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Врз основа на членот 107 ставот 1 точките 6 и 9 од Законот за оружје („Службен весник“ број: 
63/2007), Министерот за внатрешни работи го донесува следниот  
 
 

ПРАВИЛНИК 
 

ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ОДЗЕМЕНИ ВО УПРАВНА, 
ПРЕКРШОЧНА И КРИВИЧНА ПОСТАПКА И ОРУЖЈЕ ПРЕДАДЕНО НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 
 

Член 1 
 
Со овој Правилник се пропишува начинот на располагање со оружје и муниција одземени од 
физички и правни лица во полноправно конечна управна, прекршочна и кривична постапка кое 
е доставено на располагање на Министерството за внатрешни работи (во понатамошниот 
текст: Министерството). 
Овој Правилник се применува и на службено оружје и муниција кое е отпишано и повлечено 
од употреба во Министерството, како и на оружје кое е предадено на Министерството, а кое 
не ги исполнува тактичко – техничките барања за воведување во системот на службено 
вооружување на Министерството. 
 
 

Член 2 
 
За начинот на располагање со оружјето од членот 1 од овој Правилник одлучува Комисија на 
Министерството за одлучување за оружје одземено во полноправно конечна управна, 
прекршочна и кривична постапка, како и за оружје предадено на Министерството за 
внатрешни работи (во понатамошниот текст: Комисијата), а Комисијата ја именува 
Министерот за внатрешни работи. 
При извршувањето на прегледот и одлучувањето за можниот начин на располагање со оружје 
од членот 1 од овој Правилник, мора да бидат присутни најмалку три члена на Комисијата, од 
кои еден е претседателот или заменикот претседател на Комисијата. 
Комисијата води записник за прегледот на оружјето. Во записникот, покрај податоците за 
оружјето, задолжително се наведува и одлуката на Комисијата за начинот на располагање со 
оружјето. 
Записникот го потпишуваат присутните членови на Комисијата. 
Надлежните организациски единици на Министерството обезбедуваат стручна и техничка 
помош на Комисијата. 
 
 

Член 3 
 

Комисијата не одлучува за одземените и предадените минско–експлозивни средства и 
муниција кои веднаш по завршувањето на управната, прекршочната или казнената постапка и 
нивното доставување до Министерството за располагање, се преземаат од страна на стручно 



оспособени полициски службеници од надлежната организациска единица на 
Министерството. 
 
 

Член 4 
 
По извршениот преглед на оружјето од членот 1 од овој Правилник, во смисла на неговата 
техничка исправност и функционалност, Комисијата одлучува дека оружјето може: 
 
1. Да се преземе во фондот на вооружување на Министерството ако ги исполнува 

пропишаните тактичко – технички барања за воведување во системот на службеното 
вооружување на Министерството, 

2. Да се предаде на Министерството за одбрана, Министерството за правда, или на друго 
државно тело, 

3. Да се продаде преку овластен трговец со оружје, 
4. Целосно да се уништи импровизирано или неупотребливо оружје, 
5. Да се отстапи на колекцијата на Министерството, ако е интересно од криминалистичка, 

структурна или техничка гледна точка, 
6. Да се отстапи на некој од хрватските музеи, доколку има историска, уметничка или 

структурна вредност, 
7. Да се отстапи на филмски, телевизиски или театарски друштва, ако постои интерес од 

нивна страна. Оружјето од ставот 1 точката 7 од овој член, пред да биде отстапено на 
филмските, телевизиските или театарските друштва мора да биде онеспособено од 
страна на трговско друштво или претприемач кои имаат одобрување за поправка и 
преправка на оружје, а трошоците за онеспособувањето ги сноси филмското, 
телевизиското или театарското друштво на кое се отстапува оружјето. 

 
 

Член 5 
 

По завршетокот на работата со оружјето од членот 1 од овој Правилник, Комисијата, со цел 
оружјето да се складира и за понатамошна постапка, го предава на организациската единица 
на Министерството која е надлежна за материјално – финансиски прашања. 
 
 

Член 6 
 
Импровизирано и неупотребливо оружје целосно се уништува така што се сече на делови со 
пламеникот на апаратот за автогено заварување на пресеците на капакот на навлаката, 
лежиштето на полнењето, односно батеријата кај револвери. Преостанатите делови се 
уништуваат со удари на чекан. 
Оружјето од ставот 1 од овој член може да се уништи и на друг начин така што ќе настапи 
трајна деформација на сите делови. 
Поголеми количини на оружје од ставот 1 од овој член се уништуваат во погоните на друштва 
за промет со секундарни суровини со помош на цилиндар за сечење метал и со хидраулична 
преса, односно со фрлање во печка за топење. 
Членовите на Комисијата мора да бидат присутни при уништувањето на оружјето. 
 
 

Член 7 
 
Минско – експлозивни средства се отстрануваат со детонација, согорување или со други 
постапки на индустриска преработка кои ги доведуваат во состојба на трајна и целосна 



безбедност и безопасност по животот и здравјето на луѓето и имотот. Отстранувањето, во 
зависност од количината на минско – експлозивни средства се извршува на стални или 
привремени наменски простори. 
Муницијата се отстранува преку постапка на палење, детонација или на друг соодветен начин 
на место определена за тоа, која што ги задоволуваат безбедносно – техничките услови. 
 
 

Член 8 
 
Со стапување во сила на овој Правилник престанува да важи Упатството за постапување со 
оружје и муниција одземени од граѓаните во казнена, прекршочна и управна постапка број: 
511-01-64-9508/1-95 од 22 јануари 1996 година и важи Упатството за постапување со оружје и 
муниција поклонети на Министерството за внатрешни работи број: 511-01-64-9510/1-95 од 22 
јануари 1996 година. 
 
 

Член 9 
 

Овој Правилник стапува во сила на осмиот ден од неговото објавување со Службениот 
весник. 
 
Број: 511-01-52-11880-2008. 
 
Загреб, 23 април 2008 година 
 
 

Министер 
Берислав Рончевиќ, 

своерачен потпис 
 
 


