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МЛВ Малокалибарско лесно вооружување 



 

I. ВОВЕД 

 

Според процената, во целиот свет во оптек се 875 милиони парчиња малокалибарско 

вооружување од што се проценува дека 650 милиони се во приватна сопственост, 200 

милиони во владение на одбранбените сили и околу 26 милиони во владение на агенции за 

спроведување на законот. Како и во повеќето случаи во светот, во Косово државата не е 

главниот имател на оружје; иматели се цивилите. Меѓународно е докажано дека е многу 

тешко да се дознае точниот број на незаконско вооружување во земјата поради што многу 

организации спроведувале различни истражувања или вршеле процена на незаконското 

вооружување во Косово, но не е постигната согласност околу точниот број. 

 

Без оглед на тоа, достапноста на незаконското оружје и неговите повластици во општеството 

е голема и главно се огледува во фактот дека полицијата на Косово дневно одзема од 2 до 3 

парчиња вооружување. Покрај тоа, најголемиот дел од ова вооружување се чува во домовите. 

Според меѓународно истражување, оружјето во домот веројатно повеќе ќе се користи за 

заплашување или физичко повредување на членови на семејството отколку против 

надворешен непријател. Највидлив знак за поседувањето вооружување во Косово е пукањето 

од вооружување за време на прослави што е најзабележително во летните месеци (свадби) и 

за време на новогодишните прослави. Истрели од оружје редовно можат да се слушаат и во 

текот на други повремени прослави. 

 

Како одговор на оваа закана, уште од 2008 година Министерството за внатрешни работи ја 

спроведува Стратегијата за контрола и собирање на МЛВ, како и акциски план како прв 

интегриран одговор на овој проблем. Овој акциски план воведе институционална и правна 

рамка во врска со ова прашање и обезбедува елементи за градење на капацитети и размена 

на искуства, средства и услуги за борба против овој вид криминал. Стратегијата има за цел да 

го реши снабдувањето со МЛВ и побарувачката за него. 

 

Стратегијата на Република Косово за малокалибарско и лесно вооружување (МЛВ) е 

сосредоточена на сите аспекти на поседување на малокалибарско и лесно вооружување за 

граѓаните, како и за агенциите за спроведување на законот. Главната цел на овој интегриран 

пристап е да воспостави ЦЕЛОСНА контрола над малокалибарското и лесното вооружување 

во согласност со стандардите на ОН, ЕУ И ОЕБС. 

 

Оваа Стратегија препознава дека целосна контрола над малокалибарското и лесното 

вооружување не можат да остварат само агенциите за спроведување на законот поради што 

опфаќа и значајна компонента за намалување на побарувачката со цел да се добие поддршка 

од цивилното население. Освен тоа, оваа стратегија предвидува спречување на превоз на 

незаконско огнено вооружување и муниција во земјата и надвор од неа, но го решава и 

снабдувањето со незаконско вооружување кое веќе се наоѓа во земјата (незаконско 

поседување). 

 

Уште една пресудна компонента за постигнување на нашата цел за контрола на 

малокалибарското и лесното вооружување е воспоставувањето партнерства со други агенции 



за спроведување на законот. Тоа значи унапредување и ширење на нашата координација и 

партнерства на национално, регионално и глобално ниво. 

На крај, ќе биде неопходно нашите ограничени ресурси, колку што е можно повеќе да ги 

концентрираме на квалитетно спроведување на операции чијашто цел е намалување на 

вооруженото насилство и зголемување на капацитетот на човечките ресурси, како и 

средствата за контрола и собирање на малокалибарското вооружување.        

 

Контрола на малокалибарско и лесно вооружување постои кога земјата забранува или 

ограничува развој, производство, создавање резерви, ширење, поделба или употреба на 

МЛВ. Контролата на МЛВ е поврзана и со билатерални и мултилатерални договори и 

спогодби, и преку примена на оваа Стратегија Косово дополнително ќе ја исполни својата 

одговорност во таа област.  

 

Значајни достигнувања се остварени во областа на институционалната рамка со 

воспоставување на Одделение за јавна безбедност кое денес целосно е способно да ги 

надгледува и применува Законот за вооружување, Законот за приватно обезбедување и 

Законот за вооружување, муниција и друга сродна опрема за институциите за државна 

безбедност. Првите установи за обука имаат добиено лиценца за обука и одржуваат 

теоретска и практична обука заради зголемување на безбедноста за корисниците на оружје. 

Полицијата на Косово дополнително спроведува законодавна рамка и годишно запленува над 

1500 парчиња вооружување. 

За контрола на снабдувањето со оружје постојат механизми за координирање  кои ги 

опфаќаат сите неопходни институции кои обезбедуваат целосна контрола над секоја законска 

резерва во Република Косово.  

 

Без оглед на тоа, остануваат предизвици кои ќе бидат решени во оваа ревидирана 

Стратегија; меѓу нив се следните: во согласност со Законот, сè уште не е започнато 

легализирање и деактивирање на вооружувањето, мрежите на организиран криминал и 

понатаму тргуваат со алармни пиштоли и ги претвораат во смртоносно оружје и, за да се 

учествува во прашањето за меѓународно откривање на незаконското вооружување и 

незаконското оружје кои се користат за криминал, потребни се детални податоци за ова 

огнено оружје, но и за муницијата.  

 

Овој пристап, заснован на програма, не е самостоен и ќе се поврзува со неколку други 

стратегии, особено со Политиката за безбедност на Косово; со Стратегијата за безбедност на 

заедницата; со Стратегијата за спречување криминал и со Стратегијата за организиран 

криминал. 

 

II. ВИЗИЈА И МИСИЈА 

 

Визија 

 

Визија на оваа Стратегија е Косово да стане безбедна средина во која целокупното 

малокалибарско и лесно вооружување е под контрола. 

