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Собранието на Република Косово,  
 
Врз основа на член 65 (1) од Уставот на Република Косово, 
 
Го одобрува 
 
 

ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ Бр. 03/L-246 ЗА 
ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И СООДВЕТНА БЕЗБЕДНОСНА ОПРЕМА ЗА ОВЛАСТЕНИ 

ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 

Член 1 
 

1. Во член 3 од основниот Закон, став 1 потстав 1.1, се преформулира текстот и гласи како 
што следи: 

1.1 „Овластени државни институции за безбедност“ вклучуваат: Безбедносни 
сили на Косово, Косовска полиција, Полициски инспекторат Косово, Косовска 
агенција за разузнавање, Косовска академија за јавна безбедност, Поправна служба, 
Косовска царина, Косовска агенција за шумарство, Косовска агенција за судска 
медицина и други овластени институции што може да се основаат со посебен закон.  

 
2. Во член 3 од основниот Закон, став 1, се бришат потставовите 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 
1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23., 
1.24., 1.25., 1.26., 1.27., 1.28., 1.29., 1.30., 1.31., 1.32., и 1.33. 
 
3. Во член 3 од основниот Закон, по став 1 се додава нов став 1.а со текст како што следи: 

1.а. Други термини што се користат во овој Закон и во основниот Закон го имаат 
истото значење како што е утврдено во Законот за оружје. 
 

Член 2 
 

Во член 4 од основниот Закон, став 5, зборовите „дваесет (20) години“ се заменуваат со 
зборовите „триесет (30) години“. 
 

Член 3 
 

Во член 5 од основниот Закон, се преформулира текстот и гласи како што следи: 



Член 5 
 

1. Врз основа на Законот за оружје, Косовската полиција смее да ги користи 
следниве категории на оружје: 

1.1. Категорија А1, ограничено на (37 mm) или слични платформи за 
лансирање; 
1.2. Категорија А2, автоматско огнено оружје; 
1.3. Категорија А4, но со ограничени гумени куршуми за управување со 
народната маса во случај на немири;  
1.4. Категорија А6, огнено оружје со вграден придушувач; 
1.5. Категорија А7, огнено оружје со цевка со жлебови со калибар над 12.7 mm; 
1.6. Категорија А8, експлозиви и нивни делови; 
1.7. Категорија А9, оружје за употреба на хемиски агенси и негова муниција; 
1.8. Категорија А10, посебна опрема за огнено оружје што овозможува промена 
на огненото оружје во друга категорија, поинаква од оригиналната; 
1.9. Категорија А11, оружје што користи електрични шокови (електричен 
парализатор); 
1.10. Категорија А12, муниција за оставање траги; 
1.11. Категорија А16, огнено оружје со полигонална цевка; 
1.12. Категорија Б1, кратко полуавтоматско или репетирачко огнено оружје; 
1.13. Категорија Б2, кратко огнено оружје со централно единично пукање; 
1.14. Категорија Б3, кратко огнено оружје со рабно единично пукање, чија 
севкупна должина е помала од 28 cm; 
1.15. Категорија Б4, полуавтоматско долго огнено оружје чиј магацин и комора 
може да содржат повеќе од три куршуми; 
1.16.  Категорија Б5, полуавтоматско долго огнено оружје чиј магацин и комора 
не може да содржи повеќе од три куршуми, каде уредот за полнење е 
отстранлив, соодветно ова оружје може да се опреми со обични алатки и да се 
промени во оружје чиј магацин и комора може да содржат повеќе од три 
куршуми; 
1.17. Категорија Б6, репетирачко или полуавтоматско долго огнено оружје со 
мазна цевка, долго до 60 cm; 
1.18. Категорија В1, репетирачко долго огнено оружје, поинакво од наведеното 
во Категорија Б6; 
1.19. Категорија В2, долго огнено оружје со единично пукање и цевка со 
жлебови; 
1.20. Категорија В3, полуавтоматско долго огнено оружје, поинакво од 
наведеното во Категорија Б4, Б5 и Б6; 
1.21. Категорија В4, кратко огнено оружје со единично и рабно пукање, чија 
севкупна должина не е помала од 28 cm; 
1.22. Категорија В5, кратко огнено оружје со единично пукање со мазна цевка; 
1.23. Категорија В7, оружје за светлосна и акустична сигнализација; 
1.24. Категорија В8, оружје и муниција за привремено успивање на животни; 
1.25. Категорија В9, прилагодувачи; 
1.26. Категорија Г4, ладно оружје. 
 

