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Владата го усвојува овој основен Закон. 
 
Глава I 
 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
Член 1. Област на примена на Законот 
 
       (1) Со овој Закон се утврдува категоријата на огнено оружје и муниција за цивилна 
употреба, условите под кои е дозволено набавување, превоз, поседување, носење, и 
користење на оружје и муниција, како и ракувањето со нив, на територијата на Република 
Молдавија. 
       (2) Овој Закон не се однесува на военото оружје набавено од страна на надлежните 
државни органи овластени во областа на националната одбрана, државната безбедност и 
јавниот ред, чијшто режим е уреден со посебни закони и прописи. 
       (3) Доколку со меѓународните договори во кои Република Молдавија е членка се содржат 
други правила освен оние кои се пропишани со националниот закон за оружје и муниција, се 
применуваат одредбите на таквите меѓународни договори. 
 
Член 2. Основни дефиниции 
 
Согласно овој Закон, следните поими го имаат следното значење: 
 Оружје е предмет или уред, кој е направен или приспособен на начин на кој куршум 
или некој друг проектил или штетна гасовита супстанца, во течен или во друг облик, може да 
се испали со помош на експлозивен, гасен или атмосферски притисок, или пак со помош на 
други поттикнувачки агенси, доколку се вбројува во една од категориите наведени во 
Прилогот бр. 1; 
 Ладно оружје е предмет или уред со кој може да се загрози здравјето или физичкиот 
интегритет на луѓето преку удар, сечење, убод, како што е бајонет, меч, сабја, нож, самострел 
и лак; 
 Огнено оружје е секое преносливо оружје кое има цевка низ која може да се исфрли, 
или пак може да се приспособи со цел исфрлање на зрно, куршум или проектил под дејство 
на погонско гориво. Се смета дека еден предмет е приспособен да исфрла зрно, куршум или 
проектил под дејство на погонско гориво доколку има изглед на огнено оружје и доколку, 
поради конструкцијата или материјалот од кој е изработен, може да се приспособи во огнено 
оружје. Согласно овој Закон, во дефиницијата за огнено оружје не спаѓа оружјето наведено во 
категориите В и Д од Прилогот бр.1; 
 Употреба на огнено оружје претставува гаѓање од огнено оружје; 
   Главни делови на огненото оружје се механизмите за затворање, рам и/или цевка на 
огненото оружје кои, како одвоени предмети, спаѓаат во категоријата на огнено оружје кое се 
монтира или е конструирано да се монтира; 
 Онеспособување на оружје претставува збир на операции извршени од страна на 
овластено лице, оружар кој е лиценциран за поправка на оружје, со цел преправање на 
оружјето и негово претворање во трајно нефункционално оружје.   
 Недозволено производство на оружје претставува производство или составување на 
огнено оружје без регистрација на оружјето, неговата муниција, деловите на кои било главни 
компоненти кои биле набавени преку незаконска трговија, за кое не постои одобрение 
издадено согласно прописите на надлежните органи на државата во која се врши 
производство или составување без регистрација или без обележување на огненото оружје на 
денот на неговото производство согласно утврдените барања; 
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 Обележување претставува збир на сите елементи на симболичниот код втиснат на 
металната површина, со посебна заштита на податоците во вид на матрица која не може да 
се репродуцира; 
 Муниција претставува склоп кој се состои од чаура, полнење, ударна игла и зависно од 
случајот, проектил; 
 Одобрение претставува постапка за оценување на усогласеноста со која се утврдува 
усогласеноста со основните безбедносни бараа кои се утврдени со законите, стандардите или 
техничките прописи; 
 Ракување со оружје и муниција претставува увоз, извоз, повторен извоз, 
транзитирање, внесување во земјата, изнесување од земјата, производство, монтажа, 
испитување, продажба, купување, превоз, претовар, складирање, чување, одлагање и 
уништување на оружје и муниција, периодичен технички преглед, обработка, дополнување, 
испитување, проверка, онеспособување и поправка на оружје; 
 Дел од огнено оружје претставува секој елемент или заменски елемент специјално 
дизајниран за огнено оружје, а кој е важен за неговото функционирање, вклучувајќи и: цевка, 
рам, повратник, затворач или цилиндар, ударна игла или механизам за затворање и кои било 
уред кој е проектиран или приспособен за намалување на звукот при гаѓање од огнено оружје; 
 Државен регистар на оружје претставува збир на систематизирани овластени 
податоци за оружјето за цивилна употреба на територијата на Република Молдавија, како и за 
носителите на правата за таквото оружје; 
  Поправка на оружје претставува збир на операции кои се вршат на оштетено оружје 
со цел негово доведување во состојба во која ќе се овозможи сигурно функционирае согласно 
неговата намена, без промена на неговата конструкција; 
 Стрелишта се посебно опремени простории или терен, каде се вршат вежби, 
примена и пробно гаѓање од долго или кратко огнено оружје или од оружје со компримиран 
воздух, лак или самострел, а кои поседуваат дозвола за работа издадена од страна на 
територијалниот оддел на Министерството за внатрешни работи; 
 Нелегална трговија со огнено оружје и муниција претставува купување, продавање, 
испорака, пренос или  превоз на оружје, делови или соодветна муниција од или преку 
територијата на една држава на територијата на друга држава, доколку која било од тие 
држави не ја одобрува таквата трговија согласно утврдената процедура, или доколку 
составеното огнено оружје не е обележано согласно пропишаните барања; 
 
Дефиниции кои се однесуваат на категориите оружје и муниција: 
 Забрането оружје и муниција претставуваат оружје и муниција од категоријата А, 
согласно со Прилогот бр. 1, чија што набавка, поседување, носење и користење е забрането 
за физички и правни лица; 
 Смртоносно оружје и муниција претставува оружје и муниција од категоријата Б, 
потточка а)-з) и л), согласно Прилогот бр. 1, со чиешто користење може да се предизвика смрт 
или тешки повредни на физички и правни лица; 
 Несмртоносно оружје и муниција претставува оружје и муниција од категоријата Б, 
потточка к) и од категоријата В, согласно Прилогот 1, кои имаат општа намена или се 
наменети за реакција или самоодбрана, а се направени на начин на кој, доколку се користат, 
не предизвикуваат смрт; 
 
Дефиниции кои се однесуваат на класификацијата на оружјето според намената: 
 
 Воено оружје- оружје наменето за воена употреба, кое било друго оружје од опремата 
на органите за национална одбрана, државна безбедност или јавниот ред, како и нивните 
подредени единици, основани согласно нормативните акти; 
 Цивилно оружје- оружје, направи, материјални средства во приватна или јавна 
сопственост наменети (адаптирани) за цивилна употреба, а кои, од технички поглед, се 
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погодни за повредување или онеспособување на лица или животни, за спорт или лов, 
самоодбрана, одбрана и заштита на имотот и вредноста, или за имитација на нивните 
борбени особини; 
 
Дефиниции кои се однесуваат на класификацијата на цивилното оружје според употребата: 
 
 Оружје за одбрана и безбедност претставува кратко огнено оружје, признаено 
согласно законот, а наменето за одбрана на животот, физичкиот интегритет и слободата на 
лицата, како и имотот кои им припаѓа на физички или правни лица; 
 Оружје за самоодбрана претставува кратко смртоносно и несмртоносно оружје (со 
исклучок на оружјето кое користи компримиран воздух), признаено согласно законот, а кое е 
специјално конструирано за распрскување на надразувачки хемиски соединенија, 
надразнувачки супстанци, гасови за неутрализација или гумени куршуми или проектили, со 
цел самоодбрана; 
 Фрлачко оружје претставува оружје наменето за уништување на оддалечени цели со 
помош на проектили, а кое се движи со помош на мускулите на човекот или со помош на 
посебно приспособен уред; 
 Оружје за зашеметување претставува оружје кое се користи за имобилизација на 
животни со помош на механички шок со цел хумано лишување од живот; 
 Колекционерско оружје претставува оружје кое е наменето да служи за музејски 
експонат, како и оружје кое е или не е во употребна состојба, а кое е ретко или има историска, 
документарна, научна или уметничка вредност; 
 Реквизитно оружје претставува посебно изработено оружје, кое е произведено или 
станало безопасно по измените извршени од страна на оружар лиценциран за поправка на 
оружје, а кое се користи во рамки на специјализирани уметнички установи (кинематографски 
или културно-уметнички установи); 
 Парадно оружје – огнено оружје кое станало неупотребливо по извршување на 
постапка на онеспособување или поради дефект, а кое е сертифицирано од страна на 
овластен оружар согласно законот; 
 Оружје за сигнализација – оружје наменето исклучиво за испраќање светлосни, чадни 
или звучни сигнали; 
 Стрелно оружје (спортско) претставува оружје наменето за спортско стрелаштво, 
одобрено или признаено согласно законот; 
 Ловечко оружје претставува оружје наменето за лов, со една или повеќе цевки, за кое 
се користи муниција со зрна/или сачми, одобрено или законски признаено; 
 Онеспособено оружје претставува оружје кое е трајно нефункционално по вршењето 
на неповратни измени од страна на оружар лиценциран за поправка на оружје; 
 Оружје за индустриска намена претставува комерцијално, полуавтоматско огнено 
оружје наменето за индустриска цивилна употреба, а кое има изглед на автоматско огнено 
оружје; 
 Оружје за успивање претставува оружје чија што општа намена е онеспособување на 
животни преку вбризгување на супстанции за смирување; 
 Неупотребливо оружје претставува оружје чија што истрошеност надминува 50% и 
кое има еден или повеќе очигледни недостатоци кои се утврдени од страна на надлежен 
орган или оружар согласно техничките прописи; 
 Оружје за општа намена претставува оружје наменето за соодветно извршување на 
некои активности во областа на индустријата, земјоделството, рибарството, медицината и 
ветерината, заштитата на животната средина и заштитата од штетници, а кои се користат од 
страна на организации специјализирани за обезбедување на објекти, добра и предмети од 
вредност или превоз на предмети од вредност;  
 Старо оружје- смртоносно оружје произведено пред 1877 година или репродукција на 
ова оружје наменето за чување во рамки на колекции; 
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 Уреди за предизвикување електрошокови – специјални средства за самоодбрана чие 
што полнење со висок напон предизвикува парализа на човековото тело и животните во 
краток временски период; 
 Спреј со солзавец или надразнувачки супстанци претставува посебна средство за 
самоодбрана кое содржи течен гас кој може да предизвика привремено надразнување или 
парализа; 
 