 

 



Мисија  

 

Мисија на оваа Стратегија е да се изнесат општите цели, конкретните цели и активностите во 

врска со малокалибарското и лесното вооружување (МЛВ), како и да се усогласи 

националното и меѓународното делување меѓу институциите во поглед на достигнување на 

целите дефинирани во рамките на Стратегијата, и тоа: 

 

1. натамошна изработка на институционални капацитети за успешно следење и примена 

на уредбите во врска со МЛВ; 

2. намалување на нелегалното/незаконското снабдување со оружје во Косово; 

3. прекинување на снабдувањето со оружје и муниција за криминални цели во Косово;     

4. отстранување на нелегалното/незаконското оружје и муниција кои веќе се достапни во 

Косово;  

5. намалување на побарувачката за оружје во рамките на општеството; 

6. промовирање на учеството на групи на граѓанското општество (со посебно внимание 

на жените и загрозените групи) во развивањето и спроведувањето на политиката на 

контрола на МЛВ, превенција на насилство и стратегии за разоружување;  

7. примена на законот и редот, зајакнување на заедницата и поддршка за создавање 

услови за законско, одржливо издржување во заедниците кои се најмногу погодени од 

насилство;       

8. поддршка на регионалната безбедност преку контрола на вооружувањето меѓу 

останатите аспекти на транснационалниот организиран криминал; и  

9. натамошен развој на институционални механизми за спроведување на Косовската 

стратегија за контрола и собирање на малокалибарско и лесно вооружување. 

 

III. МЕТОДОЛОГИЈА 

 

Националната стратегија за контрола и собирање на малокалибарско и лесно вооружување е 

заснована на основните начела/принципи кои произлегуваат од Уставот на Косово, важечките 

закони, меѓународните правни механизми, како и најдобрите меѓународни практики. 

 

Нелегалното поседување на МЛВ и неговата секојдневна употреба е појава на која треба да ѝ 

се посвети дополнително внимание. Задолжително е сите институции да применуваат 

интегриран договор во правец на овој проблем и, според тоа, во согласност со меѓународните 

стандарди, во состав на Министерството за внатрешни работи Владата формираше 

Секретаријат за национална координација како организација која врши контрола. 

 

Како вид на државна одговорност, Косово придонесува за меѓународната борба против 

незаконското МЛВ и ќе биде неопходно да се подобри регионалната и меѓународната 

соработка во врска со следењето на оружјето, како и за идентификување на извршителите 

кои се вмешани во трговија со МЛВ.   

 

За да се обезбеди натамошен успех во вршењето контрола на МЛВ, оваа Стратегија 

дополнително ќе се применува на централно и на локално ниво. Стратегиите за контрола на 

МЛВ не се успешни без поддршка на граѓаните кои го почитуваат законот. Информирањето на 



поединци и општеството во целина овозможува донесување на одлуки и повикување на 

одговорност во поглед на злоупотребата на МЛВ.  

 

Изработката на оваа Национална стратегија е сосредоточена на дефинирање на стратешките 

цели, натамошна подготовка на вработените и заедничко делување на сите институции во 

наредниот период од четири години (2013-2016 г.).  

 

Имајќи ја предвид сложеноста на прашањата во врска со МЛВ и нивните причини, оваа 

Стратегија ги предлага следните 4 главни цели: 

 

1. Незаконското влегување и снабдување ќе се спречат преку подобро спроведување; 

2. Побарувачката за огнено оружје, муниција и експлозив меѓу косовското население до 

2016 г. ќе се намали за 20 проценти; 

3. Поефикасна и поквалитетна истрага и обработка на вооружениот криминал ќе се 

обезбеди преку подобра соработка, координација и заемна помош; 

4. Вклучените во овие активности до 2016 г. ќе поседуваат знаење, услови и ресурси кои 

се потребни за примена на методите за контрола и собирање на малокалибарско и 

лесно вооружување.     

 

Конкретните цели за овие 4 главни цели подетално ќе бидат опишани подолу во овој 

документ. 

 

IV. ОПШТИ НАЧЕЛА 

 

Целите предвидени во рамката на Националната стратегија за контрола и собирање на МЛВ и 

во рамката на Акцискиот план се  раководени од следните начела: 

 

4.1. Начело на уставност и законитост 

 

Стратегијата за контрола и собирање на МЛВ е заснована на одредбите од Уставот на 

Република Косово, важечките закони и меѓународните правни механизми.  

 

4.2. Начело на заштита на човековите права 

 

Уставот на Република Косово ги гарантира правата на сите граѓани на Косово, особено 

правата на жените и децата, без оглед на етничкото потекло, родот, возраста и религијата. 

 

4.3. Начело на здравствена заштита 

 

Лекувањето на лицата-жртви на вооружено насилство се засновува на начелата на 

здравствена заштита опишани во Законот за здравствена заштита на Косово, важечките 

насоки и протоколи во службата за здравствена заштита на Косово. 

 

 



4.4. Начело на гарантирање на безбедност за сите граѓани 

 

Уставот на Република Косово го гарантира правото на безбедност и заштита на сите граѓани. 

Исто така, ова начело се однесува на намалување на стапката на вооружен криминал. 

4.5. Начело на континуитет 

 

За решавање на овој проблем е потребно континуирано и сеопфатно ангажирање на сите 

институции и различни чинители. 

 

4.6. Начело на ангажирање 

 

Злоупотребата на МЛВ во моментов е вообичаен проблем со кој се соочува целиот свет. Ова 

прашање ги опфаќа и влијае на сите нивоа на општеството, вклучително и локалната 

заедница, групите, семејствата и поединците. 

