АДМИНИСТРАТИВНО УПАТСТВО
бр. 12/2010 - МВР
ЗА МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ НА ОБЈЕКТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ
ЗА ПРАКТИЧНА И ТЕОРЕТСКА ОБУКА ЗА РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ
Република Косово
Влада
Министерство за внатрешни работи
Министерот за внатрешни работи
врз основа на член 12 став 7 од Законот за оружје бр. 03/L-143, како и член 25 став 7 од
Правилникот за работа на Владата на Република Косово бр. 01/2007, го донесува следното:
АДМИНИСТРАТИВНО УПАТСТВО
бр. 12/2010 - МВР
ЗА МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ НА ОБЈЕКТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ
ЗА ПРАКТИЧНА И ТЕОРЕТСКА ОБУКА ЗА РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ
Член 1
Намена
1. Ова Административно упатство ги регулира минималните технички и безбедносни услови
на објектите во кои се одржува практична и теоретска обука за ракување со оружје.
2. Условите ги исполнуваат лиценцирани правни лица, ловечки и стрелачки здруженија со
право да одржуваат обука за ракување со оружје во согласност со Законот за оружје и други
релевантни закони.
3. Ова Административно упатство не опфаќа обука за оружје од категоријата Д3 кое го
користат регистрирани здруженија или клубови во кои оружјето е составен дел на планот и
програмата на обуката.
Член 2
Дефиниции
1. Употребената терминологија во ова Административно упатство го има следното
значење:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Надлежен орган - значи Министерство за внатрешни работи
Moulage - значи опрема за симулирање рани
Кукла - значи кукла која се користи за вежбање на кардио-пулмонална реанимација
СПС - стандардна процедура за стрелање
КПР - значи кардио-пулмонална реанимација

Член 3
Објект на лиценцирано правно лице
1. Објектите на лиценцираните правни лица одредени за практична обука и пренесување на
теоретско и практично знаење за ракување со оружје се градат, технички се опремуваат и се
приклучуваат на комунална инфраструктура како што е водовод, канализација и струја.
2. Во случај да не постои комунална инфраструктура, алтернативни решенија можат да се
обезбедат по одобрение од надлежниот орган.
3. Информации за лиценцираното правно лице се поставуваат на влезот во објектот така што
ќе бидат видливи, вклучително и:
3.1. Назив на правното лице;
3.2. Адреса на правното лице;
3.3. Број на телефон;
3.4. Име на одговорното лице;
3.5. Број од деловниот регистар;
3.6. Примерок (копија) од лиценцата за обука и дата кога ја издал надлежниот орган;
3.7. Безбедносни правила.
4. Објектот за обука мора да има рецепција и рецепционер.
4.1 Рецепционерот е одговорен за:
4.1.1. Контрола на влезот и излезот од објектот за обука;
4.1.2. Обезбедување на документи за идентификација на предавачите и посетителите.
4.1.3. Обезбедување на обучувачите и посетителите со картички.
Член 4
Технички услови
1. Објектите на лиценцираното правно лице, освен условите од член 3 на ова
Административно упатство, мора да ги исполнуваат и следните услови:
1.1. Мора да имаат простории за административна и логистичка поддршка;
1.2. Мора да имаат училница со површина од најмалку 20 м2, опремена со соодветна опрема
за одржување предавања;
1.3. Училниците од став 2 на овој член мора да бидат соодветни на бројот на кандидати,
односно најмалку 3 м2 по кандидат и 5 м2 за предавач;

1.4. Подот во објектот мора да биде таков што ќе се чисти лесно и не смее да биде лизгав;
1.5. Мора да имаат квалификуван персонал кој потпишува договор со лиценциран правен
субјект, а кој опфаќа најмалку:
1.5.1. Квалификуван предавач,
1.5.2. Квалификуван инструктор за прва помош,
1.5.3. Квалификуван инструктор за противпожарна заштита,
1.5.4. Раководител одговорен за функционирање на објектот кој користи лиценцирано
правно лице со цел за практична и теоретска обука,
1.5.5. Одговорно лице за лиценцираниот објект за обука кое издава документи за
идентификација на вработените кои содржат назив на објектот, лични податоци за
вработениот и назив на работното место,
1.5.6. Документите опишани во став 1.5.5 на овој член, вработените мора секогаш да
ги носат на видно место во објектот;
1.6. Мора да имаат лиценцирано надворешно или затворено цивилно стрелиште;
1.7. Мора да имаат дозвола за поседување огнено оружје кое ќе се користи во текот на
обуката;
1.8. Забрането е да се обезбедува обука со лично огнено оружје за кое дозвола имаат
физички лица;
1.9. Мора да имаат технички подготвени и безбедни простории за складирање на огненото
оружје и муницијата во согласност со Административното упатство во поглед на минималните
услови за складирање на огнено оружје и муниција;
1.10. Мора да ги задоволуваат условите на прописите за противпожарна заштита, посебно
опремени со противпожарни апарати.
Член 5
Обука
1. Лиценцираното правно лице за обука е должно да осмисли план и програма врз основа на
Административното упатство за видот, модалитетот на теоретската и практичната обука и
проверката на квалификациите на инструкторите вработени во правните лица лиценцирани за
обука.
2. За обука и обезбедување прва помош, носителот на лиценца мора да поседува соодветна
опрема, вклучително и кукла за реанимација и опрема за симулирање рани (moulage), за да
може теоретскиот дел на обуката да се вежба и во пракса.
Член 6
Лиценцирање
1. Правното лице поднесува барање за лиценца за обука заедно со следните документи:

