
АДМИНИСТРАТИВНО УПАТСТВО  

бр. 06-2010 - МВР 

ЗА КАТАЛОГ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ  

 

Република Косово 

Влада 

Министерство за внатрешни работи 

 

Министерот за внатрешни работи  

 

врз основа на член 5 став 2 од Законот за оружје бр. 03/L-143, како и член 25 став 7 од 

Правилникот за работа на Владата бр. 2007/1, го донесува следното: 

 

АДМИНИСТРАТИВНО УПАТСТВО  

бр. 06/2010 - МВР 

ЗА КАТАЛОГ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ  

 

Член 1 

Намена 

 

1. Ова Административно упатство го регулира каталогот на огнено оружје и муниција кои се 

ограничени и забранети и кои можат да се купат со согласност.  

 

2. Каталогот на огнено оружје овозможува идентификување на категоријата на оружје со 

пополнување на релевантни детали и покажува дали оружјето може да се регистрира, 

односно дали е ограничено, како и каталог на муниција кој покажува дали одредениот вид на 

муниција е забранет или ограничен.  

 

Член 2 

Дефиниции  

 

1. Терминологијата користена во ова Административно упатство го има следното 

значење: 

 

1.1 Надлежен орган е Министерството за внатрешни работи. 

1.2 Техничка документацијата се однесува на различни документи за податоци во врска со 

производот и информации кои се користат и чуваат за различни намени. 

 

1.2.1. „Различни намени“ се однесува на: дефиниција и спецификација на производ, дизајн, 

производство, осигурување на квалитет, доверливост на производот, претставување на 

производот; опис на карактеристиките, функции и интерфејс, наменска, безбедна и исправна 

употреба; сервис и поправка на техничкиот производ, како и негово безбедно отстранување. 

 

1.3 Технички карактеристики се однесува на карактеристиките потребни да се одреди дали  

огненото оружје или муницијата се ограничени или забранети во согласнот со член 3 став 2 

(огнено оружје) и 3 (муниција) од ова Административно упатство.  



1.4 Онлајн каталог е електронска верзија на каталог која се поставува на интернет врз  

основа на софтверска апликација. 

 

Член 3 

Каталог на огнено оружје и муниција  

 

1. Надлежниот орган е должен да осмисли и одржува онлајн база на податоци/каталог која ги 

содржи следните полиња за внес, но не и само податоци за огнено оружје и муниција за да се 

изготви прирачник за општата популација и за службениците чијашто задача е да го 

спроведуваат Законот за оружје на Република Косово. 

 

2. Полињата за внес на податоци во каталогот за огнено оружје се следни: 

 

 2.1. Производител; 

 2.2. Референтен број; 

 2.3. Марка; 

 2.4. Модел; 

 2.5. Калибар; 

 2.6. Земја на производство; 

 2.7. Произведено под лиценца; 

 2.8. Земја под лиценца; 

 2.9. Работен механизам; 

 2.10. Долго/кратко огнено оружје; 

 2.11. Вид; 

 2.12. Категорија; 

 2.13. Вкупна тежина; 

 2.14. Должина на цевката; 

 2.15. Вид на цевката; 

 2.16. Карактеристики на цевката; 

 2.17. Жлеб; 

 2.18. Број на жлебови; 

 2.19. Исто така е познато како; 

 2.20. Механизам за полнење муниција; 

 2.21. Тежина; 

 2.22. Слика;  

 2.23. Забрането или ограничено. 

  

3. Полињата за внес на податоци во каталогот на муниција се следни: 

 

 3.1. Производител; 

 3.2. Земја на производство; 

 3.3. Марка; 

 3.4. Рабен оган/централен оган/друго; 

3.5. Чаура за пушка/чаура за пиштол/куршум/друго; 

 3.6. Вид на проектилот; 

 3.7. Друго; 



 3.8. Лот број; 

 3.9. Калибар; 

 3.10. Исто така познато како; 

 3.11. Барут; 

 3.12. Зрна 

 3.13. Брзина; 

 3.14. Енергија; 

 3.15. Чаура од метал/пластика/друго; 

 3.16. Боја на чаура: месинг/црна/зелена/златна/сива; 

 3.17. Шифра на куршумот, во боја; 

 3.18. Шифра на почетниот затворач, во боја; 

 3.19. Напомени.  

 

4. Надлежниот орган е должен да води евиденција: 

4.1 за огненото оружје: 

4.1.1. назив, 

4.1.2. адреса, 

4.1.3. марка и 

4.1.4. идентификациска ознака на претпријатието; 

 

4.2. за муницијата: 

4.2.1. жиг; 

 

4.3. за производителите на целото оружје и муниција во каталогот. 

 

  

Член 4 

Податоци во каталогот на огнено оружје/муниција  

 

1. Надлежниот орган е одговорен за ажурирање на каталогот на огнено оружје/муниција. 

 

2. Ажурирање на податоците врши надлежен орган: 

 

2.1. по потреба на која укажува надлежниот орган; или 

2.2. на барање на правно лице кое бара увоз и одобрение од надлежниот орган за огнено 

оружје или муниција кои не се наведени во каталогот на огнено оружје или муниција. 

