ОДЛУКА
бр. 94 од 4.2.2015 год.
ЗА ПОСТАПКИТЕ ВО ВРСКА СО ОРУЖЈЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЦЕТО ЗА
МРТВО, ЗАКОНСКИ ПРЕСТАНОК СО ДЕЈНОСТ ВО ВРСКА СО ОРУЖЈЕ, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА
ИСТРАЖУВАЊЕ, ВО СЛУЧАЈ НА ЗАГУБА/КРАЖБА НА ОРУЖЈЕ ИЛИ ПРИДРУЖЕН
ДОКУМЕНТ/ОВЛАСТУВАЊЕ
Во согласност со член 100 од Уставот, со член 44 став 3 од Законот бр.74/2014 од 10.7.2014,
„За оружје“, на предлог на Министерот за внатрешни работи, Советот на министри донесе
ОДЛУКА
I.

II.

РАСПОЛАГАЊЕ СО ОРУЖЈЕ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА СОПСТВЕНИКОТ
1. Во случај на смрт на сопственикот или колекционерот на кој било вид на оружје,
членовите на неговото/нејзиното семејство или роднина треба да ја известат
локалната полициска станица каде што е регистрирано тоа оружје, доколку е познато,
или најблиската полициска станица, во рок од 10 (десет) дена.
2. Оружјето ќе биде повлечено од страна на полицискиот службеник во полициската
станица каде што е регистрирано и ќе се чува до прогласувањето на легитимниот
наследник кој може да го земе оружјето и да се регистрира како сопственик.
3. Единствениот легитимен наследник на оружјето или лицето кое ќе го одредат сите
останати наследници на покојниот сопственик, може да побара да го купи оружјето
доколку е овластено од страна на полицијата за купување на оружјето или може да
одлучи да го продаде на субјектите (било да се физички или правни лица) кои се
овластени за купување на оружјето.
4. Доколку по 6 (шест) месеци од смртта на сопственикот на оружјето, наследниците не
одлучиле за понатамошните постапки во врска со оружјето, одговорниот орган на
државната полиција ќе издаде извршно решение за поништување на решението за
овластување за чување на оружје на извршителите на одлуката која го отуѓува
оружјето преку постапка на јавно наддавање.
РАСПОЛАГАЊЕ СО ОРУЖЈЕ ПО ПРЕСТАНОК НА РАБОТНАТА ДЕЈНОСТ
5. По добивање на известувањето за законски престанок на работната дејност, органот
на државната полиција, во присуство на правниот субјект, веднаш ќе пристапи кон
блокирање на дозволеното оружје и придружната муниција, и кон составување на
соодветен записник, од кој еден примерок е за засегнатото лице.
6. Во случај на законски престанок на дозволената деловна дејност во врска со оружјето,
комисијата која ја издала споменатата дозвола ќе донесе одлука за одземање на
дозволата.
7. Врз основа на одлуката на централната комисија за одземање на дозволата,
полициската станица има право да му даде на субјектот рок од 6 (шест) месеци за
отуѓување на оружјето, во согласност со Законот за оружје кој е во сила.
8. По истекот на овој период, одговорниот орган на државната полиција ќе испрати
извршно решение за поништување на овластувањето за чување на оружје на
извршителите на одлуките кои ќе извршат отуѓување на оружјето по пат на постапка на
јавно наддавање.
9. Горенаведените правила имаат иста важност и во случај кога надлежната комисија му
ја одзема дозволата на субјектот во случај на кршење на законот.

III.

РАСПОЛАГАЊЕ СО ОРУЖЈЕТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИСТРАГАТА
10. По завршување на судскиот процес, оружјето и муницијата кои се запленети како
материјални докази, со конечна судска одлука се даваат на располагање на секторот
за форензичка истрага на полицијата за потребите на истрагата, по добивање на
одобрението од страна на генералниот директор на државната полиција.
11. Оружјето, деловите и муницијата кои се добиени за потребите на истрагата не може да
се користат за други цели. На оружјето, како предмет на научно истражување, не е
дозволено да се извршуваат какви било промени, забелешки, замени или
модификации на неговите делови.
12. Оружјето, придружните делови и муницијата кои се добиени за потребите на
истрагата, по завршувањето на истрагата се предаваат на централното складиште на
државната полиција.
13. Кога оружјето се бара за потреби на чување во полициската академија, како постојан
примерок, тоа мора претходно да биде онеспособено. Одлуката за одобрување на
количината, типот и калибарот на оружјето кое треба да биде онеспособено ја
донесува министерот за внатрешни работи. Онеспособеното оружје се обележува со
буквите „LB“.

IV.

ПОСТАПКА ЗА ОРУЖЈЕТО ДЕКЛАРИРАНО КАКО ИЗГУБЕНО ИЛИ УКРАДЕНО
14. Во случај на губење или кражба на оружје, негови делови или муниција, физичките или
правните лица се должни во рок од 24 часа од моментот на констатирањето да ја
известат полициската станица за тоа каде се случил настанот и каде било
регистрирано оружјето.
15. Полициската станица го известува тужителот за украденото или изгубеното оружје за
да се истражат околностите.
16. Во случај на губење или кражба на оружје, локалната комисија ќе ги разгледа
околностите и ќе донесе одлука за поништување на овластувањето за чување оружје.
Во поглед на сопственоста на оружјето, се постапува во согласност со одредбите на
Законот бр.74/2014, „За оружјето“ и оваа Одлука.
17. Во случај на губење или кражба на овластувањето за купување/чување на огнено
оружје или колекционерска дозвола, како и секое друго овластување, без оглед дали е
тоа привремено, физичкото или правното лице има обврска да ја извести полициската
станица за тоа каде се случил настанот.
18. По завршувањето на постапката на пријавување, огненото оружје кое е изгубено или
украдено се брише од регистарот на оружја и се евидентира во регистарот на изгубено
оружје.
19. Министерството за внатрешни работи се обврзува за спроведување на оваа Одлука.
Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник“.

ПРЕМИЕР
Еди Рама

