера не се користи за 
криминал.

Но како и да е, употребата на законски поседувано огнено оружје при кривични 
дела речиси е „невидлива“ во повеќето јурисдикции сè до моментот кога оружјето 
ќе се фати. На крајот на краиштата, законски поседуваното огнено оружје може да се 
пријави како изгубено или украдено за да се прикрие неговата употреба во крими-
нал. Според тоа, инвестицијата може да се вложи за да се подобри ефектот на друго 
место на пократок рок (ако сè што е достапно е краткорочна или среднорочна под-
дршка). Сепак, целта и вредноста на законски програми за „тест-пукање“ треба да се 
земат предвид долгорочно, обезбедувајќи „запознавање“ во врска со употребата на 
законски поседувано огнено оружје во криминал, истовремено обезбедувајќи мож-
ност за споредба на балистичкиот материјал од изгубеното или украденото оружје 
не само на домашна и регионална основа, туку и на меѓународно ниво.

Препорака 2: Корисниците во регионот треба да размислат за донесување на закон-
ски програми за тест-пукање. Во сите случаи, резултантниот балистички материјал 
треба да се внесе во системите за балистичка споредба поврзани со предложената 
СЕЕБИН-мрежа (види подолу); можноста за регионално споделување на овие слики 
треба да се дискутира во рамките на форумот на комисиите за МЛО и СЕЕФЕН.

Додека се утврдува степенот на огнено оружје достапно за кривична употреба, секоја 
програма за тест-пукање ќе треба да ги опфати производителите и малопродажните 
трговци со огнено оружје, како и увозот и контролата на малопродажбата, за целото 
комерцијално произведено огнено оружје некаде да се тестира со пукање. Исто така, 
треба да се донесе одредба за контрола на замената на основните компоненти, со 
која најверојатно, ќе се смени балистичкиот потпис на оружјето. Соодветното оружје, 
и детални демографски информации треба да се внесат во интегрирано решение за 
издавање дозволи и регистрација на огненото оружје, како што се расправа подолу.  
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Оружјето употребено во кривични дела се состои од многу комерцијално или др-
жавно произведено оружје кое требало да биде подложено на таква програма. Само 
незаконското производство (како што е преправеното оружје) нема да биде опфате-
но на почетокот. Во догледно време, ваквите законски програми за тест-пукање зна-
чително ќе ја олеснат истрагата на кривични дела. Треба да се напомене дека новите 
законски програми за тест-пукање бараат  значителни краткорочни и среднорочни 
инвестиции. Инвестициите во обезбедување нови програми за тест-пукање може 
да се намалат преку прогресивен пристап со кој се опфаќа обновување на дозвола-
та и наплата на надоместокот за дозволата. Кога веќе постои законска програма за 
тест-пукање, релевантниот балистички материјал мора „да биде зачуван“, што исто 
така ќе бара финансиска помош и можеби измена на актуелните лабораториски стан-
дардни оперативни процедури.

Општествена анализа

Сите корисници имаат општествена структура која овозможува цивилно поседување 
на соодветно оружје за законски цели. Терминот оружје означува и контролирани 
предмети кои не се огнено оружје, на пример самострели. Се чини дека администра-
цијата на секој корисник е согласна да се продолжи ваквото општествено очекување, 
истовремено соочувајќи се со тешко одржување на балансот меѓу ефективноста на 
контролата и одржувањето највисока разумно остварлива заштита за јавноста. 

Обично единствениот најефективен елемент на контрола во однос на цивилното 
поседување огнено оружје (како и други смртоносни оружја) е првичната проценка 
на подобноста на барателот на дозвола за носење оружје. Карактеристиките како 
безбедно чување, начин на пренесување, евиденција и следење на оружјето има-
ат суштинска улога, но одлуката да се одобри купување/поседување огнено оружје 
обично е најосновниот елемент. Тоа е така затоа што по одобрувањето (обично на 
дозвола за цивилно поседување оружје), контролните системи се потпираат врз за-
бележување од страна на органите на негативна цивилна употреба, пријави за нега-
тивна употреба од страна на засегнати граѓани или пријави за негативна употреба 
од страна на медицински лица. Во пракса, иако корисни, ваквите контроли се реак-
тивни. Пред да се даде одобрение, процесот е проактивен. На пример, властите се 
распрашуваат и се бара лицата да одговорат. Иако правата на граѓаните се соодветно 
заштитени со законите на секој корисник, особено во однос на личните податоци, 
често постои локална флексибилност да се одлучи во колкава мера ќе се соберат 
претходни податоци за да се да донесе одлука за одобрение. Во оваа смисла, постои 
простор за регионални добри практики.

Препорака 3: Треба да се креира регионален водич на добри практики за да се под-
држи сеопфатен пристап кон првичната проценка на соодветноста на барателот за 
купување/поседување огнено оружје.

Некои корисници се соочуваат со притисок за ограничување на истражувањето на 
минатото на барателот, можеби поради поголемите трошоци или поради општестве-
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ни притисоци. Може да постои силна поддршка за цврсти полициски истраги (би-
дејќи секој корисник ја користи својата полиција за оваа цел) од други организации, 
вклучувајќи и недржавни тела, заради темелно истражување на минатото на бара-
телот. Добар пример за ова би биле организациите кои работат со жртви на семејно 
насилство. Кога на полицијата ѝ се наложува предизвикот да го ограничи обемот на 
истражување, поддршката за темелно истражување може да дојде од овие тела.