 

3. Подносителот на барањето е должен кон своето барање да ја достави потребната техничка 

документација за огнено оружје или муниција и за производителот, во согласност со 

Додатокот 1 (огнено оружје) или Додатокот 2 (муниција) на ова Административно упатство. 

 

4. Надлежниот орган е должен да одговори на барањето во рок од 15 дена. 

 

5. Незадоволната страна има право на жалба која ја поднесува до комисијата во рок од 15 

работни дена од приемот на одговорот. 

 



Член 5 

Пристап до каталогот на огнено оружје/муниција 

 

1. Пристапот до каталогот за огнено оружје/муниција е јавен и ограничен: 

 

1.1.  Јавен пристап има општата јавност, но таа може да ги гледа само деталите за марката на 

огненото оружје, моделот, калибарот, видот, долго/кратко оружје, работниот механизам,  

производителот и земјата на производство; механизмот за полнење муниција од каталогот на 

огнено оружје, како и детали за производителот, производството, калибарот и жигот од 

каталогот на муниција; 

 

1.2. Ограничен пристап се дава во согласност со одредбите на Законот за пристап до 

службени документи. 

 

2. Пристап до печатена верзија на каталогот се дава во просториите на надлежниот орган и 

може да се купи на барање на подносителот.  

 

Член 6 

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 бр. 1 

 

РЕПУБЛИКА КОСОВО 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Дата: 

Број: 

 

БАРАЊЕ ЗА АЖУРИРАЊЕ НА КАТАЛОГОТ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ  

 

До: _______________ 

 

Од: ______________________________ 

        (Назив на правно лице, адреса) 

 

Телефон: _________________________ 

       (Подносител на барањето) 

 

Со ова се бара од надлежниот орган да испита дали следното огнено оружје може да се 

вброи во каталогот на огнено оружје: 

 

1. Производител; 

2. Референтен број; 

3. Марка; 

4. Модел; 

5. Калибар; 

6. Земја на производство; 

7. Произведено под лиценца (доколку постои); 

8. Земја под лиценца (доколку постои); 

9. Работен механизам; 

10. Долго/кратко огнено оружје; 

11. Вид; 

12. Категорија; 

13. Вкупна должина; 

14. Должина на цевката; 

15. Вид на цевката; 

16. Карактеристики на цевката; 

17. Жлеб; 

18. Број на жлебови; 

19. Исто така познато како; 

20. Механизам за полнење муниција; 

21. Тежина; 

22. Слика; 

23. Забрането или ограничено. 

 

 



 

 

Во додатокот видете ја техничката документација. 

 

___________________________ Дата _________________________  

 

Потпис на овластеното лице: 

 

Со ова надлежниот орган издава известување дека огненото оружје е  

 

 Забрането 

 Ограничено 

        (Да се пополни) 

 

Со ова надлежниот орган издава известување дека каталогот на огненото оружје е ажуриран. 

 

(Дата, време) 

 

Или 

 

Надлежниот орган издава известување дека предложеното огнено оружје е забрането поради: 

 

(Причина) 

 

_______________________ 

(Потпис) 

 

Име на овластеното лице 

 

Дата: ___________________  Единица __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог бр. 2 

 

РЕПУБЛИКА КОСОВО 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Дата: 

Број: 

 

 

БАРАЊЕ ЗА АЖУРИРАЊЕ НА КАТАЛОГОТ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ  

 

До: _______________ 

 

Од: ______________________________ 

        (Назив на правното лице, адреса) 

 

Телефон: _________________________ 

       (Подносител на барањето) 

 

Со ова се бара од надлежниот орган да испита дали следната муниција може да се вброи во 

каталогот на муниција: 

 

1. Производител; 

2. Земја на производство; 

3. Печат на главата; 

4. Рабен оган/централен оган/друго; 

5. Чаура за пушка/пиштол/друго; 

6. Вид на проектил; 

7. Друго; 

8. Фабрички број; 

9. Калибар; 

10. Исто така познато како; 

11. Барут; 

12. Зрна; 

13. Брзина; 

14. Енергија; 

15. Чаура од метал/пластика/друго; 

16. Боја на чаура: месинг/црна/зелена/златна/сребрена; 

17. Шифра на куршумот, во боја; 

18. Шифра на капислата, во боја; 

19. Забелешка.  

 

Во додатокот видете ја техничката документација. 

 

___________________________ Дата _________________________  

 



Потпис на овластеното лице: 

 

Со ова надлежниот орган издава известување дека муницијата е  

 

 Забранета 

 Ограничена 

  

 

Со ова надлежниот орган издава известување дека каталогот на муниција е ажуриран. 

 

 

(Дата, време) 

 

Или 

 

Надлежниот орган издава известување дека предложената муниција е забранета поради: 

 

(Причина) 

 

_______________________ 

(Потпис) 

 

Име на овластеното лице 

 

Дата: ___________________  Единица __________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

   