Начелото на ангажирање ги засегнува сите институции и други механизми, како и општествата 

воопшто, во решавањето на овој проблем на национално и на меѓународно ниво.   

 

4.7. Начело на размена на искуства и одговорности, како и заеднички пристап 

 

Ова начело се однесува на размената на искуства и најдобри практики, поделбата на 

одговорности на сите нивоа, како и заеднички пристап што го усвојуваат сите чинители 

вклучени во контролата на МЛВ.  

 

4.8. Начело на право на информирање 

Ова начело се однесува на правата и обврските околу информирањето на сите граѓани на 

Република Косово во поглед на ризикот и последиците од користењето на МЛВ.  

 

V. ПРАВНИ МЕХАНИЗМИ 

 

За контрола на малокалибарското и лесното вооружување, Република Косово има широка 

законска основа којашто е во сила, додека во однос на примарните закони, можеме да го 

наведеме следното, но не и само тоа; 

 

1. Устав на Република Косово; 

2. Кривичен закон на Косово; 

3. Закон за кривична постапка; 

4. Закон за полиција; 

5. Закон за извршување на кривични казни; 

6. Закон за Косовската разузнавачка агенција; 

7. Закон за Косовската агенција за вештачења; 

8. Закон за вооружување, муниција и сродна опрема за државни безбедносни 

институции; 

9. Закон за трговија со стратешки стоки; 

10. Закон за приватно обезбедување; 



11. Закон за малолетничка деликвенција; 

12. Закон за царина и акцизи; 

13. Закон за оружје; 

14. Закон за ловство; 

15. Закон за Косовските безбедносни сили; 

16. Закон за цивилна употреба на експлозиви; 

17. Закон за јавен ред и мир; 

18. Закон за странци; 

19. Закон за државни граници и следење.  

 

Иако Косово нема потпишано ниту ратификувано посебни меѓународни конвенции во однос на 

МЛВ, неговите правни акти се засновани на следните меѓународни правни механизми: 

 

1. Директива на Советот 91/477/EEC од 18 јуни, 1991 год., за контрола на набавувањето 

и поседувањето на оружје; 

2. Директива на Советот на ЕУ 2008/51/EC која ја менува и дополнува Директивата на 

Советот 91/477/EC; 

3. Заеднички став на ЕУ 2003/468/CFSP од 23 јуни 2003 год. за контрола на 

посредувањето со оружје; 

4. Кодекс на ЕУ за однесување за извоз на оружје, 8 јуни 1998 година;  

5. ЗАЕДНИЧКИ МЕРКИ НА СОВЕТОТ од 12 јули 2002 год., за придонесот на ЕУ во 

борбата против дестабилизирачкото складирање и ширење на малокалибарско и 

лесно вооружување, со кои се заменуваат Заедничките мерки 1999/34/CSFP 

(2002/589/CSFP); 

6. ЗАЕДНИЧКИ СТАВ НА СОВЕТОТ НА ЕУ 2008/944/CSFP од 08.12.2008 год., за 

дефинирање на заеднички правилници за уредување на контролата на извозот на 

воена технологија и опрема;    

7. Протокол на ОН за борба против недозволено производство и трговија со огнено 

оружје, негови делови и компоненти и муниција, со кој се дополнува Конвенцијата на 

Обединетите нации за борба против транснационален организиран криминал;  

8. Меѓународен инструмент на ОН за оневозможување на државите навремено и на 

лесен начин да идентификуваат и да следат недозволено малокалибарско и лесно 

вооружување; 

9. Акциска програма на ОН за спречување, борба и искоренување на недозволена 

трговија со малокалибарско и лесно вооружување во сите негови аспекти; 

10. Одлука на ОЕБС бр. 8/04, Начела на ОЕБС за контрола на трговијата со 

малокалибарско и лесно вооружување; 

11. ОДЛУКА НА ОЕБС бр. 5/04 за стандардни елементи на уверенијата за крајниот 

корисник и постапка за проверка на извозот на малокалибарско и лесно вооружување; 

12. Документ на ОЕБС за резерви на конвенционална муниција.    

 

 

 

 

 

 



VI. ГЛАВНИ ЦЕЛИ и поврзаност со функционални области: 

 

Цел 1: Незаконското влегување и снабдување ќе бидат спречени преку подобро 

спроведување. 

 

Конкретни цели ќе бидат: 

1.1. Успешна примена на важечките закони за увоз, извоз и поминување, вклучително и 

ембарго и правилник за однесување при извоз на оружје;  

1.2. Спроведена и извршена детална анализа во врска со огнено оружје, муниција и  

експлозив до 2014 година; 

1.3. Примарен внес на податоци за оружје и муниција во новата ИЛП база на податоци до  

2015 година; 

1.4. Борба против незаконско поседување и трговија со огнено оружје, муниција и 

експлозиви; 

1.5.  Сите складишта на оружје и муниција во рамките на агенциите за спроведување на  

законот во согласност  со Меѓународните технички насоки за муниција (ИАТГ) до 2014 

година. 

   

Цел 2: До 2016 год., побарувачката за огнено оружје, муниција и експлозив меѓу 

косовското население ќе се намали за 20% 

 

Конкретни цели ќе бидат: 

2.1. Натамошен развој и измена на законодавната рамка, по потреба, вклучително и 

подзаконските акти;  

2.2. Успешна примена на законот за категориите Б, Ц и Д1 на огнено оружје.  