Во истражувањето за овој проект стана многу јасно дека лицата вклучени во секоја 
од корисници во сите опфатени сфери (цивилно поседување, форензика, место на 
злосторот, следење (откривање), натамошна истрага, гонење) се исклучително по-
светени на својата област на работа, и имаат изградено одлична експертиза. Иску-
ствата меѓу корисниците се разликуваат, па тимот на проектот многу научи од сами-
те интервјуа. Ентузијазмот за регионална соработка е очигледен, и тоа ќе обезбеди 
цврста платформа од која ќе се развие едноставна програма за размена и натамошно 
олеснување на учењето. Ова ќе се надгради врз одличниот форум кој веќе постои, на 
пример СЕЕФЕН.

Работата на УНДП СЕЕСАК е клучна за споделување на добрите практики во оваа об-
ласт и се препорачува тие да работат со сите корисници на изработка на водич со до-
бри практики за оперативни процедури и техники, стандардна проверка и истражу-
вање на минатото на барателите и стандардни описни термини за огненото оружје.

Препорака 4: Треба да се креираат упатства на УНДП СЕЕСАК за добри практики на 
оперативни процедури и техники, стандардна проверка и истражување на минатото 
на барателите, и стандардни описни термини за огненото оружје и муниција.

Технолошка анализа

Финалниот извештај дава висока индикација за компатибилноста на регистрите на 
различни корисници (делумно одразена во табелите погоре). Накратко, може да се 
оствари поврзување на регистрите. 

Потенцијалните патишта за постигнување на ова може да се опишат преку утврду-
вање на две можности за постапување (освен можноста ништо да не се преземе, која 
исто така е истражена подолу). Првата опција би била да се искористат само посто-
ечките регистри на секој корисник и да се одржат на сегашните оперативни аранж-
мани. Втората опција е да се изгради нов регионален систем за издавање дозволи и 
регистрација за да постои целосна усогласеност низ регионот, при што овој пристап 
ќе вклучи интегрирано решение со кое се снабдуваат како регионалните, така и ло-
калните капацитети. 

Технолошките прашања кои ги засегаат и двете опции се детално покриени во делот 
„Патоказ“ на овој извештај, подолу.
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Еколошка анализа

Сегашните регистри имаат одредено влијание врз животната средина, особено во 
однос на формата на производот, на пр., формата на дозволата за оружје. Ова и ната-
му е од интерес и треба да се спроведе соодветна проценка на влијанието врз живот-
ната средина во однос на одлуките за регистрите.

Во оваа сфера, најзначајниот елемент на влијанието врз животната средина веројат-
но ќе биде поврзан со уништувањето на МЛО. Овој проект не е задолжен да се зани-
мава конкретно со уништувањето, но тој аспект е релевантен затоа што регистрите 
за докази собрани на местото на злосторството и за цивилно поседување и двата се 
поврзани со уништувањето.

Препорака 5: Треба да се изврши проценка на влијанието врз животната средина 
во врска со уништувањето на малото и лесно оружје и муницијата во регионот за це-
лосно да се оценат сегашните процедури, како и да се препорачаат можни „почисти“ 
алтернативи.

Правна анализа

Иако класификацијата на оружје треба да се заснова врз процена на опасноста и 
ризикот за регионот, се чини дека поцелисходно би било да се постигне усогласен 
пристап преку осврт кон постоечките системи за класификација на оружје. Скоро 
сите корисници имаат пристап на класификација на цивилно поседуваното оружје 
заснован врз моделот опишан во соодветната директива на ЕУ (како што е изменета). 
Во општата споредбена табела погоре, дадени се информации за ова, а посебните 
делови кои се однесуваат на корисниците ги содржат деталите. Ќе биде потребно 
охрабрување и поддршка за ова да се постигне и според сегашните планови, усогла-
сувањето треба да се направи во текот на 2016/17 година. Директивата на ЕУ (како 
што е изменета) не пропишува што точно спаѓа во секоја категорија, и на државите 
им овозможува да применуваат построги контроли, доколку сакаат. Иако аранжма-
нот во Директивата на ЕУ често се нарекува модел на „Категорија АБЦД“, всушност со 
измената на почетокот беше поттикнат пристап на „забрането и дозволено“. ЕУ ова не 
го сфаќа како обезбедување дополнителна јавна безбедност.

Постои слична (но не и сосема иста) усогласеност во регионот околу она што е забра-
нето за цивилно поседување. Исто така, постои и доста блиска усогласеност околу 
она што подлежи на издавање дозвола. Постојат поголеми разлики во однос на она 
што е дозволено и подлежи на регистрација/известување. Има поширока варијација 
во однос на дефинирањето на прагот од кој предмети како што се воздушно оружје 
(пневматско оружје) подлежат на контрола. Овие варијации укажуваат на простор за 
натамошна работа заради усогласување на аранжманите во регионот, како и заради 
олеснување на поврзувањето на регистрите. Разликите во праговите за воздушно 
оружје, аирсофт-пушки и пеинтбол-маркери може да предизвикаат проблеми за со-
седните јурисдикции.  
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Покрај тоа, некои корисници сметаат дека законско уредување е потребно откако ќе 
се јави проблем на злоупотреба. Постои можност проблемите сега да се превенираат 
преку изработка на слични закони во регионот.

Препорака 6: Корисниците во регионот треба да се движат кон целосна усогласе-
ност со контролата, категоризацијата и законодавството на ЕУ за огнено оружје. Овој 
процес треба да се олесни и да се поддржи преку средби на регионалните комисии 
за МЛО и мрежата СЕЕФЕН.

