
ПРАВИЛНИК 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ,  

НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ И ПРОГРАМА ЗА ОБУКА  

ЗА РАБОТА СО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

(„Службен  весник на РС“  бр. 1/99 и 30/2000) 

Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат деталните услови при постапки за оспособување за 

ракување со огнено оружје (во натамошниот текст: обука), начинот на спроведување 

на обуката и програмата за обука (во натамошниот текст: програма), отпечатена со 

овој Правилник, како негов составен дел.  

Член 2 

 Во согласност со закон, овластување за да се занимава со обука има стрелачка, 

односно друга организација и институција (во натамошниот текст: овластена 

организација), која : 

1) ќе обезбеди соодветно стрелиште за обука, простор за складирање на оружје и 
муниција и просторија за теоретскиот дел од обуката; 

2) ќе обезбеди оружје за обука; 

3) ќе обезбеди наставни средства  за обука; 

4) ќе располага со стручен кадар за спроведување обука; 

5) ќе исполнува други услови од овој Правилник. 

Член 3 

Стрелиште за обука, во смисла на прописите, е простор за изведување гаѓање од 

огнено оружје (во понатамошниот текст: стрелиште). 

Стрелиштата може да бидат од отворен и затворен тип. 

Оружје за обука, во смисла на овој Правилник, претставува оној вид на оружје за кое  

се спроведува обука, со соодветна муниција. 

Средства за настава, во смисла на овој Правилник, се опремата потребна за да се 

спроведе обуката во согласност со програмата (цели, вежбовна муниција, антифони, 

средства за чистење оружје итн.). 

Член 4 
 

Стрелиштето се гради така што се обезбедува заштита која ќе спречи излетување на 

проектилот од зоната предвидена за стрелба или самиот простор определен за 

стрелиште и одбивање на истреланите проектили, односно да се гарантира 

безбедноста на луѓето во и надвор од стрелиштето, како и примена на пропишаните 

мерки за заштита од пожари и заштита на животната средина. 



Затворени стрелишта се градат на таков начин што, покрај условите од став 1 на овој 

член, се осигурува дека: 

1)  минималната широчина на премините и излезите на пат при евакуација е 0,90 m; 

2) патеката при евакуација  е изградена од материјали со отпорност на пожар во 

времетраење од 90 мин.; 

3) над излезот за евакуација е инсталирана светилка со независен извор на енергија; 

4)  конструкциските и внатрешните елементи се од незапалив материјал; 

5)  внатрешните елементи кои се во функција на балистичка намена треба да 

обезбедат минимално ниво на отпорност на пожар во времетраење од  30 мин.; 

6) ) системот за вентилација на просторијата за вршење на стрелба со огнено оружје 

треба да е независен, со најмалку пет измени на воздухот во еден час, со електрична 

блокада на инсталацијата за осветлување и стартерите за целите, во функција на 

вентилација и со вентилатор, заради заштита од експлозија; 

7) пред  фаќачот на зрна да биде инсталирана гумена лента - завеса, на начин кој го 

спречува враќањето на зрната; 

8)  сите нерамнини, столбови, отвори, вентилациски канали и електричните 

инсталации да бидат заштитени со бленди; 

9) помеѓу стрелачките места на линијата на огнот да бидат поставени непробојни 

бариери кои спречуваат пробив од странично истрелано зрно, неконтролирано 

движења на чаурата, повреда или можни пречки кон  соседниот стрелец; 

10) внатрешните ѕидови и подот да бидат мазни. 

Отворени стрелишта се градат така што покрај условите од став 1 на овој член, се 

обезбедуваат и условите утврдени во став 2 точки 7) до 9) на овој член. 

Член 5 

Теоретска и практична обука може да се врши од страна на предавачи и инструктори 

кои имаат соодветни квалификации и искуство, како што следува: 

1) предавач од областа на „Правните аспекти на поседување, носење и користење на 

огнено оружје“ - диплома по право или виша школа за внатрешни работи и најмалку 

три години работно искуство во правната професија; 

2)  предавач од областа на „Основи на балистика и техники на гаѓање" - најмалку 

завршени четири години средно образование и најмалку три години работно искуство 

на соодветни работни места; 

3) инструктор од областа „Безбедно ракување со огнено оружје“ и „Практично гаѓање 

со огнено оружје“: 

(1)  најмалку четири години средно образование и најмалку три години искуство како 

лице со овластувања  на надлежен орган, припадник на Армијата на Југославија, 

рангиран спортист од областа на стрелачките спортови или резервен воен офицер, 

(2) положен стручен испит од областа на противпожарна заштита. 



Проверка на знаењата можат да вршат лица кои покрај утврдените услови во став 1 на 

овој член, имаат најмалку виша стручна подготовка. 