Дефиниции кои се однесуваат на класификација на оружјето во однос на неговата 
конструкција. 
 Ладно оружје со сечило – оружје кое ги исполнува следните услови: сечило кое е 
составен дел на рачката или е опремено со систем кој му овозможува да стане дел од 
рачката; има двострано сечило по целата должина; со должина поголема од 15 cm; со ширина 
помала или еднаква на 0,4 cm и дршка опремена со каиш; 
 Воздушен или пневматски пиштол претставува оружје кое при исфрлањето на 
проектил, користи компримиран воздух или гас под притисок кој се наоѓа во цилиндарот; 
 Гасно оружје претставува оружје кое е проектирано или приспособено за испалување 
на штетна гасна супстанција, во течна или друга состојба (надразнувачка супстанција или 
солзавец), внесена во проектилот, до целта, со помош на насочена сила на ширењето на 
гасовите кои се резултат на детонацијата на капислата или согорувањето на полнењето, или 
пак со помош на други погонски горива. 
 Оружје со жлебена цевка претставува оружје кај кое на внатрешната површина на 
цевката има спирални жлебови (олуци) со цел ротационо движење на проектилот со цел 
одржување на стабилноста на траекторијата; 
 Оружје со мазна цевка претставува огнено оружје кај кое најмалку две третини од 
внатрешноста на цевката е мазна, почнувајќи од лежиштето на куршумите на кое се наоѓа 
цевката; 
 Автоматско огнено оружје претставува огнено оружје кое по секој испукан рам 
автоматски се полни и кое може, со едно притискање на чкрапецот, да испука повеќе од еден 
куршум; 
 Еднострелно оружје претставува огнено оружје без магацин, кое рачно се полни пред 
секое гаѓање со ставање на куршум во лежиштето или друго место предвидено за оваа 
намена, поставено на влезот во цевката; 
 Репетирачко огнено оружје претставува огнено оружје кое по секое испалување рачно 
се полни со ставање на следниот куршум во лежиштето или во цевката со помош на 
механизам; 
 Кратко огнено оружје претставува оружје кај кое должината на цевката не надминува 
30 cm, односно, чија вкупна должина не надминува 60 cm; 
 Долго огнено оружје претставува оружје кај кое должината на цевката надминува 30 
cm, односно чија вкупна должина надминува 60 cm; 
 Полуавтоматско огнено оружје претставува оружје кое автоматски се полни по секое 
испукување, но кое не може да испука повеќе од еден куршум при едно притискање на 
чкрапецот; 
 
Дефиниции кои се однесуваат на категориите на лица: 
 
 Оружар претставува физичко или правно лице кое е овластено согласно овој Закон за 
вршење на операции со оружје и муниција; 
 Колекционер на оружје претставува лице на кое, согласно овој Закон, му е издадена 
потврда за колекционерство од надлежниот орган и кое е сопственик или има намера да 
стане сопственик на колекција на оружје за што е потребно овластување согласно овој Закон, 
со цел заштита на историската вредност на таквото оружје; 
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 Странски државјанин претставува лице на кое странска држава му издала документ 
за идентификација, како што е пасош или лична карта, од што произлегува дека лицето живее 
или престојува во таа држава; 
 Лице кое се занимава со спортско стрелаштво и тренер за стрелаштво 
претставува спортист и тренер признаен од страна на централниот стручен орган во областа  
на физичката култура и спортот, а кое е поврзано со структура во областа на спортот, а чиј 
што статут предвидува спортско стрелаштво и тренинг, како и развој на овој спорт; 
 Ловец претставува физичко лице кое поседува важечка дозвола за лов согласност со 
Законот за дивеч и лов;  
 
Дефиниции кои се однесуваат на видовите документи: 
 Пасош за огнено оружје претставува документ кој го издава надлежен орган врз 
основа на барање, согласно законот, и со кој се потврдува правото на сопственикот да патува 
со огненото оружје и муницијата запишана во патната исправа на територијата на некоја друга 
држава, врз основа на склучените спогодби; 
 Право на сопственост претставува документ кој го издава надлежен орган согласно 
законот, со кој се потврдува дека носителот на документот ги исполнил законските процедури 
за регистрација на огненото оружје од страна на надлежен орган. 
 Дозвола за оружје е документ издаден од страна на надлежен орган согласно законот, 
со кој се потвдрува дека дадено правно или физичко лице има право да поседува и/или, 
зависно од случајот, да носи и употребува смртоносно и несмртоносно оружје, чиј тип, марка, 
модел, калибар и сериски број се впишани во овој документ; 
 Дозвола за набавка на оружје претставува документ издаден согласно законот од 
страна на надлежен орган, со кој се потврдува правото на сопственикот да набави и поседува 
оружје; 
 Дозвола за пренос на оружје претставува документ издаден од страна на надлежен 
орган согласно законот, со кој се дозволува вршење на пренос на оружје и муниција од 
територијата на Република Молдавија во некоја друга држава; 
 Дозвола за превоз на оружје претставува документ издаден од страна на надлежен 
орган, со кој се потврдува правото на сопственикот за превоз на оружје и муниција од едно на 
друго место или од едно до друго правно лице на територијата на Република Молдавија или 
пак, правото на внесување и изнесување од земјата, како и на увоз и транзит. 
 
Член 3. Разграничување на надлежностите 
 
(1) Законско уредување на контролата над оружјето и муницијата спаѓа во надлежност на 
Парламентот. 
(2) Владата, согласно своите надлежности: 
а) ги одобрува нормативните акти за примена на овој Закон; 
б) ја води државната политика во областа на движењето и употребата на смртоносно и 
несмртоносно оружје и муниција за цивилна употреба; 
в) одлучува во однос на купувањето оружје и муниција, вклучувајќи ги и цивилните текови, за 
надлежните органи на јавната управа кои имаат овластување во областа на националната 
одбрана, државната безбедност и јавниот ред; 
г) ги подготвува и одобрува прописите на Државната комисија за процена, надомест и 
уништување на оружје. 
(3) Министерството за внатрешни работи е орган надлежен за овластување, евидентирање и 
надзор на поседувањето, носењето и употребата на оружје и муниција, како и неговото 
користење, како единствен надлежен орган кој ја претставува Република Молдавија во 
областа на трансферот и известувањето за оружје и муниција на основа на овој Закон. Во 
областа на давањето на овластување, водење евиденција, вршење контрола и надзор на 
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движењето на оружјето и муницијата, Министерството за внатрешни работи ги има следните 
функции: 
а) Дава насоки за режимот на оружје и муниција, обликот и содржината на документите 
издадени врз основа на овој Закон; 
б) Овластува, евидентира, контролира и врши надзор на набавката, трансферот, отуѓувањето, 
поседувањето, складирањето, носењето и употребата на оружје и муниција, како и 
извршувањето на различни постапки на оружјето и муницијата согласно овој Закон; 
в) Врши балистички преглед, пробно гаѓање од оружјето и вклучување на чаурите и 
испуканите куршуми во збирката на чаури и испукани куршуми на Министерството за 
внатрешни работи, систематизирани според видов, марката, моделот, калибарот, серијата, 
годината на производство и партијата; 
г) ги известува надлежните органи на странски држави и релевантните меѓународни 
организации од оваа област за пренос на оружје и муниција од Република Молдавија; 
д) управува со Државниот регистар на оружје; 
ѓ) издава, ажурира, суспендира и одзема дозволи; 
е) издава насоки во случај на кршење на условите за издавање на дозволи. 
 
Член 4. Општи услови за режимот на оружје и муниција 
(1) Во зависност од категоријата и класификацијата на оружјето согласно овој Закон, физички 
лица може да поседуваат, носат или користат смртоносно оружје врз основа на дозвола за 
оружје, додека пак правни лица може да поседуваат и користат оружје врз основа на дозвола 
за поседување издадена согласно овој Закон. 
(2) Во зависност од категоријата и класификацијата на оружјето согласно овој Закон, физички 
и правни лица може да поседуваат, носат и користат несмртоносно оружје под услов да е 
исполнета процедурата за овластување или регистрација, во зависност од случајот, на 
надлежните органи, согласно овој Закон. 
(3) Евиденцијата на сопствениците на смртоносно и несмртоносно оружје, евиденцијата на 
оружјето кое го поседуваа и документите со кои ним им се дава право на поседување, носење 
и употреба на оружје се чува, на локално ниво, кај надлежните полициски органи со 
територијалната надлежност кои ги издале таквите документи, а на централно ниво, за 
смртоносно оружје со жлебена цевка, кај овластеното одделение на Министерството за 
внатрешни работи. 
(4) Сопствениците на смртоносно и несмртоносно оружје се должни веднаш, а најдоцна во рок 
од 24 часа, да го известат најблискиот полициски орган во случај на исчезнување, губење или 
кражба на оружје. 
(5) Лицето кое има сознанија за постоењето на воено, смртоносно, несмртоносно оружје или 
муниција кое е нелегално поседувано, изгубено или отфрлено, има обврска веднаш да го 
извести најблискиот полициски орган. 
(6) Лицето кое ќе најде воени оружје, смртоносно оружје, несмртоносно оружје или муниција 
има обврска да го пријави или предаде на најблискиот полициски орган најдоцна во рок од 24 
часа. 
(7) Роднините или лицата кои живеат со лицето кое законски поседува оружје и муниција, во 
случај доколку сопственикот почине или е прогласен за исчезнат, се должни да го предадат 
оружјето и муницијата на најблискиот полициски орган во рок од 15 дена од денот на смртта, 
или во зависност од случајот, до конечната судска одлука со која се објавува исчезнувањето, 

со цел да може да го задржат оружјето сè до прогласувањето на наследникот, согласно 
законот на сила. 
(8) Физичките и правните лица кои поседуваат оружје согласно овој Закон се должни оружјето 
да го чуваат во нивниот дом или седиште. 
(9) Физичките и правните лица кои имаат право да поседуваат, носат, да употребуваат оружје, 
да тргуваат со нив и, зависно од случајот, да поправаат оружје, се должни да се грижат за 
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безбедноста на таквото оружје. Условите за безбедност на таквото оружје се утврдени во 
правилата за спроведување на овој Закон. 
(10) Сопственикот може да го пренесе оружјето кое се чува во домот на физичко лице или во 
седиштето на правно лице врз основа на документите пропишани со закон и во друг простор 
кој не е наведен во документите само врз основа на писмена согласност на полицијата, 
согласно правилата утврдени врз основа на постапката за примена на овој Закон. 
(11) Орган на царинската служба може да дозволи на територијата на Република Молдавија 
да се внесе и изнесе оружје и муниција кои треба да бидат одобрени и/или пријавени, само 
доколку за таквото оружје и муниција е издадена дозвола за извоз или превоз. 
(12) При примопредавањето, огненото оружје и неискористената соодветна муниција треба да 
му се предадат на надлежниот полициски орган со цел да бидат уништени. 
(13) Законски овластеното лице имаат право да носат само едно смртоносно или 
несмртоносно оружје, освен во случаи на овластен престој на терен за лов, како и на 
овластени стрелишта. 
(14) Забрането е носење на смртоносно и несмртоносно оружје: 
а) на прометни места, како на пример: стадиони, образовни установи, установи на 
централните државни органи, судови, верски објекти, театри и места за јавни собири, како и 
на други места каде употребата на оружје е забрането со закон; 
б) доколку сопственикот на оружјето под дејство на алкохол, опојни супстанции или средства, 
лекови со слично дејство, или доколку е болен, или пак привремено се наоѓа во состојба во 
која може да предизвика опасност во ситуации каде тој носи оружје со себе; 
в) доколку со оружјето не е доставен документ со кој се потврдува правото на носење и 
употреба на оружје. 
 