Одредбите за цивилно поседување имаат многу слична правна основа во целиот ре-
гион и овозможуваат слични причини за одбивање или одземање на дозволата за 
оружје. Законите се поддржани со детални аранжмани за спроведување на потреб-
ните системи, на пример преку „правилници“. Одредбите овозможуваат да се разгле-
дуваат слични истории на престапништво. Постои разлика во степенот на проверка 
на минатото. Посеопфатна проверка ќе вклучи проверки на информации кај други 
организации и кај пошироката заедница.  Во тој поглед, постојат одредени безбед-
носни прашања, бидејќи потенцијалното откривање на местото на чување оружје во 
приватна сопственост може да претставува проблем. Во иднина, треба да се обрне 
внимание на земање ДНК-примероци и/или отпечатоци од прстите на оние кои се 
вклучени во законско поседување оружје, иако ова веројатно ќе се смета за екстре-
мен чекор и ќе биде тешко да се покаже сразмерност. Ова сè уште не е вообичаена 
практика на друго место.

Препорака 7: Во иднина, треба да се обрне внимание на земање ДНК-примеро-
ци и/или отпечатоци од прстите на оние кои се вклучени во законско поседување 
оружје.

Аранжманите за трајно деактивирање на огненото оружје во голема мера варираат 
низ регионот. Оваа варијација се однесува на: кое оружје може да се деактивира, 
кој може да го поседува, дозволата за поседување, кој го спроведува деактиви-
рањето, кој врши инспекција на деактивирањето и стандардите според кои мора 
да се изврши деактивирањето. Постои заеднички договор дека деактивирањето 
мора да биде „трајно“, но ниту еден единствен договор за тоа како тоа се постигну-
ва. Постои можност да се прифатат стандардите на ЕУ и да се поврзат регистрите 
во оваа смисла.

Препорака 8: Преку средбата на регионалните комисии за МЛО, корисниците треба 
да работат на утврдување на заеднички договор за трајно деактивирање на огне-
ното оружје. Тој треба да опфати што може да се деактивира, кој може да поседува 
оружје, овластување за поседување, кој врши деактивирање, кој врши инспекција на 
деактивирањето и стандардите според кои се врши деактивирањето. Во овој процес 
треба да се земат предвид и можностите што ќе се појават со регионалниот систем за 
издавање дозволи и регистрација, како што се препорачува погоре.

Се чини дека постојат разлики во казните пропишани за престап и постои простор 
за развивање добри практики кај јавните обвинители, преку заеднички искуства и 
пракса.
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Препорака 9: Креирање на водич за добри практики и заеднички стандарди во вр-
ска со казните пропишани за незаконско поседување деактивирано огнено оружје. 
Ова треба да се поддржи со јавнообвинителска размена на информации преку СЕЕ-
ФЕН и други, кога е потребно.

Кај сите корисници постојат законски одредби за тест-пукање и означување на МЛО. 
Како што е наведено погоре, постојат две главни пречки, трошоците за активности 
на тест-пукање (кои растат со обемот) и трговскиот став на производителите за по-
ништување на гаранцијата доколку се стават дополнителни ознаки. Во однос на вто-
рово (при што првото е веќе разгледано економско прашање), можеби има простор 
за заеднички регионален зафат, можеби ангажирање на јурисдикциите надвор од 
регионот, за да се добие согласност за означување од производителите кои сè уште 
сакаат да тргуваат и кои ќе треба да ги признаат барањата за гаранција за да си обе-
збедат работа.  

Реално, малку е веројатно означувањето да се направи на начин со кој ќе се оштетат 
компонентите на кои се ставаат ознаките. Ова веќе е преземено во однос на тести-
рањето за проверка и производителите не се на став дека заштитното означување ја 
поништува гаранцијата. Иако со оваа студија не беа испитани регистрите на МЛО за 
воени и полициски цели во сопственост на корисникот, постои простор и за нивно 
вклучување во базите на податоци за тест-пукање, како за да се помогне во која било 
истрага за некакво последователно губење на оружјето, така и за да се додадат други 
заштитни карактеристики против кражба. Покрај тоа, ова ќе ја покаже заложбата на 
корисникот за одговорност при употреба на сила. Ваков пристап и претходеше на 
програмата за тест-пукање со полициско оружје во Северна Ирска.

Препорака 10: Корисниците во регионот треба да ги проценат можностите за кре-
ирање програми за тест-пукање со воено и полициско огнено оружје, со цел да се 
помогне при истраги за некакво последователно губење на оружјето, и за да се до-
дадат други заштитни карактеристики против кражба. Во сите случаи, резултантниот 
балистички материјал треба да се внесе во системот за балистичка споредба на ко-
рисникот.

Законските одредби за контрола на увозот и извозот на мало и лесно оружје се мно-
гу слични кај сите корисници. За овие цели се водат посебни регистри, обично со 
дополнителна цел да се обезбеди наплата на точни тарифи. Општо, овие регистри сè 
уште не се поврзани со други регистри, како на пример оние во кои подоцна ќе се 
чуваат детали за увезено мало и лесно оружје во цивилна сопственост. 

Сите корисници имаат закони со кои се овозможува (а и се штити) размената на по-
датоци, за целите на органите на законот. Поврзувањето на регистрите нема да ги 
попречи тие одредби. Иако споделувањето на балистички податоци само по себе не 
вклучува одредби за заштита на личните податоци, во натамошната работа со нив 
мора да се вклучат обвинители и државни функционери, кои ги поседуваат подато-
ците и треба да имаат право на вето за одредена размена на податоци.
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Организациска анализа

Сите корисници општо имаат сличен пристап кон тоа кој е сопственик на податоците 
за регистарот и каде се наоѓа надлежноста за водење на базата и оперативните си-
стеми што ја поддржуваат.

Регистрите за цивилно поседување се наоѓаат или кај министерствата за внатрешни 
работи, или кај полицијата. Кога првите го поседуваат и работат со регистарот, тогаш 
полицијата е таа што ги дава конкретните услуги за граѓаните, преку комбинација од 
полициски службеници и вработени во полицијата (се мисли на луѓето кои работат 
во полиција, но немаат административна улога на полициски службеник). Ова секако 
е вообичаено и надвор од регионот.