 

Цел 3: Поефикасна и поквалитетна истрага и обработка на вооружен криминал ќе се 

обезбеди преку подобра соработка, координација и заемна помош 

 

Конкретни цели ќе бидат: 

3.1. Поголема соработка меѓу агенциите за спроведување закон и правосудните 

институции;  

3.2. Поголема соработка и размена на информации меѓу релевантните чинители заради 

посеопфатна контрола, значи, полиција и царина; 

3.3. Функционална балистичко-разузнавачка врска меѓу Полицијата на Косово и Косовската 

агенција за вештачење;  

3.4. Поголема соработка со регионални партнери; 

3.5. Поголема соработка со меѓународни институции. 

 

Цел 4: До 2016 год., вклучените во овие активности ќе поседуваат знаење, услови и 

ресурси кои се потребни за примена на методи за контрола и собирање на 

малокалибарско и лесно вооружување. 

 

Конкретни цели ќе бидат: 

4.1. Исполнување на основните потреби за обука;  

4.2. Исполнување на основните потреби за специјална обука; 



4.3. Технички и технолошки капацитети;  

4.4. Успешно решавање на барања за следење. 

 

 

 

 

VII. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ 

 

Институционалниот механизам се однесува на  улогите и активностите на координација во 

врска со Стратегијата за контрола и собирање на МЛВ каде што според одлуката на Владата 

од 23 мај 2007 год.,  главен приоритет му се дава на Министерството за внатрешни работи. 

 

 

7.1. Национален координатор 

 

Национален координатор е одговорно лице со задача да координира, директно да надгледува 

и да поднесува извештај за примена на политиката, активностите и мерките поврзани со 

Стратегијата за контрола и собирање на МЛВ. 

Националниот координатор функционира и како национален координатор за МЛВ со 

релевантни меѓународни организации.   

 

7.2. Секретаријат 

 

Секретаријат е воспоставено тело со задача да собира информации и податоци од други 

институции, да ги анализира и проценува тие информации, како и да составува аналитички 

извештаи за националниот координатор. 

Понатаму, задачите на Секретаријатот се да му помага на националниот координатор околу 

следните прашања: 

а) Идентификување, одредување и (по можност) квантифицирање на влијанието на МЛВ врз 

општеството, безбедноста и сигурноста на луѓето, и на економскиот и општествениот развој 

во рамките на нивните географски зони на одговорност; 

б) Одредување на целта на работата за контрола на МЛВ во рамките на нивните географски 

зони на одговорност; 

в) Извлекување на оперативни цели за работа на контрола на МЛВ од конкретната цел; 

г) Развој и објавување на „Националниот акциски план за МЛВ“; 

д) Обезбедување на достапност и, по потреба, мобилизирање на доволно ресурси за 

остварување на Националниот акциски план за МЛВ; 

ѓ) Усвојување на детални подлоги за работа околу МЛВ на сите соодветни чинители,
1
 

вклучително и законодавни прашања, како вид на поддршка на Националниот акциски план за 

МЛВ; 

е) Координирање на активностите на сите соодветни чинители како вид на поддршка на 

Националниот акциски план за МЛВ; 

                                                           
1
 Меѓу останатото, соодветни чинители можат да бидат владини одделенија, полиција, вооружени сили, организации на 

Обединетите нации (ОН ДДА, УНДП; УНИЦЕФ; УНИФЕМ), НАТО (НАМСА), мисии на ОЕБС, мисии на ЕУ, НВО и 

организации на граѓанското општество (ОГО). 

 



ж) Навремено проследување на информации на сите соодветни чинители како вид на 

поддршка на Националниот акциски план за МЛВ; 

з) Следење или обезбедување на следење на компонентите на работата околу МЛВ како вид 

на поддршка на Националниот акциски план за МЛВ; 

ѕ) Оценување на сите компоненти на работата околу МЛВ, како вид на поддршка на 

Националниот акциски план за МЛВ; 

и) Ажурирање на Националниот акциски план за МЛВ, по потреба, за да се одговори на 

променетата оперативна состојба; 

ј) Да се обезбеди поднесување на извештаи за националните мерки на работа околу МЛВ до 

Одделението на ОН за работи на разоружување (ДДА) во согласност со Акцискиот план на ОН 

за МЛВ;
2
 

к) Да се обезбеди поднесување на извештаи за националните мерки на работа околу МЛВ до 

ОЕБС во согласност со документот на ОЕБС за МЛВ;
3
 и 

л) Да се обезбеди дека се испочитувани Протоколот на ОН за борба против недозволеното 

производство и трговија со МЛВ,
4
 Правилникот за однесување на ЕУ

5
 и сите санкции на ОН за 

извоз на МЛВ. 

 

7.3. Министерство за внатрешни работи – Косовска полиција  

 

МВР има функционална улога во достигнувањето одредени цели кои се дефинирани во 

рамките на оваа Стратегија. Преку Косовската полиција Министерството има целосна власт 

да се бори против незаконски активности кои опфаќаат употреба, купување, поседување, 

продажба, дистрибуција, увоз, извоз, обработка и производство на МЛВ, муниција и 

експлозивен материјал. 

 

Одделението за јавна безбедност ги надгледува и спроведува законите поврзани со МЛВ и е 

надлежно тело (извршно тело) за целиот извоз и увоз во Косово, како и за поединци, деловни 

организации и опрема за посебни потреби. Неговиот капацитет за надгледување и оценување 

е одговорен за предлагање на адекватни препораки за управување со Стратегијата за 

контрола и собирање на МЛВ. 

 

Заедно со Косовската царина, Косовската полиција претставува челна институција за 

превенција и борба против незаконски активности долж косовската граница. Со самото тоа 

нивната соработка и координација се клучен предуслов за јакнење на контролата над 

незаконските активности кои би ја нарушиле безбедноста на Косово. 

 

МВР, и особено Одделението за јавна безбедност, тесно соработуваат со Министерството за 

транспорт околу усогласувањето на Законот за опасни стоки.     