Член 5. Забрани и ограничувања во режимот на оружје и муниција 
 
(1) Физички и правни лица, со исклучок на надлежните органи задолжени за национална 
одбрана, државна безбедност и јавен ред, немаат право да го набавуваат, поседуваат, носат, 
употребуваат, увезуваат, извезуваат и продаваат следното оружје и муниција, како и неговите 
системи и уреди: 
а) оружје и муниција од категоријата А, согласно Прилогот бр. 1; 
б) оружје направено со видоизменување на автоматско воено оружје; 
в) системи за осветлување и сигнализација кои функционираат на принцип на ласер или во 
комбинација со ласер, а кои се конструирани да се монтираат на оружје; 
г) системи за ноќен надзор; 
д) уреди дизајнирани или приспособени за намалување на звукот кој настанува при 
испукувањето на куршум; 
ѓ) чаури од куршуми: со јадро од тврд материјал; со дум-дум полунавлака; со обележувачко, 
пробојно и запаливо дејство, чијшто пречник е помал од калибарот на цевката; со внатрешен 
празен простор, како и експлозивни куршуми за кратко и гасно оружје. 
(2) Се забранува носење на оружје од категоријата Г од потточките а)-е), предвидени во 
Прилогот бр. 1. 
(3) Се забранува употреба и примена на оружје со компримиран воздух или гас под притисок 
(пневматици) на јавни места, како и за некои други цели, освен за рекреација и спортско 
стрелаштво, на обележани места кои не се достапни за јавноста или на посебно уредени 
места, со цел заштита на физичкиот интегритет и животот на луѓето. 
(4) На лицата кои не поседуваат соодветно одобрение во согласност со утврдената 
процедура им се забранува отуѓување или пренос на оружје и муниција за кои е потребно 
такво одобрение, освен во случај на предавање на оружар или на полицијата во форма на 
донација или користење без надомест, како и во други случаи предвидени со закон. 
(5) Се забранува заложување или давање на оружје врз основа на воспоставување на 
сопственички односи во корист на трети лица. 
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(6) Се забранува носење на ладно оружје, со исклучок на ножеви за лов, кои може да се носат 
само на терени наменети за лов, за кои постојат дозволи. 
(7) Се одредуваат следните ограничувања во режимот на оружје и муниција: 
а) максималниот калибар на жлебено огнено оружје не смее да надмине 12,7 mm; 
б) максималната должина на сечилото кај ладно оружје чија острица автоматски се извлекува 
од дршката и се фиксира стабилно под притисок на копче или лост, или пак се извлекува под 
дејство на гравитацијата или забрзано движење, не смее да надминува 90 mm; 
в) се забранува трговија со уреди за електрошок чии што параметри не ги исполнуваат 
условите за безбедност и стандардите пропишани од страна на Министерството за здравство; 
г) се забранува трговија со оружје за испалување чиј што параметри не ги исполнуваат 
утврдените стандарди за безбедност и соодветните технички прописи; 
д) се забранува трговија со самострели за чијашто употреба е потребно примена на сила 
поголема од 70 kg, како и употреба на стрели чијшто пречник на конусот (врвот) го надминува 
пречникот на стрелите, или пак употреба на стрели со подвижни ливчиња; 
ѓ) се забранува сместување и уредување на складишта за оружје и муниција во станбени 
објекти; 
е) се забранува комисиона продажба на муниција; 
ж) пред добивањето на сертификат од независна и надлежна лабораторија за испитување, се 
забранува увоз на оружје и муниција на кои нема ознаки за испитните станици на земјите-
членки на Постојаната меѓународна комисија за испитување на оружје и муниција, признаена 
во Република Молдавија, или потврда за усогласеност, издадена во земјите со кои Република 
Молдавија има потпишано спогодба за заемно признавање на наоди од сертификација или 
пробни тестови. 
 
Поглавје II 
НАБАВКА, ОТУЃУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ, НОСЕЊЕ И УПОТРЕБА НА СМРТОНОСНО И 
НЕСМРТОНОСНО ОРУЖЈЕ И СООДВЕТНА МУНИЦИЈА ОД СТРАНА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА 
ДРЖАЈВАНИ НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ИЗДАВАЊЕ НА 
ОДОБРЕНИЕ 
 
Член 6. Добивање на право за набавка, отуѓување, поседување, носење и употреба на 
смртоносно и несмртоносно оружје и соодветна муниција која подлежи на издавање на 
одобрение. 
 
(1) Физичките лица кои ги исполнуваат условите пропишани со овој Закон може да набават, 
поседуваат, носат и користат смртоносно и несмртоносно оружје, како и соодветна муниција, 
кои подлежат на обврска за добивање на одобрение. 
(2) Право на набавка, поседување, или во зависност од случајот, носење и употреба на оружје 
предвидено со ставот (1) се добива на денот на издавање на дозвола за набавка на оружје, 
или во зависност од случајот, дозвола за оружје, од страна на Министерството за внатрешни 
работ. 
(3) Несмртоносното оружје, кое неопходно мора да се пријави, може да се задржи, носи и 
употребува по неговата регистрација во Министерството за внатрешни работи, согласно овој 
Закон. 
(4) Во зависност од причината поради која е поднесено барање за издавање на одобрение за 
набавка на оружје, Министерството за внатрешни работи, на подносителот на барањето му 
доделува право на поседување, или во зависност од случајот, за носење и употреба на 
набавеното оружје, со специјална напомена во дозволата за оружје. 
(5) Право на поседување на оружје се издава само за оружје за самоодбрана, спортско 
стрелаштво, лов и колекционерство, со што носителот може оружјето да го чува во својот 
дом. 
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(6) Право на носење и употреба се издава само за оружје за самоодбрана, како и за одбрана 
и заштита. Со ова право на сопственикот му се овозможува да го носи оружјето со себе и да 
го употребува за целите за кои и е одобрена самата набавка, како и во случај на легитимна 
одбрана или потреба, согласно овој Закон. 
(7) Право на поседување на ловечко оружје се дава, согласно условите на овој Закон, на 
ловци кои се членови на законски основани ловечки здруженија, кои своите активности ги 
извршуваат согласно законот, и кои успешно го поминале испитот за добивање на статус на 
ловец, и кои поседуваат важечка ловечка книшка, како и лица кои се занимаваат со спортско 
стрелаштво, тренери по стрелаштво и колекционери на оружје. 
(8) Носителот на правото на поседување на ловечко оружје смее да го носи и употребува 
оружјето запишано во дозволата за оружје само на терени наменети за лов, како и на 
стрелишта кои се овластени согласно законските услови. 
(9) Набавка или добивање на оружјето предвидено во ставот (1) може да се изврши врз 
основа на набавка, донација, наследство, наградување, изнајмување и давање на користење 
без надомест. 
(10) Лицата кои го поседуваат оружјето од ставот (1), а кое било набавено или добиено 
согласно законските услови, може да го отуѓат таквото оружје само со посредство на оружар 
овластен за трговија со такво оружје, како и по пат на донација. 
 
Член 7. Услови за издавање на дозвола за набавка на смртоносно и несмртоносно оружје кое 
подлежи на обврска за добивање одобрение и, зависно од случајот, дозвола за оружје 
 
(1) Дозвола за набавка на смртоносно и несмртоносно оружје кое подлежи на обврска за 
добивање на одобрение и, зависно од случајот, дозвола за оружје, се издава на лицата 
наведени во членот 8, став (1), доколку не се наоѓаат во некои од ситуациите предвидени во 
ставот (2) од овој член и доколку ги исполнуваат следните услови: 
а) да навршиле 21 година старост; 
б) успешно да ја поминат теоретската и практичната обука за ракување со огнено оружје 
организирана од страна на приватно лице акредитирано во таа област, согласно законските 
услови, со исклучок на сертифицираниот персонал на органите на државна управа кои се 
надлежни за национална одбрана, државна безбедност и јавен ред; 
в) да располагаат со услови за обезбедување на безбедноста и интегритетот на оружјето и 
муницијата; 
г) да се психофизички способни за поседување и употреба на оружје и муниција; 
д) да го имаат статусот пропишан со закон, што се докажува врз основа на документите 
предвидени во нормите за примена на овој Закон, во зависност од намената на оружјето. 
(2) Дозволите предвидени во ставот (1) не се издаваат на лица кои се наоѓаат во една од 
следните ситуации: 
(1) Лица осомничени или обвинети за кривични дела извршени со намера согласно законот на 
сила; 
б) лица кои имаат криминално досие; 
в) лица на кои во последните пет години им било ускратено правото на набавка, поседување 
или, зависно од случајот, носење и употреба на смртоносно и несмртоносно оружје кое 
подлежи на обврска за добивање на одобрение, освен во случај каде мерката за ускратување 
на правото настанала како последица на статусот предвиден во членот 8, став (2); 
г) доколку лицето го изгубило смртоносното или несмртоносното оружје кое подлежи на 
обврска за добивање на одобрение, или пак му било одземено по негова вина; 
д) доколку лицето е осудено со правосилна судска пресува за извршено кривично дело со 
намера со употреба на оружје и муниција, експлозивни или токсични материи, како и 
наркотични, психотропни супстанции и нивни прекурсори. 
ѓ) доколку лицето било осудено со правосилна судска одлука на казна лишување од слобода 
поради тешки, особено тешки и исклучително тешки кривични дела, извршени со намера; 
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е) доколку лицето претставува опасност за јавниот ред, животот и физичкиот интегритет на 
граѓаните и се наоѓаат во посебна евиденција на полициските органи. 
(3) Барањето за издавање на дозвола за набавка, и зависно од случајот, дозвола за оружје со 
жлебена цевка, како и барањето за издавање на потврда за колекционерство, се доставува до 
овластената служба на Министерството за внатрешни работи, а за оружје со мазна цевка- до 
полицискиот орган во местото на живеење на подносителот на барањето. 
Барањето треба да се разгледа во рок од 30 дена од денот на поднесување. 
(4) Доколку органот надлежен за разгледување на барањето утврди дека не се исполнети 
сите услови предвидени во ставот (1) или пак доколку барателот се наоѓа во некоја од 
ситуациите наведени во ставот (2), барањето за издавање на дозвола за набавка на оружје се 
одбива и се доставува писмено известување во однос на донесената одлука во рокот 
пропишан во ставот (3). 
(5) Одлуките кои биле донесени согласно ставот (4) може да се обжалат согласно законот во 
рамки на управен спор. 
 