За да се споделат добрите практики, да се подобрат работните односи и да се по-
могне во развивање подобро разбирање на клучните прашања за регистрација на 
огненото оружје, се препорачува на регионално ниво да се воведе програма за меѓу-
себни посети на персоналот на регистрите.

Препорака 11: На регионално ниво, да се воведе програма за меѓусебни посети на 
персоналот на регистрите.

Регистрите во кои се чуваат податоци за кривична злоупотреба на огнено оружје, 
форензички материјали и докази обично имаат слична сопственост иако во поглед 
на доказите, вообичаено е соодветните конкретни предмети да се во сопственост на 
Обвинителството или Судот.

Регистрите кои се однесуваат на увоз и извоз на мало и лесно оружје обично при-
паѓаат на министерствата за економија/трговија кои имаат надлежности за надво-
решна трговија и/или економија. Албанија е исклучок од овој договор, бидејќи се 
набљудувани од страна на орган во Министерството за одбрана. Тие се поврзани со, 
или разменуваат информации со Царинската бази на податоци.

Сличноста на организациската структура во регионот обезбедува добра основа за 
поврзување на регистрите. Тоа значи дека проектите може доста едноставно да се 
реплицираат во секоја јурисдикција-корисник, со помош на заедничките шаблони.

Медиумска анализа

Важноста на добивање медиумска поддршка меѓу корисниците не смее да се потце-
ни. Иако таквите ангажмани се речиси самоисполнувачки пророштвата во поглед на 
позитивните реакции, може да постои ризик дека јавноста претходно имала други 
слични програми на активности, без да види непосредни и директни резултати. За-
тоа, може да постои значителен замор од проекти во кои се посочува кон поефектив-
на контрола на МЛО, доколку другите проекти во минатото не биле доживеани како 
доволно ефективни. Овде често се работи за перцепција, а не за фактот што големи 
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проекти од овој тип бараат следење на среден до долг рок, па затоа и сличен степен 
на медиумска изложеност.

Едуцирањето на медиумите и широката популација за среднорочните и долгороч-
ните резултати на ваквите програми е од суштинско значење. Ова често може да се 
постигне преку директен пристап на медиумите до краткорочни активности како 
форензички процеси, активности на уништување огнено оружје, демонстрации на 
системи, како и употреба на студии на случај.

Обезбедувањето поддршка за содржина која не е вести, како што се документарци, 
е одличен начин да се вклучат јавноста и медиумите. Покрај тоа, така се обезбедува 
платформа за подетално објаснување на комплексноста на овие програми, нивното 
место во националните и регионалните стратегии, и нивните очекувани резултати. 
Овој пристап се користи успешно во Британија во голем број сфери, вклучувајќи и 
огнено оружје. Треба да се напомене дека без оглед дали ќе се ангажираат средства-
та за јавно информирање или ќе се прават документарци, мора да има кохерентна и 
структурирана стратегија за комуникација со медиумите, со која ќе се заштитат ак-
тивностите и техниките на органите на законот.

Би било добро да се разгледа и ставот на медиумите надвор од регионот, кои во крат-
ки црти се многу подготвени да видат ефективни меѓународни напори за подобру-
вање на контролата на малото и лесно оружје во било кој регион. Во сите случаи, 
проектот мора да има јасна видливост, одговорност и транспарентност, доколку сака 
ефективно да ја освои довербата на граѓаните.
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Како понатаму -  
„патоказ“

Земајќи ги предвид сегашните регистарски системи на корисниците со извесна де-
талност, следниот логичен чекор е да се проценат потенцијалните опции за поврзу-
вање меѓу овие системи, со цел да се разгледа можноста за развивање регионален 
пристап кон издавањето дозволи и регистрацијата на огнено оружје. 

Накусо, може да се постигне поврзување на актуелните регистарски системи, меѓу-
тоа има значителни разлики меѓу вредноста на тоа во контекст на достапните тех-
нички опции. По истражувањето спроведено како дел од овој проект, се посочува 
дека постојат три јасни опции кои треба да се разгледаат во поглед на поврзување 
на регистарските системи на корисниците. Тие се:

1. Да не се направи ништо - да се остават регистрите неповрзани
2. Ново – да се создаде нов регионален регистарски систем
3. Хибрид - да се направи обид за поврзување на постојните регистарски системи со 

додавање на „Централен склад на податоци“

Опција 1.  
Да не се направи ништо - да се остават регистрите неповрзани

Со неправење ништо и со оставање на сегашните системи неповрзани, очигледно 
е дека  може да се пропуштат вредни можности за споделување и соработка околу 
прашањата за контрола на огненото оружје. Може да се изгуби можноста за созда-
вање вредни бази на податоци, изработка на сеопфатна законска регулатива, и „за-
еднички“ пристап кон класификацијата. Освен тоа, со текот на времето корисниците 
ќе треба да ги заменат постоечките системи, со што зафатот ќе треба да се повтори и 
да се потрошат пари за развој и одржување на понеефикасни стари системи, или за 
изградба на нови изолирани системи.  

Затоа, „неправењето ништо“ не треба да се избере како опција, зашто реално тоа 
значи прифаќање дека со текот на времето, корисниците ќе треба да развиваат соп-
ствени системи. Притоа, овие системи и натаму нема да овозможуваат размена на 
податоци од регистрите, што ќе доведе до пропуштени можности и дуплирање на 
напорите и средствата.
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Опција 2.  
Ново - да се создаде нов регионален регистарски систем

Се чини дека изградбата на нов регионален систем за издавање дозволи и регистра-
ција на огнено оружје е најлогично и најнапредно размислување за пристапот околу 
издавањето дозволи за огнено оружје во регионот, па затоа, тоа е јасна препорака од 
ова истражување.