 

7.4. Улога на Министерството за правда 

                                                           
2
 Акциска програма на Обединетите нации за спречување, борба и искоренување на недозволена трговија со МЛВ во сите 

негови аспекти, јули 2001 год.  
3
 Документи на ОЕБС за МЛВ, 24.11.2000 год. 

4
 Протокол на Обединетите нации за борба против недозволеното производство и трговија со огнено оружје и муниција, со 

кој се дополнува Конвенцијата на Обединетите нации за борба против транснационалниот криминал. 
5
 Правилник на ЕУ за однесување при извоз на оружје, 08.06.1998 год. 



 

Министерството за правда е важен дел од Националната стратегија за контрола и собирање 

на МЛВ и неговата улога е: 

 

- да го зајакне владеењето на правото за да се елиминира незаконското поседување на 

МЛВ; 

- да изработува закони во областа на владеењето на правото за да се зголеми 

ефикасноста во достигнувањето на стратешките цели во однос на криминалитетот во 

врска со МЛВ; и 

- да го зајакне стручниот и техничкиот капацитет на Казнено-поправната служба и 

Службата за условна казна во борбата против сите негативни појави во затворите и 

надвор од нив за лица кои се на условна казна. 

  

7.5. Улога на Министерството за финансии и економија – Косовска царина 

 

Како нова безбедносна агенција под надлежност на Министерството за финансии и економија,  

Косовската царина има улога да ја контролира целата стока што влегува и излегува од 

Косово. 

 

Националната стратегија за интегрирано управување со границата и Акцискиот план го 

предвидуваат правецот што треба да се следи за да се зајакнат соработката и координацијата 

меѓу овие две главни тела во борбата против употребата, трговијата, превозот и 

производството на незаконско МЛВ, муниција и експлозивен материјал.       

 

7.6. Улога на Министерството за здравство 

 

Министерството за здравство учествува во испитувањето на здравствената способност за 

поседување оружје во Косово, во согласност со Законот за оружје. 

 

Овие активности МЗ ги спроведува преку одредени здравствени установи и персоналот 

вработен во тие установи.     

 

МЗ продолжува да ја следи здравствената способност на сопственикот на оружјето и да го 

известува МВР кога поединецот ќе ја загуби таа способност, што се докажува со лекарски 

преглед.  

 

7.7. Министерство за образование, наука и технологија 

 

Министерството за образование, наука и технологија учествува во спречувањето на  

употребата на МЛВ со помош на редовни образовни програми, организирајќи наставни и 

воннаставни активности во кои можат да се вклучат и родители. 

 

Одделението за развој на предуниверзитетско образование е одговорно за примена на 

редовни програми и организирање на воннаставни активности, соработка со Косовскиот совет 

на родители за образование во поглед на различни кампањи за информирање на младите во 

училиштата.   



 

7.8. Министерство за трговија и индустрија 

 

Улогата на Министерството за трговија и индустрија е, во соработка со Одделението за јавна 

безбедност и Косовската полиција, да контролира претпријатија кои се занимаваат со трговија 

со МЛВ, муниција и експлозивен материјал.   

 

7.9. Независна комисија за рудници и минерали 

 

Независната комисија за рудници и минерали соработува со МВР околу адекватна примена 

на Законот за цивилна употреба на експлозиви. 

 

7.10. Министерство за локална управа 

 

Министерството за локална управа помага и се залага за активно учество на локалните 

органи на власт во правец на спроведување на оваа Стратегија. 

 

7.11. Министерство за животна средина и просторно планирање 

 

Министерството за животна средина и просторно планирање соработува со МВР околу 

примената и чувањето на залихи на експлозив во согласност со IATG (Дозвола за 

ограничување на експлозив) и други постапки кои се опасни за животната средина.  

 

7.12. Косовско јавно обвинителство 

 

Во согласност со Законот за кривична постапка и Законот за специјално јавно обвинителство 

на Република Косово, Косовското јавно обвинителство придонесува за спроведување на оваа 

Стратегија со давање приоритет на предмети кои се однесуваат на кривични прекршоци, 

организиран криминал во трговијата со оружје, незаконско поседување, контрола или 

неовластена употреба на оружје, како и трансакции.  

 

7.13. Косовска служба за статистика 

 

Косовската служба за статистика соработува со МВР околу обезбедувањето на ефикасни 

статистички информации за повреди настанати со употреба на МЛВ според стандардите на 

СЗО.     

 

7.14. Министерство за косовските безбедносни сили 

 

МКБС соработува во спроведувањето на активностите предвидени со оваа Стратегија, а кои 

се во согласност со правната рамка во поглед на КБС. 

 

7.15. Министерство за надворешни работи 

 

Во соработка со МВР, Министерството за надворешни работи обезбедува адекватно 

спроведување на ембарго и на Европскиот кодекс на однесување за извоз на оружје.  



 

Исто така, Министерството за надворешни работи е извршна агенција која одобрува и 

доставува извештај за напредок до релевантни меѓународни организации за контрола на 

МЛВ.   

 

 

7.16. Косовска разузнавачка агенција 

 

Косовската разузнавачка агенција соработува во спроведувањето на оваа Стратегија во 

активности поврзани со организиран криминал и МЛВ, а кои се директна закана за државната 

безбедност. 

 

7.17. Министерство за земјоделство, шумарство и рурален развој 

 

Улогата на Министерството за земјоделство е да биде одговорно за контрола на оружјето во 

владение на шумари, како и за надгледување на примената на Законот за ловство. 

 

7.18. Министерство за култура, млади и спорт 

 

МКМС помага за спроведување на оваа Стратегија преку спроведување на Акцискиот план за 

млади и примена на политиката за оружје во музеј, како и примена на стандарди за стрелачки 

здруженија.  

