
ОДЛУКА 

бр. 95 од 4.2.2015 год. 

 
ЗА ПОСТАПКИТЕ ЗА ПРОЦЕНА НА РИЗИКОТ ОД ЗАГРОЗЕНОСТ НА ЖИВОТОТ И 

ИЗДАВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА ЗА НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

Во согласност со член 100 од Уставот и врз основа на член 30 став 2 од Законот бр.74/2014 од 
10.7.2014 год., „За оружјето“, на предлог на министерот за внатрешни работи, Советот на 
министри донесе 

ОДЛУКА: 

1. Државната полиција е одговорна за процена на ризикот од загрозеност на животот на лица 
кои поради државни активности или лични посебни околности се изложени на ризик по 
животот и на кои им се признава правото на посебна заштита. 

2. Процена на ризикот по живот и издавање на соодветно овластување за носење оружје се 
врши за две категории на лица: 

а) Загрозени лица поради државна активност; 
б) Загрозени лица поради посебни лични околности. 

3. Државната полиција формира комисија за процена на ризикот од загрозеност на животот 
на лица поради државната активност која ја извршувале или ја извршуваат, како и за оние 
лица кои се загрозени поради посебни лични околности. Комисијата се состои од 5 члена: 

а) Директор на јавна безбедност – претседател  
б) Директор за тешки кривични дела – член  
в) Директор за криминал – член  
г) Правник од управата – член  
д) Шеф на Секторот за услуги кон трети лица – член  

4. Документацијата за процена на ризикот од загрозеност на животот се разгледува во рок од 
72 часа од доставувањето на барањето, како што следува: 

а) Поединечно барање на лице кое е загрозено поради државна активност или 
посебни лични околности; 
б) Известување од полициската станица од местото на живеење на лицето за 
постоење на ризик по животот на лице кое извршува или порано извршувало 
државна активност или поради посебни лични околности; 

a) Изводи од информации, материјали кои произлегуваат од истрагата, материјали 
кои произлегуваат од изведување на посебни операции и техники итн. со кои 
располага полицијата или други државни институции за постоење на опасност или 
ризик по животот на лицето кое го поднело барањето; 

b) Копија од документот за идентификација на лицето изложено на закана по животот; 
c) Потврда за кредибилитетот на лицето изложено на закана по животот, изготвена 

од страна на полициската станица во местото на живеење. 
5. Овие документи кои ги администрира полициската станица се испраќаат во рок од 3 

работни дена за регистрација во локалната полициска управа, а потоа ќе бидат 
проследени до Централната комисија при Генералната управа на полицијата, за 
одобрување.   

6. Специфичните лични околности вклучуваат: 
а) Околности што настануваат како резултат на постоење на реална закана по 
животот на лица кои помагаат на полицијата или на други државни структури, во 
врска со идентификација на кривични дела, нивните сторители, како и за 
обезбедување на други докази.   
б) Околности што настануваат поради државната активност што ја извршувало или 
ја извршува лицето изложено на закана по животот. 



в) Околности што настануваат како резултат на кривична пријава во случај кога е 
загрозен животот на лицето кое го пријавило делото. 

7. Комисијата се состанува во рок од 5 (пет) дена по приемот на барањето и ја разгледува 
документацијата која е доставена од локалната/регионалната полициска управа што се 
наоѓа во местото на живеење на лицето под закана по животот поради државна активност 
или посебни лични околности. 

8. Комисијата донесува прелиминарна одлука, со мнозинство гласови, за процена на ризикот 
и за издавање на овластување за поседување на оружје за самоодбрана. 

9. Овластувањето за поседување на оружје го потпишува генералниот директор на 
државната полиција во рок од 24 часа по донесувањето на одлуката од страна на 
комисијата. 

10. Рокот за разгледување на барањето за посебна заштита и издавање/одбивање на 
овластување за носење на оружје е 15 (петнаесет) дена. 

11. Рокот на важење на посебното овластување за поседување на оружје зависи од 
постоењето на заканата по живот. 

12. По издавањето на дозволата за носење на оружје во случај на опасност поради државна 
активност или поради посебни лични околности, документацијата, заедно со одлуката на 
комисијата и копија од овластувањето, се внесуваат во посебен регистар и се чуваат во 
картотека. 

13. Рокот за чување на документацијата во картотеката, во случај кога не се одобрува 
издавање на овластување за поседување на оружје, е 2 (две) години. После тоа 
предметот се уништува со записник, според правилата предвидени за останатата 
документација.   

14. Состаноците на комисијата се одржуваат со водење на записник кој се чува заедно со 
регистарот и другата разгледана документација. 

15. Одредбите од оваа Одлука не се применуваат на лица на кои државата им го признава 
правото на носење на оружје. 

16. Министерството за внатрешни работи се обврзува за спроведување на оваа Одлука. 
17. Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник“. 

 

                                                                         ПРЕМИЕР 

                                                                         Еди Рама                                

                                                                                                                                                      

 

 

             