Препорака 12: Создавање на нов, целосно интегриран, регионален систем за изда-
вање дозволи и регистрација на огнено оружје со локален капацитет за чување на 
личните податоци од дозволите за огнено оружје.

Создавањето на регионален систем со заедничка архитектура нема да биде без пре-
дизвици; ова делумно се должи на тоа што треба да се обезбеди личните податоци од 
дозволите за огнено оружје да се чуваат на национално ниво, истовремено овозможу-
вајќи размена на демографски податоци за изгубено и украдено огнено оружје на ре-
гионално и меѓународно ниво. Според тоа, се препорачува приодот кон обезбедување 
нов систем да биде со фокус како на локално, така и на регионално ниво, за системската 
архитектура да го одразува таквиот приод и да биде целосно интегрирана.

Практично, ова ќе го олесни создавањето на регионален слој во рамките на систем-
ската архитектура за да се овозможи чување, задржување и пребарување на регио-
налните демографски податоци за огнено оружје, како што се податоци за марка и 
модел, заради процена на опасностите и олеснување на откривањето, како и заради 
регионална соработка, во исто време намалувајќи ги трошоците.

Проектот „Ефект“10, значаен истражувачки проект финансиран од ЕУ и спроведен 
од Универзитетот Ковентри (Велика Британија), препорача воспоставување на „Фо-
кусни точки за огнено оружје“ (ФТО) во целиот регион. Проектот ЕФЕКТ препорача 
развивање и имплементација на ФТО, со цел да се подобрат информациите за упо-
требата на незаконски поседувано огнено оружје и за активностите на недозволена 
трговија. Спроведувањето на ФТО низ ЕУ беше објавено во ЕУ КОМ (2015) 624. Затоа, 
втората опција директно ќе придонесе кон оваа цел. 

Освен препораката за ФТО, проектот ЕФЕКТ препорача и создавање на Мрежа за ба-
листички информации во Југоисточна Европа (СЕЕБИН). Создавањето на таква мрежа 
беше предложено со цел да се обезбеди можност за регионално споредување на 
балистички материјал. Притоа, таа ќе им овозможи на териториите во регионот да 
користат технологија за балистичко споредување со цел собирање и чување бали-
стички материјал на локално ниво, истовремено разменувајќи нелични балистички 
слики на регионално ниво, со цел да се олесни соработката, откривањето активно-
сти на недозволена трговија и спречувањето криминал.

Очигледно е дека архитектурата предложена за СЕЕБИН е во согласност со архитек-
турата за создавање регионален систем за издавање дозволи. Затоа, се препорачува 

10 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/
news/2015/20150401_01_en.htm 
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предложената мрежа за балистичко споредување СЕЕБИН и регионалниот систем за 
издавање дозволи и регистрација на огнено оружје да се поврзат со цел да се намали 
двојно внесување на податоци, дополнително да се подобри соработката, да се под-
држи откривањето на криминал, анализата на информации и размената на податоци. 
Таквата поврзаност ќе обезбеди само пречистените „нелични“ балистички податоци да 
бидат достапни на регионално и на меѓународно ниво, како што е случај со актуелниот 
оперативен модел на мрежата за балистички информации на ИНТЕРПОЛ (ИБИН). Регио-
налните балистички врски, без оглед на категоријата (оружје во незаконска или закон-
ска сопственост), сепак ќе бараат меѓудржавна соработка преку постоечките или ид-
ните протоколи за правна помош, или преку договор за регионална соработка на ФТО.

Препорака 13: Новиот регионален систем за издавање дозволи и регистрација на 
огнено оружје треба да биде поврзан со предложената мрежа за балистичко споре-
дување СЕЕБИН со цел намалување на двојно внесување податоци, натамошно подо-
брување на регионалната соработка, поддршка за откривањето криминал, анализа 
на информации и споделување на податоци.

Слика 1:  
Дијаграм за потенцијалната мрежна архитектура на системот за издавање дозволи 
и регистрација СЕЕБИН.

Албанија Црна Гора Молдавија

Сервер на мрежата СЕЕБИН 
за споредување на балистички материјал

Мрежа на Интерпол 
за балистички податоци

Босна и 
Херцеговина Косово* Македонија Србија Хрватска Словенија

Статистички извештаи

Сервер за издавање дозволи 
и регистрација на оружје

iArms (Interpol)

Изгубено и 
украдено оружје

Легенда

Информативна мрежа за издавање 
дозволи и регистрација на оружје  
+ iArms (праћење)

Информативна мрежа 
за балистички податоци

Легално 
поседувано оружје
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Горниот дијаграм покажува како може да се воспостави сеопфатно регионално ре-
шение со можности за локално и регионално чување податоци, како за податоците 
на ИБИС, така и за податоците во врска со издавање дозволи и регистрација за секој 
корисник; меѓутоа, размената на податоци ќе треба да се договори индивидуално 
меѓу корисниците или како дел од општ договор за регионална размена на податоци.

Треба да се напомене дека Црна Гора и Молдавија не беа опфатени во проектот 
ЕФЕКТ, бидејќи овие територии се надвор од препораките на СЕЕБИН, но врз основа 
на процената спроведена преку овој документ, јасно е дека тие би биле способни и 
многу потребни соработници во таквата мрежа.   

„Аркебуза“ во моментов не знае за соодветни и достапни комерцијални готови со-
фтверски решенија што постојат во сферата на издавање дозволи за огнено оружје. 
Поради тоа, ако се усвои препораката за развивање регионален регистар, треба да 
се истражат техничките барања за да се формулира детална спецификација за таков 
систем и да се спроведе комерцијален тендерски процес. Ова треба да вклучува по-
детална процена на неодамна спроведените системи за издавање дозволи за огнено 
оружје со цел да се разменат искуства, бргу да се дотераат техничките специфика-
ции, и да се намалат вкупните ризици на проектот.