 

7.19. Косовска агенција за вештачење 

 

КАВ ги поддржува јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи во 

согласност со соодветниот закон. Покрај тоа, тесно соработува со Полицијата на Косово во 

областа на прибирање разузнавачки податоци поврзани со огнено оружје и муниција. 

 

VIII. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

 

Производството, дистрибуцијата, конверзијата и употребата на МЛВ претставува активност за 

која е неопходна соработка на институциите и организациите, регионално и глобално, на ниво 

на партнерство. 

 

Со оваа Стратегија настојуваме да создадеме услови за решавање на незаконско МЛВ во 

соработка со европски институции и со цел за што порано интегрирање во Европската Унија. 

Неопходна е заедничка соработка меѓу косовските институции и другите меѓународни 

институции ангажирани за превенција, борба и контрола на МЛВ.   

 

IX. СПРОВЕДУВАЊЕ, НАДГЛЕДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА 

 

9.1 Улога на системот за надгледување 

 

Процесот на спроведување на Стратегијата опфаќа достигнување на стратешките цели, 

конкретните цели и активностите. Надгледувањето и оценувањето на резултатите од 



објективната примена и ефикасноста на соодветните активности се составен дел на процесот 

на Стратегијата и се клучни компоненти за нејзино спроведување. Надгледувањето и 

оценувањето се средства за потврдување на напредокот во врска со поставените цели, за да 

се процени потребата и да се одреди правецот за прописи, особено во врска со активностите. 

 

Процесот на надгледување го вршат одговорни институции со пошироко учество на 

заинтересираните страни. 

 

Главни аспекти на надгледувањето и оценувањето на Стратегијата се: 

- институционални капацитети; 

- показатели на  успешност; 

- извори на информации и механизми за потврдување; 

- дисеминација и користење на резултатите добиени од надгледувањето и 

оценувањето. 

 

  

 

9.2 Институционални капацитети за надгледување и оценување 

 

Системот за надгледување и оценување ги покрива сите институции одговорни за примена на 

целите дефинирани во рамките на Стратегијата и Акцискиот план. 

- Министерството за внатрешни работи, како водечка институција за спроведување на 

Стратегијата, ќе воспостави Единица за надгледување и оценување на Стратегијата 

под националниот координатор за МЛВ. Оваа Единица ќе ги следи најважните 

показатели во однос на МЛВ и ќе подготвува извештај за напредокот поврзан со 

резултатите во примената на целите. 

- Ресорните министерства ќе поднесуваат извештај за надгледување и оценување на 

активности кои се во надлежност на овие министерства или нивните подредени 

институции, вклучително и Јавното обвинителство и судовите. Овие институции 

периодично ќе поднесуваат извештаи на националниот координатор за да се обезбеди 

кохерентно известување. 

- Невладините организации ќе учествуваат во надгледувањето и оценувањето преку 

заеднички дискусии на тркалезна маса кои ќе ги води координаторот. На тие дискусии 

на тркалезна маса, граѓанското општество ќе претставува извештаи од согледувањата 

во однос на проекти и програми кои ги спроведувале.   

 

9.3 Избор на показатели за надгледување и оценување на конечните показатели 

 

1. Повеќе релевантни закони и подзаконски акти кои се успешно спроведени по 

усвојувањето на Стратегијата; 

2. Воспоставување на структура; 

3. Повеќе билатерални и мултилатерални спогодби потпишани со други земји; 

4. Извештаи за надгледување и оценување на Стратегијата; 

5. Процент на население запознаено со прашањето за злоупотреба на МЛВ; 

6. Процент на побарувачка на оружје; 

7. Повеќе учебници во наставната програма кои се занимаваат со МЛВ; 



8. Повеќе случаи поврзани со МЛН третирани од здравствен аспект; 

9. Поголемо количество на собрано нелегално МЛВ; 

10. Повеќе пријавени инциденти на вооружено насилство; 

11. Улична цена на нелегалното оружје; 

12. Просечно траење на затворската казна и дополнителните мерки за конфискување во 

случај на злоупотреба на МЛВ од страна на извршители на кривични дела; 

13. Повеќе случаи со кои се занимава полицијата, јавното обвинителство и судовите; 

14. Повеќе спроведени воннаставни активности. 

 

9.4 Средни показатели 

 

Средните показатели се користат во активности на надгледување утврдени во Акцискиот план 

за контрола на МЛВ. 

 

9.5 Механизми за надгледување и оценување  

 

1. Стандардизиран систем за собирање и обработка на податоци;  

2. Административни, статистички податоци од МВР (полиција), МП, МЗ, МФЕ (царина, 

Косовска даночна управа), МОНТ, јавно обвинителство, судови, МРСП; 

3. Домашни и меѓународни механизми за упатување; 

4. Анкети и согледувања насочени кон информирање на населението во врска со 

прашањето за МЛВ. 

 

9.6 Дисеминација и користење на резултатите добиени од надгледувањето и 

оценувањето  

 

Резултатите добиени од надгледувањето и оценувањето ќе се објават со цел да се објави 

напредокот остварен во контролата и собирањето на МЛВ. Кога врз основа на податоците  за 

согледувањата ќе се состави извештај, тој се проследува до корисниците меѓу кои се, и тоа не 

само:    

- централни и локални институции, 

- меѓународни партнери, 

- граѓанско општество, 

- медиуми, 

- пошироката јавност. 

  

X. АКЦИСКИ ПЛАН 

 

Акцискиот план се изработува во рамките на општата стратешка рамка дефинирана со 

Националната стратегија за контрола и собирање на малокалибарско вооружување. 