Член 8. 
Категоризација на физичките лица кои може да добијат дозвола за набавка на смртоносно и 
несмртоносно оружје кое подлежи на обврската за добивање одобрение 
 
(1) Физичките лица, државјани на Република Молдавија, кои ги исполнуваат условите 
предвидени во членот 7, став (1) и кои не се наоѓаат во некоја од ситуациите наведени во 
член 7, став (2), може да бидат овластени, согласно барањето, за набавка на смртоносно и 
несмртоносно оружје кое подлежи на обврска за добивање на одобрение. 
(2) Ловечко оружје, како и стрелно оружје од категоријата на долго оружје, може да се набави 
само од страна на ловци, лица кои се занимаваат со спортско стрелаштво, тренери по 
стрелаштво и колекционери на оружје. 
 
Член 9. 
Документи со кои се докажува правото на набавка, поседување, носење и употреба на 
смртоносно и несмртоносно оружје кое подлежи на обврска за добивање на одобрение. 
 
(1) Дозвола за набавка на оружје, дозвола за оружје, доказ за колекционерство, дозвола за 
пренос и уверение за сопственост се издаваат од страна на овластената служба на 
Министерството за внатрешни работи и/или, во зависност од потребата, полицискиот орган во 
местото на живеење на подносителот на барањето. 
(2) Условите и постапката за издавање на потврда за колекционерство се утврдуваат со 
правила одобрени од Владата. 
(3) Сопственикот на документите од ст. (1) е обврзан во полицискиот орган во местото не 
живеење да пријави, во рок од 10 дена од настанот, секаква промена која налага соодветна 
измена на содржината на документите. 
(4) Сопственикот е должен пријави кражба на документите утврдени во ст. (1) во рок од 24 
часа откако го утврдил тоа во полицискиот орган во чија што територијална надлежност се 
случила кражбата, а додека пак губење, уништување или оштетување на истите документи се 
пријавува во полицискиот орган кој го издал документот. 
(5) Издавањето на нов документ како замена на документите чие што губење или кражба била 
пријавена се врши само откако сопственикот ќе достави доказ за објавување на оглас за 
изгубени или украдени документи во Службениот весник на Република Молдавија. 
(6) Во случај сопственикот да пријави губење, кражба или уништување на дозвола за оружје 
или дозвола за превод во странство, во која е опишано оружјето и муницијата со кои 
сопственикот на напуштил територијата на Република Молдавија, сопственикот е должен со 
оружјето запишано во документот да се пријави во дипломатската мисија или конзуларното 
оддление на Република Молдавија во земјата во која настанал случајот, кои по проверката на 
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правната ситуација на таквото оружје во Министерството за внатрешни работи, на 
сопственикот ќе му издаде уверение во кое се запишуваат неговите податоци за 
идентификација, како и податоците за типот, марката, серијата и бројот на оружјето. Во случај 
на непостоење на претставник на Република Молдавија, сопственикот е должен да се обрати 
до полициските органи на земјата во кој се случил настанот. 
(7) Со уверението предвидено во ставот (6) на сопственикот му се дава право само да го 
внесе описаното оружје на територијата на Република Молдавија. При влезот во земјата, 

Царинската служба го задржува оружјето сè до доставувањето на дозволата за оружје.  
 
Член 10. Дозвола за набавка на оружје 
 
(1) Дозвола за набавка на оружје се издава со рок на важност од 90 дена кој што може да се 
продолжи за дополнителни 90 дена од страна на органот надлежен за издавање на 
дозволата, врз основа на основана причина. 
(2) Доколку носителот на дозволата за набавка на оружје не изврши набавка на оружјето во 
рокот предвиден во ставот (1) од овој член, тој може да поднесе писмено барање за издавање 
на нова дозвола за набавка на оружје, без да мора повторно да докажува дека ги исполнува 
условите предвидени во членот 7, став (1), точки а)-в) и д). 
(3) Носителот на дозволата за набавка на оружје во рокот на важност на дозволата може да 
изврши набавка на оружје од типот опишан во документот и во количината запишана во 
документот од кој било оружар овластен за трговија со такво оружје. 
(4) Набавката на оружје од друго физичко лице или правно лице е можно само со посредство 
на овластен оружар за трговија со такво оружје. 
(5) Во случај на промена на местото на живеење, носителот на дозволата за набавка на 
оружје е обврзан во рок од 10 дена за тоа да го извести органот на полицијата во новото 
место на живеење. 
(6) Правото на набавка на оружје престанува, а дозволата за набавка на оружје се поништува 
од страна на органот кој ја издал, доколку носителот на дозволата престанал да ги исполнува 
условите утврдени во членот 7, ст. (1), точка в)-д) или се наоѓа во некоја од ситуациите 
наведени во членот 7, ст. (2). 
(7) Постапката за издавање на дозвола за набавка на оружје се утврдува врз основа на 
правилата за примена на овој Закон. 
 
Члан 11. 
Издавање на дозвола за оружје, опис на оружјето во дозволата за оружје и нејзино 
регистрирање 
 
(1) Лицето кое законски набавило смртоносно и несмртоносно оружје кое подлежи на обврска 
за добивање на одобрение има обврска во рок од 10 дена од денот на набавката да пријави 
во полицискиот орган кој ја издал дозволата за набавка, со цел да побара издавање на 
дозвола за оружје. 
(2) Дозволата за оружје мора да се регистрира на секои пет години од страна на надлежните 
органи согласно предвиденото во членот 7, став (3). 
(3) По истекот на рокот од ст. (2), носителот на дозволата за оружје има обврска да ги 
приложи документите на местото одредено од страна на надлежниот полициски орган 
согласно правилата за примена на овој Закон. 
(4) Надлежните органи од членот 7, ст. (3) ја регистрираат дозволата за оружје доколку 
носителот ги исполнува условите предвидени во членот 7, став (1), точки в) и г) и доколку не 
се наоѓа во некоја од ситуациите наведени во ставот (2) од горенаведениот член, а оружјето 
наменето за употреба согласно овој Закон подлежат на периодичен технички преглед на 
начин утврден од страна на Владата. 
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Член 12. 
Количина на оружје за кое може да се добие право на набавка и поседување 
 
(1) Лицата кои ги исполнуваат условите од членот 7, став (1) и кои не се наоѓаат во некоја од 
ситуациите утврдени во членот 7, ст. (2) може да бидат овластени за набавка и поседување 
на оружје, како што следи: 
а) најмногу две парчиња кратко огнено оружје со жлебена цевка (револвер или пиштол); 
б) најмалку две парчиња долго огнено оружје со жлебена цевка со разни димензии на цевките; 
в) најмногу осум парчиња долго оружје со мазна цевка; 
г) неограничен број парчиња на огнено оружје за лица кои се занимаваат со спортско 
стрелаштво и кои ќе докажат дека оружјето им е потребно за тренирање и/или учество во 
спортски натпреварувања; 
д) неограничен број на парчиња оружје за колекционерство. 
 
Член 13. 
Режим на набавка и поседување на муниција за смртоносно и несмртоносно оружје кое 
подлежи на обврска за добивање на одобрение 
 
(1) Носителот на правото за поседување или носење оружје може на набави од оружар 
овластен во оваа област исклучиво муниција за оружјето запишано во дозволата за оружје. 
(2) Количината на муницијата која лицето од ст. (1) може да ја поседува се утврдува според 
следното: 
а) за оружје со жлебена цевка- најмногу 250 куршуми по оружје, со исклучок оружјето од точка 
в); 
б) за друго оружје со мазна цевка – најмногу 500 куршуми по оружје; 
в) за колекционерско оружје- најмногу 50 куршуми по оружје. 
(3) Лицата кои поседуваат оружје за самоодбрана смеат надвор од својот дом, односно, на 
местата на кои се чува муницијата со себе да носат најмногу 18 куршуми. 
(4) Превозот на куршумите се врши во нивното пакување со цел безбеден превоз: 
(5) Лицето кое ја набавило муницијата наведена во ст. (2) не смее да ја отуѓи, освен во случај 
кога муницијата му се предава на надлежен полициски орган. 
(6) Се забранува трговија или отуѓување во која било форма, како и поседување или 
користење на муниција со истечен рок на траење или оштетена муниција, која при чувањето 
или користењето би можела да го доведе во опасност животот, физичкиот интегритет и 
здравјето на граѓаните. 
 
Член 14. 
Услови за чување и носење на смртоносно и несмртоносно оружје кое подлежи на обврската 
за добивање на одобрение 
 
(1) Носителот на правото на поседување и, во зависност од случајот, на носење и употреба 
смртоносно и несмртоносно оружје кое подлежи на обврска за добивање на одобрение има 
обврска да го чува оружјето кое е запишано во дозволата за оружје во безбедни услови и не 
смее да дозволи пристап до него на неовластени лица. 
(2) Сопственикот на оружјето од ст. (1) е должен да го чува оружјето во својот дом на место 
посебно наменето за чување на оружје, во метален сеф прицврстен за подот или ѕид, со цел 
да се оневозможи пристап на неовластени лица до оружјето. 
(3) Оружјето предвидено во ст. (1) смее да го носи само носителот на соодветната дозвола, 
целосно исполнувајќи ги следните услови: 
а) Мора да е поставен осигурувачот на оружјето, во случај според фабричките услови, 
оружјето да има заштитно осигурување и оружјето не смее да биде наполнето; 
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б) Оружјето секогаш треба да се чува во футрола, на слабо видливи места, освен во случај 
кога лицето според закон е овластено да го користи; 
в) Оружјето секогаш мора да се наоѓа само кај сопственикот и не смее да се пренесува во 
никој облик на други лица, со исклучок на оружар, надлежни полициски органи, како и на 
законски овластен персонал на чување и привремено обезбедување на оружјето на влез во 
јавна институција, во превозни средства за поморски или воздушен превоз, како и на други 
места на кои со закон е забрането носење на оружје; 
г) Оружјето секогаш треба да е придружено со документ со кој се докажува правото на носење 
и употреба. 
 