Препорака 14: Да се истражат техничките барања за да се формулира детална спец-
ификација на новиот регионален систем. Ова треба да вклучува и подетална процена 
на неодамна спроведените системи за издавање дозволи за огнено оружје со цел да 
се разменат искуства, бргу да се дотераат техничките спецификации, и да се намалат 
вкупните ризици на проектот.

И покрај тоа што во овој момент препораки на конкретни детали за платформата на 
таквото решение се надвор од надлежностите на оваа студија, се препорачува секој 
нов систем да ги има следниве функции како основни барања за системот:

•	 Внесување, ажурирање и архивирање на евиденцијата за огнено оружје и дозво-
лите за огнено оружје,

•	 Можност за продуцирање физичко „стандардизирано“ одобрение за оружје слич-
но на одобрението за огнено оружје на ЕУ,

•	 Можност да се проверуваат извештаи на локално и регионално ниво,
•	 Различни права на пристап,
•	 Поврзаност со системот iArms,  финансиран  од  ЕУ  и  ракуван од Интерпол, за по-

датоци околу изгубено и украдено оружје.

Документот со барања треба да вклучува и обратна конверзија на евиденцијата на 
постоечките податоци во новиот систем, за да се намали товарот на работа за кори-
сниците во текот на било каков преоден период.  

Препорака 15: Новиот регионален систем за издавање дозволи и регистрација на 
огнено оружје треба да ги обезбеди основните функции на интегриран систем за из-
давање дозволи за огнено оружје како што е наведено погоре.  Освен тоа, придруж-
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ниот план за имплементација треба да вклучува и обратна конверзија на евиденција-
та на постоечките податоци во новиот систем, за да се намали товарот на работа за 
корисниците во текот на било каков преоден период.

Би била корисна и опција на поврзаност со други системи како што се националните 
системи за идентитет, заради подобрување на нивото на усогласеност и отстрану-
вање на потребата за двојно внесување.

Поради отсуство на комерцијално софтверско решение, беа направени напори да 
се споредат трошоците за развивање на другите системи за издавање дозволи и ре-
гистрација на огнено оружје низ светот, вклучувајќи ги и оние во Австралија и Бри-
танија. Врз основа на ова и количеството на огнено оружје, како и огненото оружје 
со дозвола, се проценува дека индикативните трошоци за развој на таков систем би 
се движеле меѓу 15 и 20 милиони евра, заедно со годишно одржување и придружни 
трошоци од околу 1,5 до 2 милиони евра. Проектот за имплементација би потрајал 
меѓу три и четири години.

Како што беше претходно посочено, постои потенцијал со текот на времето некои 
од овие тековни трошоци да се повратат како дел од надоместоците за издавање 
дозволи.

Поврзувањето на регистрите за законско оружје во цивилна сопственост ќе изиску-
ва неколку корисници да го завршат своето усогласување со Директивата за огнено 
оружје во ЕУ. Затоа, со оваа студија се препорчува при усогласувањето да се следи 
јасен план (патоказ) пред да се спроведе решението.

Препорака 16: Јасен патоказ за корисниците да го завршат усогласувањето со Ди-
рективата на ЕУ за огнено оружје, пред да се спроведе новиот систем за издавање 
дозволи и регистрација на огнено оружје.

Опција 3.  
Хибрид - да се направи обид за поврзување  
на постојните регистарски системи со додавање на  
„Централен склад за податоци“

Како дел од Финалниот извештај, табелата за споредбен преглед дава детали околу 
системите за издавање дозволи и регистрација на огнено оружје кои во моментов 
се употребуваат кај корисниците, заедно со нивните технички оперативни системи. 
Во моментов, пет од корисниците користат Oracle back-end за своите регистарски 
системи за огнено оружје.

Сличноста на овие системи дава потенцијална можност за интероперабилност. Меѓу-
тоа, останатите два корисника ќе треба да вложат еднократен напор своите системи 
да ги усогласат со архитектурата на Oracle.
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Предноста на користење систем за управување со база на податоци што го користат 
пет од корисниците се однесува како на техничката интероперабилност (која се дол-
жи на вграденото сметање наназад и нанапред за процесорските платформи), така и 
на компатибилноста при размената на податоци поради потпирање врз пребарува-
чи за собирање податоци со јазично структурирани прашања, чување и поставување 
прашања (SQL). Ова обезбедува значајна предност во однос на заедничкото ажури-
рање податоци и соработката околу додавање податоци, бришење, поддршка и ек-
спортирање на податоци, повторно наоѓање во случаи на злонамерно или случајно 
губење податоци. 

Затоа, постои опција да се креира „хибриден“ регистар за издавање дозволи и ре-
гистрација на огнено оружје, кој ги користи заедничките податоци во рамките на 
соодветните системи. За ова, ќе биде потребно да се креира централизиран склад 
на податоци во кој се чуваат демографските податоци за огненото оружје во секој 
корисник; ова би било слично со Опција 2 и со создавањето на регионален систем, 
но ќе се потпира врз интерфејс за програмирање на индивидуални апликации (АПИ) 
заради воспоставување врска меѓу секој систем за издавање дозволи и регистрација 
со централниот склад на податоци.

Централизираниот склад на податоци би се користел за поддршка на размена на ин-
формации, анализа и следење, како во Опција 2.

При препозанавањето потенцијал за унапредување на некои корисници кон заеднич-
ка Oracle-архитектура, во студијата постои исклучителна свест за ограничените пред-
ности што може да се обезбедат со ова. Ова делумно се должи на актуелната дивер-
гентност на поединечниот софтвер што функционира кај корисниците. 