 

Акцискиот план за спроведување на Стратегијата се состои од следното: 

- Општи цели; 

- Конкретни цели; 

- Конкретни активности за остварување на целите; 



- Ќе одредува одговорни институции и институции кои даваат поддршка за остварување 

на секоја цел и за секоја активност; 

- Ќе одредува временска рамка за остварување на секоја цел; 

- Ќе одредува неопходни извори на финансии за развој на активностите; 

- Ќе одредува показатели за секоја цел и за секоја активност. 

  

Акцискиот план би требало да биде во согласност со Општата рамка на Националната 

стратегија на Република Косово за контрола и собирање на малокалибарско и лесно 

вооружување. 

 

 

 

 

 

Додаток А 

Рамка или механизам Резиме Потребни мерки 

Протокол на ОН за 

огнено оружје
6
 

Ова е прв студиски документ за МЛВ во ОН. 

Овој протокол ја дополнува Конвенцијата на 

ОН против транснационален организиран 

криминал од 2001 год. Мерките предвидени 

со Протоколот на ОН за огнено оружје 

опфаќаат: 

- јакнење на домашните закони; 

- подобра размена на информации меѓу 

државите околу недозволеното огнено 

оружје, изворите и правците на трговијата. 

 

 

Ратификација 

Програмата за мерки 

(ПМ) на ОН за МЛВ
7
 

ПМ на ОН повеќе се занимава со опфаќање 

на рамката за МЛВ отколку Протоколот на ОН 

за огнено оружје и се однесува на 

Придружување 

                                                           
6
 Протокол против недозволено производство и трговија со огнено оружје, нивни делови и компоненти и муниција, со кој се 

менува и дополнува Конвенцијата на Обединетите нации против транснационален организиран криминал (Протокол за 

огнено оружје) (Влегол во сила на 3 јули 2005 година).  
7
 Програма за мерки на Обединетите нации за спречување, борба и искоренување на недозволената трговија со 

малокалибарско и лесно вооружување во сите аспекти (Документ на ОН А/CONF. 192/15 јули 2001 год.). 



пренесување на МЛВ од држава во држава. 

Предвидува збир на мерки против МЛВ на 

меѓународно, регионално, национално и 

локално ниво и повикува на соработка меѓу 

државите за да се достигнат поставените 

цели, вклучително и размена на информации, 

помош и поставување на стандарди, како и 

нагласување на улогата на регионалните 

организации за негување на таа соработка. 

Државите ја прифатиле обврската да се 

состануваат секои две години за да 

разменуваат информации за нивното 

спроведување на ПМ.   

Документ на ОЕБС за 

МЛВ 
8
 

Документот на ОЕБС за МЛВ го препознава 

ефектот на дестабилизирачкото складирање 

на МЛВ на неодамнешните регионални 

конфликти. Задачите за борба против 

складирање и ширење на МЛВ ги дели во 

неколку категории и мерки и ја предвидува 

потенцијалната улога за своите мисии и 

теренски канцеларии во примената. Овие 

категории опфаќаат: 

- домашни прописи за МЛВ, вклучително и 

контрола на производството, обележување и 

водење на евиденција; 

- надгледување и регулирање на 

меѓународната трговија со МЛВ, вклучително 

и регулирање на посредништвото, 

критериуми за заеднички извоз и контрола на 

пренесување, како и размена на 

информации; и 

- собирање на оружје, управување со залихи 

и отстранување на вишок – клучни за 

намалување на неконтролираното ширење на 

малокалибарско вооружување и за 

спречување на забранета трговија.       

Придружување 

Документ на ОЕБС за 

залихи на 

Документот на ОЕБС за залихи на 

конвенционална муниција е усвоен во 2003 

Придружување 

                                                           
8
 Документ на ОЕБС за малокалибарско и лесно вооружување (FSC.JOUR/314 24 ноември 2000 год.). 



конвенционална 

муниција
9
 

год. и го дополнува документот на ОЕБС за 

МЛВ. Спогодбата ги опфаќа сите категории 

на конвенционална муниција, експлозивен 

материјал и детонирачки направи, 

вклучително и муниција за тешко 

вооружување, сите видови мини, гориво за 

проектили и ракети, осигурувачи. Документот 

предвидува практични процедури и 

механизми за уништување на овој вид вишок 

од залихи. Крајната цел е да се овозможи 

учество на државите за да се зајакнат 

нивните национални капацитети за 

самостојно решавање на конкретни 

проблеми, преку употреба, кога е можно, на 

сопствената актива.    

Одлука на ОЕБС за 

рачно преносливи 

сателити на 

противвоздушна 

одбрана (МАНПАДС)
10

 

Одлуката на ОЕБС за МАНПАДС усвојува 

начела за поголема контрола на извозот на 

МАНПАДС кои се извлечени од „Елементи за 

контрола на извозот на рачно преносливи 

системи на противвоздушна одбрана“ во 

Спогодбата Васенар.  

Придружување 

Одлука на ОЕБС за 

потврди за крајни 

корисници
11

 

Оваа одлука ја реафирмира посветеноста на 

земјите-учеснички да ја почитуваат, како еден 

од главните стандарди, документацијата за 

извоз и да не се издава лиценца за извоз без 

проверена потврда за крајниот корисник или 

некоја друга форма на официјално 

овластување кое го издава земјата која 

извезува. Одлуката ги покрива условите на 

документацијата за потврда за крајниот 

корисник, како и механизмите.    

Придружување 

Одлука на ОЕБС за 

посредништво
12

 

Оваа одлука ги наведува начелата 

договорени меѓу земјите за контрола на 

посредувањето околу вооружувањето за да 

се избегне заобиколување на санкциите кои 

ги усвојува Советот за безбедност на 

Обединетите нации; одлуките кои ги донела 

Придружување 

                                                           
9
 Документ на ОЕБС за залихи на конвенционална муниција (FSC.DOC/1/03 24, ноември, 2003 год.)  