Член 15. 
Превоз, носење и употреба на долго смртоносно оружје 
 
(1) Согласно законот, ловечко оружје за кое е издадена дозвола за оружје со право на 
поседување, се превезува од куќата на сопственикот до местото за лов, под следните услови: 
а) оружјето треба да се наоѓа во футрола, ненаполнето; 
б) мора да бидат исполнети условите од член 14, став (3), точка в), а оружјето мора да биде 
придружено со документ со кој се докажува правото на поседување. 
(2) Носењето на ловечко оружје на места предвидени за лов се врши под следните услови: 
а) оружјето може да биде наполнето под услов, по полнењето, да биде обезбедено и да се 
носи на начин на кој нема да претставува никаква опасност; 
б) мора да бидат исполнети условите од членот 14, ст. (3), точка в), а оружјето мора да биде 
придружено со документ со кој се докажува правото на поседување. 
(3) Носителот на правото на поседување на долго оружје со жлебена цевка и колекционерско 
оружје (освен она кое е изрично наведено во дозволата за оружје со право на носење) може, 
врз основа на барање, од полициските органи на своето место на живеење да добие дозвола 
за превоз со цел изнесување на оружјето кое тој законски го поседува од местото каде се 
чува, во случај на: 
а) предавање на оружјето на оружар; 
б) промена на местото на негово чување; 
в) превоз и употреба на оружје на посебно уредени стрелишта кои се законски овластени за 
дадената категорија на оружје; 
г) превоз и изнесување од територијата на Република Молдавија со цел учество на спортски 
натпревари или лов. 
(4) Превоз на оружје од ставот (3) на овој член се врши под следните услови: 
а) оружјето да се чува во футрола, ненаполнето; 
б) мора да бидат исполнети условите предвидени во чл. 14, ст. (3), точ. в), а оружјето мора да 
биде придружено со документ со кој се докажува правото на поседување или, во зависност од 
случајот, носење и употреба. 
(5) Во дозволата за превоз на оружје од ст. (3) од овој член треба да се наведе и периодот во 
кој оружјето ќе се пренесува од местото на кое се чува, причината за превоз, трасата, 
одредиштето и безбедносните услови кои треба да се обезбедат во текот на превозот. 
(6) Во случај на изнесување на долго оружје од местото на чување со цел да биде приложено 
на увид на надлежните органи со цел издавање на дозвола за оружје, не е неопходно 
добивање на дозволата спомената во ст. (3) од овој член. 
 
Член 16. 
Ограничување на користењето на оружје 
 
(1) Носителот на правото на носење и употреба на оружје за самоодбрана или одбрана и 
заштита може да го користи оружјето само во овластени стрелишта согласно овој Закон или 
во случај на легитимна одбрана, или пак во случај на неизбежна потреба. 
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(2) Носителот на правото на поседување на ловечко оружје може да го користи оружјето 
запишано во дозволата за оружје само за оној лов за кој е овластен, како и за вежби на 
стрелишта овластени согласно законските услови. 
(3) Не доведувајќи ги во прашање одредбите од ст. (2), ловечкото оружје може да се користи и 
во случај на легитимна одбрана или во случај на неизбежна потреба, согласно законските 
услови. 
(4) Носителите на правото на поседување на долго оружје (со исклучок на оружјето од ст. (2)) 
може да го користат оружјето само на стрелишта овластени согласно законските услови. 
(5) Не доведувајќи ги во прашање одредбите од ст. (4), долго оружје може да се користи и во 
состојба на легитимна одбрана, во случај на неизбежна потреба или во непредвидени случаи, 
согласно законските услови. 
(6) Во овластени стрелишта може да се користи оружје само во рамки на условите утврдени 
со внатрешните прописи на стрелиштето. 
(7) Условите во кое дадено лице кое врши јавна функција може да носи и употребува огнено 
оружје со цел исполнување на неговите работни обврски се утврдуваат во основните закони 
со кои се уредува надлежноста. 
 
Член 17. 
Обврски во случај на употреба на оружје 
 
(1) Лицето кое употребило огнено оружје има обврска веднаш да пружи прва помош и 
здравствена нега на ранетите лица. 
(2) Лицето кое употребило огнено оружје има обврска веднаш да го информира најблискиот 
полициски орган, без разлика дали има жртва или дали настанала материјална штета. 
(3) Во случај на ситуацијата утврдена во ст. (2), полицискиот орган или органот за кривично 
гонење има обврска да ги истражи околностите под кои се случил настанот и да изврши 
истрага на местото на настанот. Оружјето кое било употребено и земено како доказ останува 

кај полициските органи или органите за кривично гонење кои ја вршат истрагата сѐ до 
нејзиниот крај. 
(4) Во ставовите (2) и (3) на овој член не спаѓаат случаите кога оружјето било употребено во 
рамки на условите предвидени во чл. 16, ст. (1), (2) и (4), освен ако при таквата употреба на 
оружјето дошло до човечки жртви. 
 
Член 18. 
Престанок на правото на поседување и ограничување на правото на поседување на оружје 
 
(1) Правото на поседување на оружје престанува да важи доколку сопственикот се најде во 
некоја од следните ситуации: 
а) доколку веќе не ги исполнува условите предвидени во чл.7, ст. (1), точ. д); 
б) доколку се наоѓа во некоја од ситуациите од чл. 7, ст. (2), точ. д)-е); 
в) доколку не се јави за одобрување на дозвола за оружје во рок од една година од истекот на 
рокот предвиде во чл. 11, ст. (2); 
г) доколку го предаде за уништување оружјето запишано во дозволата; 
д) доколку трајно ја напушта Република Молдавија или го изгубил нејзиното државјанство; 
ѓ) доколку се утврди дека поседуваното оружје го користел без да ги исполни условите 
предвидени во чл. 17, ст. (2) и (4); како и 
е) во други ситуации предвидени со закон. 
(2) Ограничувањето на правото на поседување со забрана за поседување на оружје се 
применува доколку сопственикот: 
а) се наоѓа во некоја од ситуациите наведени во чл. 7, ст. (2), точ. а) или б); 
б) веќе не го исполнува условот предвиден во чл. 7, ст. (1), точ. г); 
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в) извршил некој од престапите за кои со законодавството се предвидува одземање на 
правото на носење и употреба на оружје. 
(3) Ограничувањето на правото на поседување на оружје врз основа на забрана за 
поседување на оружје во рок од 5 години се применува доколку сопственикот: 
а) се наоѓа во некоја од ситуациите наведени во чл. 7, ст. (2), точ. г); 
б) извршил некој од престапите во смисла на непочитување на одредбите од нормативните 
акти за лов, непочитување на начинот на трговија и/или отуѓување на оружје и муниција, 
непочитување на пропишаните правила за набавка, носење, чување на оружјето, 
непочитување на предвидените норми за поправка на нерегистрирано оружје на утврдениот 
начин, како и непочитување на правилата за употреба на оружјето. 
(4) Во случај носителот да се наоѓа во некоја од ситуациите од ст. (1) и (2) или (3), надлежниот 
полициски орган е должен да ја повлече дозволата за оружје, а сопственикот е должен да го 
предаде оружјето и целокупната количина соодветна муниција на полицискиот орган во 
неговото место на живеење, или пак е должен да ги отуѓи согласно условите на овој Закон. 
(5) Во случај лицето да се наоѓа во ситуацијата од ст. (1), точ. в), правото на поседување 
престанува само за она оружје за кое тој веќе не ги исполнува условите за поседување 
предвидени со закон. 
(6) Утврдувањето на постоењето на ситуацијата од ст. (1)-(5) од овој член го врши надлежен 
орган назначен во чл. 7, ст. (3) кој треба да преземе мерки за повлекување, или зависно од 
случајот, поништување на дозволата за оружје за која престанало правото на поседување или 
за која правото на поседување е ограничено со забрана за поседување. 
(7) Мерката предвидена во ст. (4) може да биде обжалена на начинот утврден во законот за 
правни спорови. 
(8) Сопственикот на оружјето има обврска во рок од 10 дена од денот на кој бил запознаен со 
мерката од ст. (6), да го предаде оружјето и целокупната количина на соодветна муниција на 
полицискиот орган во местото на живеење, со цел одземање или складирање, освен во 
ситуации во кои надлежниот полициски орган го одзел оружјето. Поднесувањето на жалба 
предвидена со законот против мерките за поништување а дозволата за оружје не ја одлага 
обврската на сопственикот оружјето да го предаде на полициските органи. 
(9) Од моментот кога дошло до настанување на ситуацијата од ст. (1), точ. б) или в), 
носителот на правото на сопственост над оружјето има обврска во рок од најмногу 45 дена, да 
го отуѓи или предаде оружјето на оружар овластен за уништување на оружјето и да го извести 
полицискиот орган, а во случај на надминување на предвидениот рок, оружјето ќе биде 
принудно одземено. 
 
Член 19. 
Суспендирање, одземање и поништување на правото на поседување или носење на 
смртоносно и несмртоносно оружје и муниција кои подлежат на издавање на одобрение 
 
(1) Суспендирањето на правото на поседување или носење и употреба на смртоносно и 
несмртоносно оружје кое подлежи на обврска за добивање на одобрение го налага 
надлежниот орган кој го дал ова право во случаите наведени во чл. 18, ст. (2) или (3). 
(2) Суспендирањето на правото на поседување или носење и употреба на оружје се налага за 
целокупниот период во текот на кој лицето се наоѓа во некоја од ситуациите во чл. 18, ст. (2). 
(3) Суспендирањето на правото на поседување или носење и употреба на оружје на период 
од 5 години го налага надлежниот орган кој го дал ова право, во случај сопственикот да се 
наоѓа во некоја од ситуациите од чл. 18, ст.(3). 
(4) Во текот на периодот на суспензија на правото на поседување или носење и употреба на 
оружје, полицискиот орган кој ја наложил мерката ја одзема дозволата за оружје, а самото 
оружје и целокупната муниција се предава во рок од 24 часа на полицискиот орган во местото 
на живеење на носителот на правото, освен во случај оружјето и муницијата да биле 
одземени од страна на полицијата. 
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(5) Суспензијата престанува на денот кога носителот на правото на поседување или носење и 
употреба на оружје веќе не се наоѓа во ситуациите од ст. (1)-(3), по што му се враќаат 
дозволата за оружје, оружјето и муницијата. 
(6) Одземањето на правото на поседување или носење и употреба на смртоносно и 
несмртоносно оружје кое подлежи на обврската за добивање на одобрение го налага 
надлежниот орган кој го дал ова право во случаите наведени во чл. 18, ст. (1). 
(7) Одземањето на правото на поседување или носење и употреба на смртоносно и 
несмртоносно оружје кое подлежи на обврската за добивање на одобрение го наложува 
надлежниот орган кој го дал ова право во следните случаи: 
а) доколку се утврди дека на денот на добивање на дозвола за оружје, носителот не ги 
исполнил законските услови за поседување или носење и употреба на оружје; 
б) доколку лицето добило право на поседување или носење и употреба на оружје на основа 
на фалсификувани документи или информации. 
(8) Носителот на правото или, во случај на смрт, неговите наследници, добуваат писмено 
известување за одлуката за одземање или поништување на правото на поседување или, во 
зависност од случајот, на носење и употреба на смртоносно и несмртоносно оружје кое 
подлежи на обврска за добивање на одобрение. 
(9) Во рок од 10 дена од денот кога бил запознаен со одлуката за одземање или поништување 
на правата на поседување или носење и употреба на смртоносно и несмртоносно оружје, 
носителот е должен да ја предаде дозволата за оружје на надлежните полициски органи, како 
и да го предаде оружјето и целокупната муниција која ја поседува во полицискиот орган во 
местото на живеење, освен во случај кога полицијата го одзела оружјето и муницијата. 
(1) Во однос на одлуката за суспензија, одземање и поништување на правото на поседување 
или носење и употреба на смртоносно и несмртоносно оружје кое подлежи на обврска за 
добивање на одобрение, може да се поднесе жалба врз основа на законот за управни 
спорови. 
 