2. Косовската агенција за разузнавање смее да ги користи следниве категории на 
оружје: 

2.1. Категорија А2, автоматско огнено оружје; 
2.2. Категорија А11, оружје со електрични шокови (електричен парализатор); 
2.3. Категорија А16, огнено оружје со полигонални цевки и ограничено на 
пиштоли; 
2.4. Категорија Б1, полуавтоматско или репетирачко кратко огнено оружје и 
ограничено на пиштоли; 
2.5. Категорија Б6, репетирачко или полуавтоматско долго огнено оружје со 
мазна цевка, долго до 60 cm; 



2.6. Категорија В1, репетирачко долго огнено оружје, поинакво од наведеното 
во точка 6 од Категорија Б. 
 

3. Поправната служба смее да ги користи следниве категории на оружје: 
3.1. Категорија А1, ограничено на (37 мм) или слични платформи за 
лансирање; 
3.2. Категорија А2, автоматско огнено оружје; 
3.3. Категорија А10, посебна опрема за огнено оружје што овозможува промена 
на огненото оружје во друга категорија, поинаква од оригиналната; 
3.4. Категорија А11, оружје со електрични шокови (електричен парализатор); 
3.5. Категорија А16, огнено оружје со полигонална цевка и ограничено на 
пиштоли; 
3.6. Категорија Б1, полуавтоматско или репетирачко кратко огнено оружје и 
ограничено на пиштоли; 
3.7. Категорија Б6, репетирачко и полуавтоматско долго огнено оружје со мазна 
цевка, долго до 60 cm; 
3.8. Категорија В1, репетирачко и полуавтоматско долго огнено оружје со мазна 
цевка, долго повеќе од 60 cm. 

 
4. Косовската царина смее да ги користи следниве категории на оружје: 

4.1. Категорија А16, огнено оружје со полигонална цевка и ограничено на 
пиштоли; 
4.2. Категорија Б1, полуавтоматско или репетирачко кратко огнено оружје и 
ограничено на пиштоли. 
 

5. Косовската агенција за шумарство смее да ги користи следниве категории на 
оружје: 

5.1. Категорија Б6, репетирачко и полуавтоматско долго огнено оружје со мазна 
цевка, не подолго од 60 cm; и 
5.2. Категорија В1, репетирачко долго огнено оружје, поинакво од наведеното 
во Категорија Б6. 
 

6. Косовскиот полициски инспекторат смее да ги користи следниве категории на 
оружје: 

6.1. Категорија А16, огнено оружје со полигонална цевка и ограничено на 
пиштоли; 
6.2. Категорија Б1, полуавтоматско или репетирачко кратко огнено оружје и 
ограничено на пиштоли. 
 

7. Косовската академија за јавна безбедност смее да ги користи категориите на 
оружје утврдени од став 1 до став 6 од овој член, за цели на обука и едукација на 
членовите на овластените државни институции за безбедност. 
 
8. Косовската агенција за судска медицина смее: 

8.1. да поседува оружје коешто се однесува на колекцијата оружје одземено со 
правосилна судска одлука или набавено преку редовни процедури за набавка 
согласно важечките закони; 
8.2. да поседува муниција за цели на балистичко тестирање на оружјето. 
Муницијата за огненото оружје може да се земе од муницијата којашто е 
одземена со правосилна судска одлука или пак може да се набави преку 
редовни процедури за набавка согласно важечките закони. 

 
Член 4 

 
Во член 18 од основниот Закон, став 3 се преформулира текстот и гласи како што следи: 

3. Во поглед на барањето за овој вид на лиценца, истото е разгледано и за него 
одлучува Комисијата за разгледување согласно Законот за оружје, а барањето 



вклучува проверка на минатите финансиски и законски активности како и 
безбедносна контрола на одговорното лице. Одлуката на Комисијата за 
разгледување е конечна. Незадоволната страна може да поднесе жалба против 
ваквата одлука пред основниот суд. 
 

Член 5 
Влегување во сила 

 
Овој Закон влегува во сила петнаесет (15) дена по неговото објавување во Службениот 
весник на Република Косово. 
 
 
Закон Бр. 05/L-017 
23 јули 2015 година 
 

Претседател на Собранието на Република Косово 
 

               ------------------------------------- 
 Кадри ВЕСЕЛИ 

 
 

 
 

 