 
10

 Одлука на ОЕБС за рачно преносливи системи на противвоздушна одбрана (Одлука бр. 7/03). (FSC.DEC/07/03 23 јули 

2003 год.). 
11

 Одлука на ОЕБС за потврди за краен корисник и процедури за проверување за извоз на МЛВ (Одлука бр. 05/04). 

(FSC.DЕC/5/04 17 ноември 2004 год.)  
12

 Одлука на ОЕБС за контрола на посредништво околу МЛВ (Одлука бр. 08/04). (FSC.DЕC/8/04 24 ноември 2004 год.)  



ОЕБС, вклучително и критериумите одредени 

во Делот II А во Документот на ОЕБС за МЛВ; 

другите спогодби за МЛВ или други спогодби 

за контрола на вооружување и 

разоружување, за да се намали ризикот од 

преминување на МЛВ на нелегални пазари, 

меѓу другото, во рацете на терористи и други 

криминални групи; да се зајакне контролата 

на извоз на МЛВ. За да се постигнат овие 

цели, земјите-учеснички настојуваат да 

обезбедат нивните постоечки или идни 

закони за посредување околу вооружувањето 

да бидат во согласност со одредбите 

содржани во овој документ.     

Зеднички мерки на ЕУ за 

МЛВ
13

 

Преку своите Заеднички мерки за борба 

против дестабилизирачки складирања и 

ширења на малокалибарско вооружување, ЕУ 

предвидува финансиска и техничка помош на 

земји, групи на земји, меѓународни 

организации и НВО кои бараат поддршка. 

Преку Заеднички мерки, од 1999 година, ЕУ 

има усвоено 14 такви мерки во Источна 

Европа, во Латинска Америка и на Карибите, 

во Азија и во Африка. Меѓу останатите 

географски приоритети кои ги одреди 

Советот на Европа, особено внимание е 

посветено на уништувањето на постоечките 

залихи на МЛВ во Источна и Југоисточна 

Европа, како и на мерките за поддршка на 

регионалниот мораториум за малокалибарско 

вооружување во Африка.       

Придружување 

Кодекс на однесување 

на ЕУ за извоз на МЛВ
14

 

Кодексот на однесување на ЕУ претставува 

модел за контрола на конвенционалниот воен 

извоз кој Европската Унија го воведе како дел 

од политичката посветеност во 1998 год. Тој 

воспоставува заеднички критериуми за 

одобрување на извоз и предвидува 

транспарентност, како и објавувањето 

годишен извештај кој на граѓанското 

општество, како и на  претставниците, нуди  

Придружување 
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 Одлука на ОЕБС за контрола на посредништво околу МЛВ (Одлука бр. 08/04). (FSC.DЕC/8/04 24 ноември, 2004 год.)  



механизам за процена на ефикасноста на 

одделни земји. Кодексот на однесување на 

ЕУ е во процес на прва ревизија и целта е да 

стане законски задолжителен Заеднички став 

на ЕУ.       

Стратегија на ЕУ за 

борба против 

недозволено 

складирање и трговија 

на МЛВ и муниција
15

 

На 16 декември 2005 год., Советот на Европа 

усвои Стратегија за поддршка на 

Заедничките мерки за МЛВ од 2002 година 

(2002/589/CFSP). Стратегијата е напишана во 

рамките на Европската стратегија за 

безбедност (2003 г.), како и слични стратегии 

за оружје за масовно уништување од 2003 

год. Целта е да се осмисли „интегриран 

пристап и сеопфатен план на мерки за 

борба против недозволената трговија на 

МЛН и нивна муниција“.        

Придружување 

Заеднички став на ЕУ за 

посредување  околу 

вооружувањето
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Целта на Заедничкиот став е да се 

контролира посредувањето околу 

вооружувањето за да се избегне 

заобиколување на ембаргото на ОН, ЕУ или 

ОЕБС, како и критериумите предвидени со 

Кодексот на однесување на ЕУ. Тој ги 

обврзува земјите-членки на ЕУ да 

воспостават јасна правна рамка за 

посредување. Дел од оваа рамка е систем на 

лиценцирање во кој се проценуваат пријави 

за лиценца за одредени трансакции во 

посредувањето, според условите на Кодексот 

на однесување на ЕУ. Исто така, заедничкиот 

став предвидува воспоставување на 

механизам за размена на информации околу 

посредништвото.          

Придружување 

Стратегија на ЕУ за 

борба против 

недозволено 

складирање и трговија 

на МЛВ и муниција
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Во ноември 2001 г., Пактот за стабилност за 

Југоисточна Европа (SCSP) подготви 

Регионален план за примена (SP SALW RIP) 

за борба против неконтролирано ширење на 

малокалибарско и лесно вооружување (МЛВ). 

Овој план е ревидиран во мај 2006 год. 

Придружување 
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 Борба против ширење на МЛВ – Регионален план за примена на Пактот за стабилност за Југоисточна Европа, 28 
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Спротивно на многу други спогодби за 

контрола на вооружувањето, SP SALW RIP 

предвидува конкретни механизми за 

помагање на државите во нивната 

посветеност и за ангажирање на тие држави 

околу одредувањето на приоритети и 

донесување на одлуки во врска со 

регионалните напори. Овие механизми се 

помагаат или се применуваат преку SEESAC 

на регионално ниво, а во некои земји преку 

меѓународно поддржани иницијативи. На 

политичко ниво, SP SALW RIP треба да се 

смета успешен бидејќи воведе вредна и 

ефикасна задача за покренување на 

ефикасен одговор на оперативно ниво.           

 

 

  