Член 20. 
Режим на патување во странство со смртоносно и несмртоносно оружје и муниција кои 
подлежат на обврската за добивање на одобрение во сопственост на државјани на Република 
Молдавија 
 
(1) Лицето кое, согласно условите на овој Закон, поседува смртоносно и несмртоносно оружје 
кое подлежи на обврската за добивање на одобрение и кој сака да патува во странство со 
него, може да поднесе барање до овластената служба на Министерството за внатрешни 
работи за издавање на дозвола за превоз на оружје, со цел Царинските служби да го запишат 
оружјето во пасошот при излез од територијата на земјата. 
(2) Лицето од ст. (1) има обврска при враќањето во Република Молдавија на граничните 
премини да го даде на увид целокупното оружје кое е запишано во пасошот, а кое го 
поседувал при излез од земјата. Во случај во текот на престојот во странство дојде до губење, 
кражба или уништување на оружјето кое било запишано во пасошот, лицето од ст. (1) е 
должно при враќањето, во текот на контролата на граничните премини на државната граница 
на Република Молдавија, да ги даде на увид, но не и да ги предаден, законски заверените 
документи издадени од страна на државата во која се случил настанот, а со кои се докажува 
дека лицето го пријавило губењето, кражбата или, во зависност од случајот, уништувањето на 
оружјето, при што Царинската служба има обврска оваа напомена да ја внесе во пасошот и 
написмено да го извести Министерството за внатрешни работи. 
(3) Доколку во текот на престојот во странство, оружјето опишано во пасошот било изгубено, 
украдено или уништено, сопственикот има обврска во рок од 3 дена од датумот на влез во 
земјата, лично да го пријави тоа во полицискиот орган кој ја издал дозволата за оружје и да 
достави изјава за таквиот настан, заедно со заверена копија од соодветните документи, 
издадени од страна на надлежниот орган на земјата во која се случил настанот, 
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(4) Дозволата од ст. (1) се издава во случај кога подносителот на барањето ги исполнува 
следните услови: 
а) да е носител на дозволата за оружје и муниција кои треба да се запишат во пасош; 
б) да ги навел причините за своето патување во странство со оружјето и муницијата за кои 
бара издавање на дозвола. 
(5) Дозволата од ст. (1) треба да ги содржи податоците кои се однесуваат на носителот, 
датумот и граничниот премин каде носителот на дозволата има намера да ја напушти земјата, 
како и информации за оружјето и количината на муниција која ќе ја изнесе од територијата на 
Република Молдавија. 
 
Член 21. 
Услови за внес на оружје од странство на територијата на земјата 
 
Физичките лица кои поседуваат државјанство на Република Молдавија и кои поседуваат 
оружје по пат на наследство, подарок или како награда во друга држава, или лица со постојат 
престој на територијата на Република Молдавија, на територијата на земјата можат да го 
внесат само оружјето предвидено со овој Закон доколку ги исполнуваат условите назначени 
во чл. 7, ст. (1) и (3), но доколку не се наоѓаат во ниту една од ситуациите наведени во чл. 7, 
ст. (2). 
 
Поглавје III 
НАБАВКА, ОТУЃУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ, НОСЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА НЕСМРТОНОСНО 
ОРУЖЈЕ И СООДВЕТНА МУНИЦИЈА ОД СТРАНА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА 
 
Член 22. Набавка и отуѓување а несмртоносно оружје 
 
(1) Државјаните на Република Молдавија и странски државјани со законско престојувалиште 
во Република Молдавија кои наполниле 18 години може да набават несмртоносно оружје, со 
исклучок на оружје и соодветна муниција кои подлежат на обврска за издавање на одобрение, 
само од еден оружар, лиценциран за трговија со оружје во Република Молдавија, врз основа 
на доставување на судски записи и докази дека ги исполнуваат условите пропишани со чл. 7, 
ст. (1), точ. г). 
(2) Сопственикот може да го отуѓи оружјето од ст. (1) од овој член согласно одредбите од чл. 
6, ст. (1), врз основа на известување на полицискиот орган кој ја издал потврдата за 
сопственост, во рок од 10 дена од денот на отуѓување на оружјето. 
 
Член 23. Потврда за сопственост 
 
(1) Лицата кои набавиле несмртоносно оружје согласно одредбите од чл. 22, ст. (1), имаат 
обврска во рок од 10 дена од денот на набавка во надлежниот орган од чл. 9, ст. (1) да ја 
пријават набавката со цел издавање на потврда за сопственост. 
(2) Со потврдата за сопственост на сопственикот му да дава право на сопственост, носење и 
употреба на наведеното оружје. 
(3) Носителите на потврдата за сопственост може да ја преминат државната граница на 
Република Молдавија со оружјето запишано во потврдата, без можност за одземање надвор 
од Република Молдавија. 
(4) Процедурата за издавање на потврда за сопственост се утврдува согласно нормите за 
спроведување на овој Закон. 
 
Член 24. Чување и носење на несмртоносно оружје 
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(1) Сопствениците на несмртоносно оружје, согласно чл. 22, ст. (1), имаат обврска да ги 
преземат сите потребни мерки за чување на оружјето во нивните домови и да спречат 
пристап на неовластени лица, како и да спречат секаква опасност од случајни телесни 
повреди. 
(2) Сопствениците на несмртоносно оружје може да носат единствено несмртоносно оружје 
наменето за самоодбрана, кое треба да биде придружено со потврда за сопственост. 
 
Член 25. Употреба на несмртоносно оружје 
 
(1) Носителите на правата за носење и употреба на несмртоносно оружје за самоодбрана, 
предвидени со чл. 22, ст. (1), може да го употребуваат оружјето само на овластени стрелишта 
согласно условите на важечките закони или во случај на легитимна одбрана или неизбежна 
потреба. 
 
(2) Кратко или долго оружје со компримиран воздух или гас (пневматици) наменето за 
рекреација и спортско стрелаштво, како и самострели и лакови за гаѓање во мета, може да се 
користи во заграден простор заштитен од пристапот на јавноста или во простор кој е посебно 
уреден со цел да не се доведе во опасност физичкиот интегритет и животот на граѓаните. 
(3) Самострели, лакови, како и оружјето предвидено во ст. (2) од овој член наменето за 
колекции, може да се користат само на места на кои се наоѓа колекцијата за цел легитимна 
одбрана. Доколку се употреби некое од оружјата, колекционерот има обврска да постапи на 
начинот наведен во чл. 17, ст. (1) и (2). 
 
(4) Употреба на несмртоносно оружје од чл. 22, ст. (1) во овластени стрелишта може да се 
врши само во условите предвидени со внатрешните прописи на тие стрелишта. 
 
(5) Се забранува употреба на оружјето од ст. (2) на јавни места или на подрачја наменети за 
лов. 
 
Член 26. Употреба на оружје за општа намена 
 
Оружјето со испалувачи, харпуни за риболов и оружје за зашеметување може да се користи, 
согласно законот, само против животни, а оружјето за индустриска намена, пиштолите за 
алармирање и сигнализација, како и пиштолите за старт кои се користат на спортски 
натпревари- само за целите за кои се наменети, а притоа секогаш во услови во кои се 
спречува настанување на телесни поврени кај други лица. 
 
Член 27. Набавка на муниција за несмртоносно оружје 
 
(1) Муницијата за несмртоносно оружје од чл. 22, ст. (1) може да се набави само врз основа на 
потврда за сопственост само од оружар овластен за трговија. 
(2) За несмртоносното оружје предвидени во ст. (1), набавката на соодветната муниција е 
ограничена на 300 парчиња. 
 
Поглавје IV 
УСЛОВИ ЗА НАБАВКА, ОДЗЕМАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ, НОСЕЊЕ И УПОТРЕБА НА 
СМРТОНОСНО И НЕСМРТОНОСНО ОРУЖЈЕ И СООДВЕТНА МУНИЦИЈА ОД СТРАНА НА 
СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ 
 
Член 28. Набавка и пренос на смртоносно и несмртоносно оружје кое подлежи на обврската 
за добивање на одобрение и соодветната муниција од територијата на Република Молдавија 
од страна на странски државјани. 
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(1) Странски државјани може во Република Молдавија да набават смртоносно и несмртоносно 
оружје или соодветна муниција, која подлежи на обврска за добивање на одобрение, врз 
основа на дозвола за набавка на оружје издадена во земја во која тие имаат место на 
престојувалиште, со цел изнесување од територијата на Република Молдавија. 
(2) Оружјето и муницијата предвидени во ст. (1) може да се изнесат од територијата на 
Република Молдавија само со посредство на оружар лиценциран за увоз и трговија кој 
поседува дозвола за пренос на оружје и муниција издадена од страна на овластени служби на 
Министерството за внатрешни работи, како и соодветно одобрение на Меѓуодделенската 
комисија за контрола на извоз, увоз и транзит на стратегиска стока за оружје и соодветна 
муниција назначени во Номенклатурата за стратегиска роба, со цел изнесување од 
територијата на Република Молдавија. 
(3) Лицата од ст. (1) немаат право на превоз, носење и користење на смртоносно и 
несмртоносно оружје кое подлежи на обврската за добивање на одобрение на територијата 
на Република Молдавија. 
(4) Дозволата за превоз предвидена со ст. (2) се издава на барање кое се реализира во рок од 
10 работни дена. 
 
Член 29. Внесување, поседување, носење и употреба на смртоносно и несмртоносно оружје 
на територијата на Република Молдавија од страна на странски државјани. 
 