Член 6 

Овластената организација е должна да обезбеди  депозитните недогорени барутни 

честички од ѕидовите и подот на стрелиштето да се отстрануваат секојдневно, на 

крајот на програмата, и дека чистење на вентилациските канали и таванот, како и 
замена на филтрите за вентилација, се врши на секои 20.000 испукани куршуми. 

Член 7 

Барањето за овластување за спроведување на обука се доставува до надлежниот 

орган и треба да  содржи: 

1)  име, адреса и дејност на организацијата или институцијата која сака да спроведе 
обука ; 

2)  име, матичен број, адреса и потпис на овластеното лице во организацијата или 
институцијата во смисла на точка 1) од овој став; 

3) наведување на видовите на огнено оружје за кое ќе се врши обука. 

Покрај барањето од став 1 на овој член, организацијата или институцијата која сака да 

спроведе обука приложува: 

1) доказ дека се обезбедени: стрелиште, простории, обука и оружје за обука и 

наставни средства, во согласност со овој Правилник; 

2) листа на предавачи, инструктори и лица кои вршат тестирање на знаењето, како и 

докази за нивните квалификации и искуство, потребни за да се спроведе обуката. 

Кога ќе утврди дека се исполнети условите, надлежниот орган донесува одлука за 

одобрување на спроведување на обуката. 

Кога овластената организација ќе престане да исполнува кој било од условите 

пропишани за обука, надлежниот орган со решение ќе утврди дека таа организацијата 
не ги исполнува условите за вршење на обука. 

Член 8 

Обуката опфаќа: 

1) Теоретски дел, по области: 

 (1) Правен аспект за поседување, носење и употреба на огнено оружје 

 (2) Безбедно ракување со оружје 

 (3) Основи на балистика и техника на гаѓање 

2) Практичен дел, по области: 

     (1) Безбедно ракување со оружје 

     (2) Практично гаѓање со огнено оружје 

3) Проверка на знаењата од теоретскиот и од практичниот дел. 



Член 9 

По завршувањето на теоретскиот и практичниот дел од обуката, овластената 

организација издава сертификат за посетување на обуката на лицето кое 

присуствувало на обуката. 

Член 10 

Лице кое има сертификат дека е  оспособено за ракување со огнено оружје од еден 

вид, додека се обучува за ракување со огнено оружје од друг вид присуствува само на 
практичната обука и се оценува само за тој  тип на оружје. 

Член 11 

Лицата кои редовно присуствувале на обуката ги проверува Комисија составена од 

претседател и два члена (во понатамошниот текст: членови на Комисијата). 

Членовите на Комисијата се именуваат од страна на овластена организација, а еден 

член се именува од претставниците на надлежниот орган. 

Член 12 
 

Овластената организација го определува датумот и времето на оценувањето и ги 

информира лицата кои редовно посетувале обука, а се пријавени за проверка на 

знаењата (во натамошниот текст: кандидати). 

Со барањето за оценување се доставува примерок од потврдата за уредно 

посетување на обуката. 

Кај овластената организација која организира проверка на знаење може да се пријави 

и кандидат кој се обучувал во друга овластена организација. 

Член 13 

Проверката на знаењето се состои од теоретски и практичен дел. 

Во теоретскиот дел на оценувањето се испитуваат теми поврзани со теоретскиот дел 
од обуката, а во  практичниот дел на оценување  – од  практичната обука. 

Од секоја област кандидатот добива три прашања кои се теми од одделни  области.  

Член 14 

Оценката од секоја област посебно, како и вкупната оценка, се изразува со 

„задоволува“ и „не задоволува“. 

Кандидатот добива вкупна оценка „задоволува“  кога таква оценка ќе добие од сите 
области. 

Член 15 

За секој кандидат што се испрашува се води записник кој содржи: име на кандидатот, 

број на потврдата за помината обука, име на овластената организација каде што 

кандидатот посетувал обука, место и време на оценување, прашања кои му биле 

поставени на кандидатот, оценка од секоја област,  вкупна оценка, имиња и потписи на 



членовите на Комисијата, име и печат на организацијата каде што е одржано  

испитувањето. 

Документацијата од проверката на знаењето со записник од испитувањето на 

кандидатите се чува две години во овластената организација која организирала 
проверка на знаење. 

Член 16 

На кандидатот кој добил севкупна оценка „задоволува“ овластената организација му 

издава уверение дека е обучен да ракува со огнено оружје. 

Член 17 

Кандидатот кој во една област е оценет со оценка „не задоволува“ може повторно во 

рок од три месеци да поднесе барање за проверка на знаењето од оваа област, без 

повторно посетување обука.  

Кандидатот од став 1 на овој член, по истекот на рокот од три месеци, кандидатот кој 

од повеќе области е оценет со „не задоволува“, како и кандидатот кој на повторната 

проверка на знаењето е оценет со „не задоволува“, уште еднаш присуствува на 
целосна обука и пристапува на целосна проверка на знаењето. 