Иако ваквиот пристап може да изгледа „полесен“ во контекст на вкупната задача на 
креирање нов систем, тимот на студијата е на мислење дека овој тип на решение ќе 
биде загрозен со создавање на прекомплициран систем кој ќе има значителен ризик 
од неуспех. Ваквите потенцијални точки на неуспех можеби би довеле до зголемување 
на вкупните трошоци за одржување, како и до придружни безбедносни прашања.

Исто така, се признава дека поединечниот пристап кон развивање и натамошно одр-
жување на овие различни системи не е податлив за олеснување на размената на по-
датоци, или за зголемување на регионалната соработка.

Без да се формулира целосна техничка спецификација за таквиот модел, тешко е да се 
дефинираат релевантните трошоци. Сепак, се проценува дека креирањето на центра-
лен склад за податоци и соодветните АПИ би можеле да чинат околу 10 милиони евра 
и да одземат приближно исто време за спроведување како и нов систем. Годишните 
трошоци за одржување и поддршка се проценуваат на околу 1,5-2 милиони евра.  

Векот на таквото решение најверојатно нема да биде подолг од пет години пред не-
избежната замена на системите за издавање дозволи и регистрација во регионот; 
ова може да доведе до тоа работата на овој хибриден модел да стане технички и 
финансиски неодржлива.
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Заклучок

Со непреземањето акција за поврзување на регистрите за мало и лесно оружје сега 
ќе се пропушти значајна можност да се капитализира од ентузијазмот за регионална 
соработка и поддршката од ЕУ. Преземањето соодветни мерки ќе ја зајакне јавната 
безбедност во регионот и пошироко.

Ако ја занемариме опцијата за непреземање чекори кон поврзување на регистрите, 
постојат две реални опции за поврзување на релевантните регистри на МЛО според 
функција и во целост. И двете опции имаат заедничка основа. Заедничката основа е 
тоа што регистрите треба да бидат поврзани според функција. Ова значи дека треба 
да се поврзат регистрите за откривање (следење), како и оние за законско цивилно 
поседување. Помалку убедливо е дека во регионот треба да се поврзат регистрите 
на корисниците за контрола на увозот/извозот, меѓутоа, како минимум треба да може 
да се извлекуваат податоци од регистрите за законско цивилно поседување оружје.

Поврзувањето на базите на податоци на корисниците за откривање (следење) оружје 
треба да се изврши во согласност со препораките на проектот ЕФЕКТ за мрежа на ба-
листичко информирање во Југоисточна Европа и воспоставување фокусни точки за 
огнено оружје. Ова ќе се надоврзе со пошироката меѓународна мрежа за балистички 
информации, вклучувајќи ги Европол и Интерпол (види го Финалниот извештај за 
повеќе детали.) Со ова, корисниците потесно ќе се ангажираат со ЕУ.

Поврзувањето на регистрите за законски поседувано оружје во цивилна сопстве-
ност прво ќе изискува неколку корисници да ја исполнат задачата на точно усо-
гласување со Директивата на ЕУ за огнено оружје, како предуслов за било каков 
нареден чекор. 

Освен тоа, поврзаноста на регистрите за законско оружје во цивилна сопственост 
дава многу подобра можност за автоматско ажурирање на изгубеното или украдено-
то оружје во евиденцијата за нелегално оружје на Интерпол и системот за откривање 
(следење) (iARMS). Поврзувањето на евиденцијата од тест-пукањето за изгубеното 
и украденото огнено оружје потоа ќе олесни било какви корелации со балистички-
те наоди од кривични истраги. Резултатите од тест-пукањето треба автоматски да се 
споредуваат со останатите балистички досиеја. Ако споредувањето во регионалната 
балистичка информативна мрежа произведе позитивен исход во однос на резулта-
тите од тест-пукањето во регистрите за законски поседувано огнено оружје, тогаш 
корисникот ќе може да го идентификува лицето поврзано со огненото оружје.
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Со условите за заштита на личните податоци со право ќе се забрани поврзување на 
личната евиденција. Нема да постои обврска за поврзување на чувствителен мате-
ријал од случаите, освен анонимни балистички идентификации.

Деталите за изгубено, украдено и тргувано огнено оружје и натаму ќе се разменуваат 
преку iARMS, иако овие податоци треба автоматски да се ажурираат од поврзаните 
регистри.

Двете главни опции за спроведување на ова се: 

•	 Хибридна опција за поврзување на постојните регистарски системи и нивно одр-
жување на актуелните оперативни аранжмани со додавање на посебен склад за 
податоци.

•	  Создавање нов регионален регистарски систем.

Хибридната опција ќе ги користи само постојните регистри на секој корисник и ќе ги 
одржува на актуелните оперативни аранжмани. Ова ќе значи дека ќе бидат потребни 
неколку договорени, локални решенија за на поголемиот дел од корисниците да им 
се олесни да стигнат до ефективна поврзаност на регистрите. Решенијата се изложе-
ни во Финалниот извештај. Оваа опција ќе изискува посебен склад на податоци за-
ради спојување на податоците за огнено оружје. Овој пристап ќе биде доста ад-хок и 
постои ризик да не се постигне ефективна поврзаност, бидејќи со локалните ресурси 
нема да се оствари усогласеност и внесување на податоците.

Втората опција е да се конструираат нови регистри за да има целосна усогласеност 
низ целиот регион, што ќе вклучува и поврзаност. Ова има значајна предност затоа 
што големиот број нарачани задачи неопходни за поврзување според хибридниот 
пристап веќе нема да бидат релевантни. За регистарот на законски поседувано ци-
вилно огнено оружје, сите описи и конкретни дозволи потоа може да се моделираат 
врз основа на групите податоци и форматот на ЕУ. Оваа опција ќе обезбеди автомат-
ско пополнување на заедничките делови на базите на податоци.  

