ОДЛУКА
бр. 96 од 02.04.2015 год.
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ЧУВАЊЕ,
РЕГИСТРАЦИЈА И ОНЕСПОСОБУВАЊЕ НА КОЛЕКЦИОНЕРСКО ОРУЖЈЕ
Во согласност со член 100 од Уставот и став 7 од член 45 на Законот бр. 74 од 10.7.2014 год.,
„За оружје“, по предлог на министерот за внатрешни работи, Советот на министрите донесе
ОДЛУКА:
1. Во надлежната структура на полицијата, колекционерското оружје од категорија „A“, „B“,
„C“ и „D“ што ги исполнува критериумите по кои се третира како огнено оружје, се
регистрира исто како и другото оружје, со наведување на податоци за серискиот број,
типот, калибарот и фабриката на производство.
2. Колекционерското оружје се дели во три категории, а за да се смета за такво треба да
исполнува еден од следниве услови:
а) оружјето да е произведено пред најмалку 50 години од датумот на поднесување на
барањето за добивање дозвола;
б) оружјето да е регистрирано од страна на Националниот центар за регистри на
културни добра;
в) секое друго ретко оружје кое се поврзува со некоја историска личност, период или
настан.
3. За регистрација на колекционерско оружје или музејско оружје кое не е онеспособено,
физичките и правните лица добиваат овластување за колекционерско оружје кое го издава
Централната комисија на Централната дирекција на државната полиција, по исполнување
на сите услови од членовите 34 и 35 од Законот бр. 74/2014 „За оружје“, како и барањата
врзани за безбедноста на оружјето во местото на неговото собирање, или музејот, како
што е дефинирано со подзаконските акти.
4. За онеспособеното оружје, физичкото или правното лице доставува документ издаден од
страна на лиценциран субјект за онеспособување на оружје, кој е означен со ознаката „D“.
5. За добивање на колекционерско овластување или овластување за управување со
оружјето во музеј, покрај барањето и документацијата кои ги предава на Комисијата,
физичкото или правното лице доставува и список на оружјето кое го поседува.
6. Списокот на оружјето треба да биде поделен на оружје кое е онеспособено и оружје кое не
е онеспособено. За оружјето кое не е онеспособено се наведуваат податоци за оружјето,
при што се опишува типот, калибарот, моделот и серискиот број на оружјето.
7. Пред да се издаде колекционерско овластување за пријавеното оружје на правно или
физичко лице, Комисијата ја проверува точноста на податоците, а потоа ќе издаде
овластување како на колекционер на оружје или како на лице овластено да управува со
оружје во музеј.
8. Релевантниот сектор на локалната полиција врши евидентирање на колекционерското или
музејското оружје во регистарот на оружје во согласност со подзаконските акти.
9. Отуѓување на колекционерското оружје се врши во согласност со законските барања за
културно наследство и во согласност со правилата за промена на сопственост на
оружјето.

10. Во случај кога колекционер сака да купи оружје, прво го пријавува оружјето кое сака да го
купи, наведува податоци за оружјето, субјектот од кого сака да го купи, како и причините и
вредноста на оружјето. Купувањето и продажбата на колекционерско оружје во странство
се врши со овластување кое го издава полицијата.
11. Преместување и транспорт на колекционерското оружје се врши по поднесување на
барање во кое е наведена причината за преместувањето или транспортот.
12. Шефот на локалната полиција го одобрува транспортот на колекционерското оружје за
поправка, проба на полигон или изложба.
13. Гореспоменатото одобрение не може да се издаде за повеќе од 6 (шест) парчиња оружје
истовремено.
14. Онеспособувањето на колекционерското оружје се одвива во согласност со истата
процедура и критериумите како и за другото оружје. Онеспособувањето го извршуваат
државни лиценцирани субјекти за поправка на оружје.
15. Трајно онеспособување на огнено оружје се изведува со примена на една од следниве
технички постапки:
а) лежиштето на куршумот треба да има три отвори поставени под агол од 120
степени, со ист дијаметар како калибарот на цевката на огненото оружје, или да биде
затворено со метал и заварено;
б) цевката на огненото оружје треба да биде затворена (со стопен метал) по целата
должина на цевката;
в) цевката на оружјето се сече по должина, со широк рез најмалку 5 (пет) милиметри,
кој почнува од лежиштето на куршумот;
г) за револвери, онеспособувањето на цевката се врши исто како и за оружјето од „а“,
„б“ и „в“, додека онеспособувањето на цилиндарот се врши со заварување.
16. Министерството за внатрешни работи се обврзува за спроведување на оваа Одлука.
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник“.

ПРЕМИЕР
Еди Рама