Член 18 

Кандидатот кој од оправдани причини ја прекинал обуката или не се јавил на проверка 

на знаењето, може, во рок од три месеци, да продолжи да посетува обука, односно да 

се јави на проверка на знаење. 

Кандидатот кој без оправдана причина ја прекине обуката или не се јави на проверка 

на знаењето, се смета дека не присуствувал на обука. 

Член 19 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Србија“, а одредбите од член 4 став 2 ставки 1) до 6) и член 5 
точка 3) потклаузула (2) ќе се применува од 1 јули 1999 година. 

ПРОГPАМА ЗА ОБУКА ЗА РАКУВАЊЕ СО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И ТЕМИ И ПРАШАЊА 
ЗА ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ 

 
Правен аспект за поседување, носење и употреба на огнено оружје 

Концептот оружје; видови на оружје; поделба на оружјето по намена и одредени 

видови; поимот на огнено оружје; оружје за лична безбедност; концепт на ловечко 

оружје; „забрането“ оружје и орудија; набавка на огнено оружје, делови за оружје и 

муниција; лица на кои не им се издава одобрение за набавка на огнено оружје; 

трансфер на оружје; дозвола за носење на оружје за лична заштита;  чување на оружје 

и муниција; носење на оружје и муниција; забрана за употреба и давање  оружје на 

услуга; отуѓување и замена на оружјето; промена на живеалиштето на сопственикот на 

оружјето; постапка со оружје на починато лице; одземање на оружниот лист, оружје и 

муниција; исчезнување или наоѓање на оружје; неовластено купување, поседување, 

носење, изработка, замена или продажба на огнено оружје, муниција или експлозивни 



материи; прекршоци во врска со оружје; самоодбрана - концепт и елементи; 
пречекорување на нужна одбрана; крајна нужда - концепт и елементи. 

Безбедно ракување со оружје 

Безбедносни услови за чување на муниција; влијанието на топлината за иницирање на 

муниција; пиротехнички средства и муниција; ризик од иницијални експлозиви и барут; 

експлозија, дефлаграција и детонација; муниција - видови, калибри, карактеристики и 

одржување; опис на одредени типови на оружје и нивни делови (се опишува оружјето 

кое кандидатот сака да го поседува); технички карактеристики (на конкретното оружје); 

споредби и разграничувања (во споредба со други оружја од ист вид); 

упукување(ректификација) на оружјето; одржување на оружјето (преглед, чистење, 

подмачкување, конзервација); средства за чистење и подмачкување на оружје; 

најчести застои кај оружјето и нивно отстранување. 
 

Основи на балистика и техника на гаѓање со огнено оружје 

Процесот на отпуштање куршум; форми и елементи на траекторијата на проектилот во 

воздух; фактори кои влијаат на движењето на проектилот во воздух; енергија и 

пенетрација на проектилот во целта; максимален дострел; рикошет, ставови за 

гаѓање; тип и опис на поединечни позиции и најзгодни ставови за одредени видови 

гаѓање; правилно држење на  оружјето; начин на нишанење со  одредени видови на 

оружје и нишани и избор на нишанска точка; дишење, респираторна пауза и пукање; 
најчести грешки при гаѓање. 

II ТЕМИ И ЗАДАЧИ ЗА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 

БЕЗБЕДНО РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ 

Празнење и полнење на оружјето; расклопување и склопување на оружјето; чистење и 
подмачкување на оружјето; отстранување на најчестите застои кај оружјето. 

Практично гаѓање 

1) Пиштол и револвер - кружна цел 50x50 см на 15 м, со пет пробни и десет куршуми за 

оценување, и градна цел на  десет метри, со десет куршуми за оценување; 

2) Малокалибарска пушка - кружна цел за сериска МК пушка на 50 м, во лежечки став 

со пет пробни и десет куршуми за оценување, и на 25 м во стоечки став, со десет 

куршуми за оценување; 

3) Ловечки карабин - кружна цел 50x50 см на 100 м во лежечки став, со пет пробни и 

десет куршуми за оценување, и на 50 м во стоечки став, со десет куршуми за 

оценување; 

4) Пушка со unrifled цевка - кружна цел 50x50 см на 35 м, со пет патрони со сачми. 

Забелешка: Идните сопственици на кратко оружје со муниција за пушка, полагаат во 

согласност со критериумите за ловечки карабин. 

Сопствениците на комбинирано оружје полагаат во согласност со критериумите кои се 
однесуваат за ловечки карабини и пушки со unrifled цевки. 



III БРОЈ НА ЧАСОВИ 

Бројот на часови по области изнесува: 

1) Правен аспект за поседување, носење и употреба на огнено оружје – два часа; 

2) Безбедно ракување со оружје (теоретски дел) – еден час; 

3) Основи на балистика и техники на гаѓање – еден час; 

4) Безбедно ракување со оружје (практичен дел) - еден час; 

5) Практично гаѓање – два часа. Часот трае 45 минути.



 