(1) Граѓаните на странска држава можат привремено да внесат во Република Молдавија 
смртоносно и несмртоносно оружје и соодветна муниција во текот на извршувањето на 
дипломатски мисии, при придружба на официјална делегација, учествување во спортски 
натпревари или во лов. 
(2) Лицата од ст. (1) мора да докажат дека се акредитирани или поканети од страна на 
овластени институции или здружение и од овластените служби на Министерството за 
внатрешни работи да добијат дозвола за оружје за периодот на траење на активностите. 
(3) Странските државјани кои доаѓаат во Република Молдавија со цел учество на официјални 
натпревари во стрелаштво или лов, согласно законот, врз основа на важечка виза или врз 
основа на изземање од поседување на виза, согласно законот, може да бидат овластени за 
поседување и, зависно од случајот, да носат и користат оружје за лов или спортско 
стрелаштво кое го поседуваат, доколку оружјето и муницијата се запишани во нивните 
пасоши. На територијата на Република Молдавија може да се внесат само оружје и муниција 
кои може да се набават и поседуваат во земјата. 
(4) Овластените служби на Министерството за внатрешни работи може на странски државјани 
да им одобрат издавање на привремена дозвола за оружје со цел внес на оружјето во 
земјата, доколку: 
а) подносителот на барањето достави доказ со кој се потврдува дека оружјето и неговата 
муниција се во негова законска сопственост во земјата од која доаѓа; 
б) оружјето ги исполнува сите поставена норми за усогласеност; 
в) во случај на ловечко оружје, доколку подносителот на барањето достави на увид 
официјална покана од ловечко друштво од Република Молдавија, кое е легално основано и 
кое работи според законот, со цел учество во организиран лов, притоа почитувајќи ги 
законските одредби на сила; 
г) во случај на спортско стрелаштво, доколку подносителот на барањето докаже дека 
учествува во натпревар за гаѓање организиран од здружение или клуб за спортско 
стрелаштво. 
(5) Во случај кога странски државјанин преминува преку територијата на Република Молдавија 
и со себе го носи оружјето од ст. (3), овластените служби на Министерството за внатрешни 
работо издава дозвола за транзит на оружјето, која се издава врз основа на доставување на 
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документи со кои се потврдува дека е дозволен внес на оружјето и соодветната муниција на 
територијата на целната држава.  
(6) Постапката и документите потребни за добивање на дозволата од ст. (4) и (5), количината 
на оружје која странски државјани може да ја внесат во Република Молдавија, како и 
државниот граничен премин преку кој странски државјани може да влезат во Република 
Молдавија со таквото оружје и соодветната муниција се утврдуваат врз основа на нормите за 
примена на овој Закон. 
 
Член 30. Режим кој се применува во однос на посебните категории странски државјани кои се 
сопственици на смртоносно оружје 
 
(1) Лицата во придружба на странски делегации на ниво на шефови на држави или влади, 
како и други официјални претставници кои користат обезбедување, можат да внесат, носат и 
користат оружје за одбрана и безбедност на територијата на Република Молдавија, врз 
основа на реципроцитет или согласно условите утврдени со билатерални спогодби, доколку 
за тоа е известено Министерството за внатрешни работи, со посредство на Министерството 
за надворешни работ и европски интеграции, и доколку е добиено нивно одобрение. 
(2) Персоналот на дипломатски мисии, конзуларни претставништва и претседатели на 
меѓународни организации акредитирани во Република Молдавија, може да носат и користат 
оружје за самоодбрана, врз основа на реципроцитет или согласно условите утврдени во 
билатерални спогодби, без притоа да има потреба од добивање дозвола за оружје. 
(3) Лицата предвидени во ст. (2) може да набават оружје за самоодбрана во Република 
Молдавија врз основа на дозвола издадена од страна на овластените служби на 
Министерството за внатрешни работи, заедно со одобрение од Министерството за 
надворешни работи и европски интеграции. 
(4) Лицата предвидени во ст. (1) може да носат и користат оружје и муниција на територијата 
на Република Молдавија согласно законот, врз основа на добивање на привремена дозвола 
за оружје издадена од овластените служби во Министерството за внатрешни работи. 
(5) Постапката и документите потребни за издавање на дозволата од ст. (4) се утврдуваат врз 
основа на нормите за примена на овој Закон. 
 
Поглавје V 
НАБАВКА, ПОСЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ОД СТРАНА НА 
СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА 
 
 Член 31. Категории на правни лица кои може да набават, поседуваат и користат оружје и 
муниција 
 
(1) Органите на државната управа со овластувања во областа на националната одбрана, 
државната безбедност и јавниот ред се овластени да набавуваат, одземаат, поседуваат и да 
користат смртоносно и несмртоносно оружје, соодветна муниција за наоружување на својот 
персонал согласно условите утврдени во основните закони. 
(2) Правните лица во областа на државното право, освен оние предвидени во ст. (1), како и 
правните лица и единици кои непосредно им одговараат ним или чиј што основач е некој јавен 
орган се овластени да набават, поседуваат и употребуваат смртоносно и несмртоносно 
оружје, како и соодветна муниција, согласно овој Закон, со цел извршување на специфичните 
овластувања утврдени со нормативните акти за нивно основање и функционирање. 
(3) Правните лица од областа на приватното право кои не се непосредно одговорни пред 
јавните органи или чиј што основач не е некој јавен орган, може да бидат овластени, согласно 
условите од овој Закон и согласно предметот на нивно делување, да набават, поседуваат и 
употребуваат смртоносно и несмртоносно оружје, како и соодветна муниција, со цел: 
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(а) наоружување на персоналот овластен за извршување на активности за заштита, а доколку 
е потребно, и за обезбедување на штабови, недвижнини или објекти кои им припаѓаат и кои ги 
чуваат, како и за заштита на лица, добра, предмети од вредност или превоз или складирање 
на предмети од вредност, за компании кои се занимаваат со услуги за обезбедување или во 
случај на компании кои можат да обезбедат сопствена заштита. 
(б) извршување на активности на гаѓање со оружје во посебно наменети стрелишта, за 
тренирање и разонода, како и за организирање и одржување на курсевите предвидени во чл. 
7, ст. (1), точ. б); 
(в) извршување на уметнички активности во центри за кинематографска продукција и 
телевизија, како и во склоп на циркуски и театарски претстави. 
(2) Согласно овој Закон, музеи може да бидат овластени за набавка и поседување на 
колекционерско оружје, како и несмртоносно оружје. 
(3) Странски правни лица не може да бидат овластени за поседување или користење на 
воено оружје, смртоносно и несмртоносно оружје, како ни соодветна муниција кои подлежат 
на одобрение на територијата на Република Молдавија. 
 
Член 32. Надлежни органи кои издаваат дозвола за набавка, поседување и употреба на 
оружје и муниција 
 
Одобренијата предвидени во чл. 31, ст. (2)-(4) ги издаваат овластените служби на 
Министерството за внатрешни работи или полициските органи на чија територијална 
надлежност се наоѓа седиштето на правното лице или местото на поседување на оружјето у 
муницијата, согласно овој Закон. 
 
Член 33. Услови за набавка, поседување, чување и опремување на својот персонал со оружје 
и муниција 
 
(1) Правните лица од чл. 31, ст. (2) и (3) може да извршат набавка, а во зависност со случајот, 
да одземат смртоносно и несмртоносно оружје, како и соодветната муниција, согласно овој 
Закон, преку оружар лиценциран за трговија со оружје. 
(2) Видот и количината на оружје и муниција кои може да се набават се утврдуваат во 
согласност со специфичните активности кои треба да се извршат, со број на работни места на 
кои треба да се постави наоружан персонал од страна на управата на правното лице од чл. 
31, ст. (2) и (3), врз основа на одобрение на органите предвидени во чл. 32. 
(3) Чувањето на оружјето и муницијата од ст. (1) се врши во посебно уредени простории кои ги 
исполнуваат условите предвидени во Прилогот бр. 3. 
(4) Опремувањето со оружје на специјализираниот персонал се врши врз основа на 
поединечни официјални налози издадени од раководството на правните лица од чл. 31, ст. (2) 
и (3) или, во зависност од случајот, единиците кои непосредно му одговараат на таквото 
правно лице, или за кои таквото правно лице ја извршува функцијата на основач. Во налогот 
се наведуваат податоците за идентификација на оружјето, податоците за идентификација на 
сопственикот, задачите во текот на кои сопственикот смее да носи и употребува оружје, 
местата на кои сопственикот смее да го носи и употребува оружјето, како и условите во кои 
споменатото лице смее да го користи оружјето. 
(5) Правното лице и единиците кои му одговараат нему наведени во чл. 31, ст. (2) и (3) имаат 
обврска на централно ниво да основаат регистар во кој ќе ја чуваат евиденцијата за оружјето 
и набавената, задржана и одземена муниција, употребената муниција и, на локално ниво, 
регистар во кој се чува евиденцијата на издадено и примено оружје, како и евиденција за 
опремениот персонал. Ваквата евиденција се става на увид на барање на органите кои го кои 
го дале одобрението предвидени во ст. (2) од овој член. 
(6) Евиденцијата предвидена во ст. (5) за смртоносно оружје се чува 20 години и 10 години за 
несмртоносно оружје. 
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(7) Правните лица и единиците од чл. 31, ст. (2) и (3) имаат обврска по основање на 
регистарот да го достават до органите од чл. 32 со цел нивна регистрација. Евиденцијата на 
регистрите од ст. (5) од овој член ја води органот наведен во чл. 32. 
 
Член 34. Опремување на персоналот со смртоносно, несмртоносно оружје и соодветна 
муниција кои подлежат на издавање на одобрение 
 
(1) Смртоносното и несмртоносното оружје кое подлежи на обврска за добивање на 
одобрение согласно условите предвидени во чл. 33, ст. (4), може да се издаде на лица кои: 
а) се државјани на Република Молдавија; 
б) наполниле 21 година; 
в) се вработени врз основа на индивидуален договор за вработување од страна на правно 
лице или единиците предвидени во чл. 31, ст. (2) и (3); 
г) ги исполнуваат условите предвидени во чл. 7, ст. (1), точ. б) и г) и кои не се наоѓаат во 
некоја од ситуациите наведени во ст. (2), чл. 7; 
д) посетувале обука организирана од страна на работодавачот со цел да се запознаат со 
целта поради која им е доделено оружје, како и со условите во кои треба да го носат и 
употребуваат оружјето, согласно соодветната примена на одредбите од чл. 4, ст. (14), чл. 6 ст. 
(6), чл. 14 ст. (3), чл. 15 ст. (1) и (2), чл. 16 ст. (1) и (6), чл. 25 и чл. 26, зависно од потребата, по 
што потпишале изјава со која се обврзуваат да го носат и употребуваат доделеното оружје и 
муниција само во условите утврдени со обуката. 
(2) Содржината на обуката од ст. (1), точ. д) од овој член ја утврдува работодавачот, а ја 
одобрува органот наведен во чл. 32. 
(3) Одредбите од ст. (1) важат и за персоналот кој е задолжен за управување, администрација 
и одржување на оружјето кое се наоѓа во сопственост на правното лице. 
(4) Добиеното оружје може да се носи и употребува само во временски интервал кој го 
одредува работодавачот на дневно ниво, во текот на кој лицата од ст. (1) и (3) на овој член ги 
извршуваат своите официјални должности кои налагаат носење и употреба на оружје, како и 
исклучиво во услови и на места назначени во дневниот ред. По завршувањето на овој 
временски интервал, оружјето се остава на местата назначени во чл. 33, ст. (3), а дневниот 
ред се остава во седиштето на правното лице или во единиците од чл. 31, ст. (2) и (3), освен 
оружјето издадено на персоналот на шумската управа и персоналот на управата за заштита 
на околината, кои може да го задржат оружјето согласно условите утврдени со закон. 
Персоналот не смее да го поседува, носи и користи доделеното оружје кога не е на должност. 
(5) Употребата на оружје и муниција од страна на опремениот персонал се врши исклучиво за 
потребите на работодавачот, со одобрение на органите од чл. 32, согласно обврските од чл. 
31, ст. (2) и (3). 
(6) За целите на опремување на вработените со оружје, работодавачот е должен за секој 
вработен да побара поединечно одобрение од органите наведени во чл. 32, со кое се 
докажува исполнувањето на условите предвидени во ст. (1), точ. в) од овој член. 
(7) Потпишувањето на поединечните договори за работа исто така наложува и согласност на 
персоналот кој треба да биде опремен со одбранбено оружје и оружје за заштита со цел 
проверка на неговиот професионализам и моралниот интегритет врз основа на 
специјализирани проверки кои ги вршат органите од чл. 32 со цел спречување и сузбивање на 
употреба на добиеното оружје за цели кои не одговараат на оние кои се предвидени со овој 
Закон. 
(8) Клубовите за спортско стрелаштво, кои добиле уверение за спортски идентитет и кои се 
поврзани со соодветните централни државни органи, со федерации, здруженија и спортски 
клубови, се опремуваат со оружје кое ќе се користи од страна на спортисти и тренери по 
спортско стрелаштво и согласно условите одредени во одредбите на специјализираните 
институции, врз основа на одобрение од територијалните полициски органи или овластените 
служби на Министерството за внатрешни работи. 
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Член 35. Опремување на персонал со несмртоносно оружје 
 