Спроведувањето на оваа опција ќе овозможи информации за проценки на опасности 
и ризици (поради тоа што ќе биде достапна целосна низа компатибилни податоци), 
како и информации за натамошни законодавни промени, на пример, усвојување на 
одредбите на ЕУ за стандардите за деактивирање на малото и лесно оружје. Конечно, 
оваа опција е подобра подготовка за членство во ЕУ.

Од овие причини, се препорачува да се развие нов регионален регистарски систем.
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Резиме на  
клучните препораки

Препорака 1: Како дел од воспоставување на било каков нов систем за издавање 
дозволи и регистрација на огнено оружје, без оглед дали е локален, национален или 
регионален, треба јасно да се дефинираат придружните административни трошо-
ци со цел да се обезбеди потенцијална појдовна основа за усогласена регионална 
структура на надоместоци која е одраз на трошоците за одржување и администра-
тивните трошоци на системот. 

Препорака 2: Корисниците во регионот треба да разгледаат донесување на закон-
ски програми за тест-пукање. Во сите случаи, резултантниот балистички материјал 
треба да се внесе во системите за балистичка споредба во врска со предложената 
мрежа СЕЕБИН (види подолу); опцијата за регионално споделување на сликите треба 
да се дискутира во рамките на форумот на комисиите за МЛО и СЕЕФЕН.

Препорака 3: Треба да се креира регионален водич на добри практики со цел под-
дршка на сеопфатен пристап кон првичната проценка на соодветноста на барателот 
да купи/поседува огнено оружје.

Препорака 4: Треба да се креираат Упатства за добри практики на УНДП/СЕЕСАК за 
оперативни процедури и техники, стандардна проверка на минатото на барателите, 
и стандардни описни термини за огненото оружје и муницијата.

Препорака 5: Треба да се спроведе процена на влијанието врз животната средина 
во врска со уништувањето на малото и лесно оружје и муницијата во регионот, со 
цел целосно да се оценат сегашните процедури, како и да се препорачаат можни 
„почисти“ алтернативи.

Препорака 6: Корисниците во регионот треба да се движат кон целосно усогласу-
вање со контролата, категоризацијата и законодавството на ЕУ за огнено оружје. 
Овој процес треба да се поттикне и да се поддржи преку регионални средби на ко-
мисиите за МЛО и СЕЕФЕН-мрежата.

Препорака 7: Во иднина, може да се разгледа земање ДНК-примероци и/или отпеча-
тоци од прстите на лицата кои законски поседуваат оружје.
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Препорака 8: Корисниците, преку регионална средба на комисиите за МЛО, треба 
да работат на утврдување заеднички договор за трајно деактивирање на огненото 
оружје. Ова треба да опфати: што може да се деактивира, кој може да го поседува, 
одобрение за поседување, кој го спроведува деактивирањето, кој врши инспекција 
на деактивирањето и стандардите според кои се врши. Во овој процес, треба да се 
земат предвид и можностите обезбедени преку регионален систем за издавање до-
зволи и регистрација на оружје, препорачан погоре.

Препорака 9: Креирање на водич за добри практики и заеднички стандарди во 
врска со казните пропишани за незаконско поседување на деактивирано огнено 
оружје. Ова треба да се поткрепи со јавнообвинителска размена на информации 
преку СЕЕФЕН и други, кога е потребно.

Препорака 10: Корисниците во регионот треба да ги проценат можностите за созда-
вање програми за тест-пукање со воено и полициско огнено оружје заради помош при 
истраги на било какво последователно губење на оружјето, и заради дополнување со 
други заштитни карактеристики против кражба. Во сите случаи, резултантиот бали-
стички материјал треба да се внесе во системот за балистичка споредба на корисникот.

Препорака 11: Воведување на регионална програма за меѓусебни посети на персо-
налот од регистрите.

Препорака 12: Создавање на нов, целосно интегриран, регионален систем за изда-
вање дозволи и регистрација на огнено оружје со локален капацитет за чување на 
личните податоци од дозволите за огнено оружје.

Препорака 13: Новиот регионален систем за издавање дозволи и регистрација на 
огнено оружје треба да биде поврзан со предложената мрежа за балистичка според-
ба СЕЕБИН, со цел намалување на двојниот внес на податоци, натамошно подобру-
вање на регионалната соработка, поддршка за откривање на криминалот, анализа на 
информации и споделување податоци.

Препорака 14: Спроведување на истражување за техничките барања, за да се фор-
мулира детална спецификација на новиот регионален систем. Ова треба да вклучи и 
подетална процена на неодамна имплементираните системи за издавање дозволи за 
огнено оружје со цел да се разменат искуства, бргу да се дотераат техничките специ-
фикации, и да се намалат вкупните ризици на проектот.

Препорака 15: Новиот регионален систем за издавање дозволи и регистрација на 
огнено оружје треба да обезбеди основни функции на интегриран систем за лицен-
цирање огнено оружје како што е наведено погоре. Покрај тоа, придружниот план за 
имплементација треба да опфати обратна конверзија на евиденцијата на постоечки-
те податоци во новиот систем, со цел да се намали товарот на работа на корисниците 
во текот на било каков преоден период.

Препорака 16: Треба да постои јасен патоказ за корисниците да спроведат усогла-
сување со Директивата на ЕУ за огнено оружје, пред да се имплементира новиот си-
стем за издавање дозволи и регистрација на огнено оружје.



ИЗВРШЕН РЕЗИМИРАН ИЗВЕШТАЈ

43



Физибилити-студија за поврзување на системите за регистрација  
на мало и лесно оружје во Југоисточна Европа

44

www.seesac.org
#SaferRegion