1.1. Барање за лиценца за обука (прилог А);
1.2. Уверение за работење;
1.3. Судска потврда дека работата на правното лице не е забранета или укината со конечна
одлука на надлежен суд;
1.4. Лиценца што ја издал надлежен орган за цивилно стрелиште;
1.5. Уверение кое го издава надлежен орган за складиште на огнено оружје и муниција;
1.6. Уверение за инструктор;
1.7. План и програма за обука.
Член 7
Безбедносни правила за време на обуката
1. Безбедносните правила се делат во три поткатегории:
1.1. Безбедносни правила за време на обуката за оружје;
1.1.1

Теоретската обука ја обезбедува овластен инструктор за огнено оружје на
запишани кандидати во текот на курсеви во училници и во објекти за обука.

1.1.2. Теоретската и практичната обука за кратко и долго огнено оружје се обезбедува на
одвоени курсеви.
1.1.3. Кандидатот мора да се одлучи за оној вид огнено оружје за кое бара согласност
или дозвола.
1.1.4. За време на теоретската обука не смее да се користи вистинска муниција, а смее
да се користи само муниција за обука.
1.1.5. Таа муниција ја обезбедува инструкторот, кога е потребно.
1.2. Безбедносни правила за време на практичната обука за ракување со огнено оружје:
1.2.1. За време на практичната обука не смее да се користи вистинска муниција, а
смее да се користи само муниција за обука.
1.2.2. Таа муниција ја обезбедува инструкторот, кога е потребно.
1.3. Безбедносни правила за време на вежбање пукање:

1.3.1. Практичната вежба на пукање се одржува во овластено цивилно стрелиште и во
согласност со Прирачникот за стандардни процедури на стрелиште (СПС).
1.3.2. Инструкторот за огнено оружје овластува употреба на муниција од страна на
стрелец.
1.3.3. За време на практичната вежба на пукање, објектот за обука мора да има
обучувач за секој стрелец на линијата на пукање.
2. Во текот на целокупната обука важат следните безбедносни правила:
2.1. Секое оружје се смета за полно и пред употреба се проверува;
2.2. ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ секогаш се чува вперено во безбеден правец;
2.3. На орозот не смее да се држи ПРСТ сè додека не се добие наредба за
повлекување на орозот од инспекторот за огнено оружје;
2.4. ОРУЖЈЕТО мора секогаш да биде празно додека не е подготвено за употреба.
Член 8
Водење евиденција
1. Правното лице со лиценца за обука е должно најмалку 10 години да води евиденција на
податоците во врска со курсеви, кандидати и вработени.
2.

Во случај правното лице да ја прекине својата дејност на обезбедување обука,
документацијата од став 1 на овој член се предава на надлежниот орган во рок од пет
работни дена од прекинот на дејноста.
Член 9

Условите опишани во ова Административно упатство важат и за објекти во кои се обезбедува
практична и теоретска обука за ракување со оружје од страна на ловечки и стрелачки
здруженија.
Член 10
Влегување во сила
Ова Административно упатство влегува во сила откако ќе го потпише министерот за
внатрешни работи.
Приштина
Дата: 12.05.2010 г.

Бајрам Реџепи
Министер за внатрешни работи

Прилог 1
Орган кој го издава
Број на формулар
Дата:
РЕПУБЛИКА КОСОВО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
БАРАЊЕ ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА ОБУКА – ПРАВНО ЛИЦЕ
Име на компанијата
Одговорно лице
Регистарски број на бизнисот
Дополнителен вид лиценца
Ловечко здружение
Спортско стрелачко здружение
Центар за обука
ПИС во областа на личната безбедност
Број на лиценца
Адреса

Улица и број
Поштенски број
Општина
Поштенски број

Дата
Потпис
Име и презиме
Подносител

Институција-примател