(1) Несмртоносно оружје (со исклучок на она кое подлежи на обврска за добивање на 
одобрение) може да се додели, согласно чл. 33, ст. (4), на лица кои ги исполнуваат условите 
од чл. 34, ст. (1), точ. б), в) и д), како и на спортисти и тренери по спортско стрелаштво, врз 
основа на условите во чл. 34, ст. (8). 
(2) Условите предвидени во ст. (1) од овој член важат за персонал кој е задолжен за 
управување, администрација и одржување на оружјето во сопственост на правното лице или 
единиците од чл. 31, ст. (2) и (3). 
  
Член 36. Проверка на персоналот опремен со оружје и муниција, како и проверка на 
техничката состојба на оружјето и муницијата 
 
(1) Правните лица и единиците од чл. 31, ст. (2) и (3) имаат обврска за периодично 
спроведување на следните активности, во интервалите утврдени од страна на органите од чл. 
32: 
а) проверки со цел да се утврди дали персоналот опремен со оружје и муниција ги исполнува 
условите од чл. 7, ст. (1), точ. г), познавањето на обуката од чл. 34, ст. (1), точ. д), како и 
начините на кои се почитува предвидената обука; 
б) проверка со цел да се утврди техничката состојба во која се наоѓа оружјето и муницијата 
која ја вршат оружари лиценцирани во оваа област, како и условите во кои се чуваат оружјето 
и муницијата. 
(2) Органите од чл. 32 може да побараат да им се соопштат резултатите од проверките 
пропишани со ст. (1) од овој член или пак може непосредно да учествуваат во извршувањето 
на овие проверки. 
 
Член 37. Стрелишта за обука и проверка на оружје 
 
(1) Правните лица и единиците од чл. 31, ст. (2) и (3) може да изградат и опремат стрелишта 
каде ќе се врши обука на персоналот опремен со оружје, како и проверка на оружјето и 
муницијата согласно условите од овој Закон. 
(2) Персоналот задолжен за управување, одржување и надгледување на стрелиштата мора 
да ги исполнуваат условите предвидени во чл. 34, ст. (1) и (4). 
(3) Персоналот кој е задолжен за постојан надзор на активностите во рамки на стрелиштата, 
како и за обучување и насочување на лицата кои вршат активности поврзани со тренинг треба 
да поседуваат стручна подготовка во оваа област. 
(4) Активностите кои може да се спроведуваат во стрелиштата се утврдуваат со прописите за 
организација и работа, кои пак ги одобруваат органите од чл. 32. 
 
Член 38. Категории на правни лица и единици кои може да поседуваат и користат разни 
видови на оружје и муниција 
 
(1) Правните лица од чл. 31, ст. (2) и (3) може да поседуваат и користат оружје и муниција врз 
основа на соодветна примена на чл. 33-37, согласно следното: 
а) Специјализираната управа за шумарство може да поседува и користи, со посредство на 
агенцијата „Молдсилва“ и државните претпријатија чиј што основач е истата, оружје за 
одбрана и заштита, оружје за општа намена, како и соодветна муниција со цел извршување 
на задачите на контролните органи во областа на заштита на шумскиот фонд и заштита на 
животните, како и оружје за лов и соодветна муниција за вршење на планираниот лов и 
уништување на штетници; 
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б) легално основаните здруженија на ловци и риболовци кои своите активности ги извршуваат 
согласно законот, може да поседуваат и користат, преку посебно назначување на персонал, 
работно оружје и соодветна муниција со цел заштита на ловечкиот фонд, како и оружје за лов 
и соодветна муниција за планиран лов и уништување на штетници; 
в) единиците за спроведување на активности за високо образование во областа на ловот 
може да поседуваат и употребуваат оружје за лов и работно оружје со цел извршување на 
своите образовни активности; 
г) органот на централната јавна управа за рибарство и единиците кои што директно му се 
подредени или кој е нивен основач, може да поседуваат и употребуваат работно оружје без 
проектили со цел опремување на персоналот задолжен за заштита од штетни птици; 
д) лицата од аеродромски управи може да поседуваат и користат работно оружје со муниција 
без проектили со цел заштита од птици кои може да ја загрозат безбедноста на леталата; 
ѓ) органот на централната јавна управа задолжен за заштита на околината и единиците кои му 
се подредени чиј што основач е истиот, може да поседуваат и употребуваат оружје за 
одбрана и заштита, работно оружје, како и соодветна муниција, неопходни за извршување на 
специфични активности во областа на заштитата и зачувувањето на природните живеалишта, 
биолошката разновидност и националните мрежи на заштитени зони; 
е) здруженијата, агенциите, воените одделение, сојузите, спортските клубови и школите кои 
практикуваат спортско стрелаштво и биатлон кои се поврзани со овие правни лица може да 
поседуваат и користат оружје за гаѓање и соодветна муниција, согласно нивните потреби, со 
цел тренирање или натпреварување во областа на стрелаштвото кои се одобрени од 
гореспоменатите правни лица; 
ж) културните и уметничките институции, културно-уметничките и спортските здруженија може 
да поседуваат и користат парадно оружје во текот на своите активности. 
з) центрите за кинематографска продукција, циркуси, театри, други културни установи, 
уметности и спорт може да поседуваат и користат реквизитно оружје во текот на своите 
активности. 
(2) Во случај оружјето кое се поседува согласно ст. (1) е) од овој член, опремувањето на 
спортисти со оружје и соодветна муниција за спортско стрелаштво за тренирање и 
натпреварување може да се врши само во рамки на стрелишта, без притоа да има потреба за 
исполнување на условите предвидени со чл. 34, ст. (1), точ. а)-г), согласно прописите за нивно 
организирање и функционирање. 
(3) Во случај на поседување на работно оружје согласно условите од ст. (1), точ. г) и ѓ) од овој 
член, опремувањето на лица кои имаат задолжение да го употребуваат за специфични 
активности може да се изврши без притоа да бидат исполнети условите назначени во чл. 34, 
ст. (1), точ. а) – г), а во случај на парадно оружје или реквизити, опремувањето може да се 
изврши без да се исполнат условите од чл. 33, ст. (4). 
 
Член 39. Дозволи за набавка, поседување и употреба на оружје и муниција 
 
(1) За набавка на оружје и муниција или изградба и уредување на стрелишта, правните лица 
наведени во чл. 31, ст. (2) и (3) се должни до надлежните органи од чл. 32 да достават 
барање за издавање на соодветна дозвола, за која решение се донесува во рок од 15 дена. 
(2) Надлежните органи од член 32 вршат издавање, одобрување еднаш во 3 години, 
менување, одземање или поништување на дозволите за набавка, поседување и употреба на 
оружје и муниција, како и на дозволите за изградба и уредување на стрелишта. 
(3) Постапката за издавање, одобрување, измена, одземање или поништување на дозвола за 
набавка, поседување и употреба на оружје и муниција се утврдува со нормите за примена на 
овој Закон. 
 
Член 40. Внесување измени во дозволите за набавка, поседување и употреба на оружје и 
муниција 
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(1) Дозволите од чл. 39, ст. (1), се менуваат во случај на: 
а) промена на име или седиште на правното лице; 
б) губење, кражба, оштетување или отуѓување; 
в) недостиг на простор за ставање на потврди или внесување на напомени. 
(2) За им се издаде нова дозвола правните лица треба да поднесат барање до органите од 
чл. 32 во рок од 10 дена од денот на настанување на некоја од ситуациите наведени во ст. (1), 
точ. а) и б) од овој член. Издавањето на нова дозвола со цел замена на изгубена или 
украдена се врши само по објавување на соодветен оглас во Службениот весник на 
Република Молдавија. 
 
Член 41. Одземање и поништување на дозвола за набавка, поседување и употреба на оружје 
и муниција 
 
(1) Дозволите кои биле издадени согласно чл. 39. ст. (1) се одземаат во следните ситуации: 
а) доколку сопственикот престане со вршење на активноста за која била издадена дозволата; 
б) доколку сопственикот извршил дело за кое законот предвидува одземање на правото на 
поседување и носење оружје; 
в) доколку носителот, до текот на една година, повеќе од два пати не ја почитувал постапката 
за трговија или отуѓување на оружје, правилата за поседување, превоз, употреба или 
регистрација на оружје, како и издавање на дозволи за поседување и употреба на оружје, 
освен оние наведени во потточката б). 
(2) Поништувањето на дозволите добиени согласно чл. 39, ст. (1) се применува во следните 
случаи: 
(а) доколку се утврди дека на денот на издавање на дозволата сопственикот не ги исполнува 
законски предвидените услови за набавка, поседување или употреба на оружје и муниција, 
или зависно од случајот, условите за изградба, уредување и функционирање на стрелишта; 
(б) доколку на сопственикот му се издаде дозвола врз основа на лажни документи или 
информации. 
 
Член 42. Обврски на правните лица овластени за поседување и користење на оружје и 
муниција 
 
Правните лица кои се овластени за набавка, поседување и употреба на оружје и муниција ги 
имаат следните обврски: 
а) обврзани се во договорениот рок да се обратат кај органите од чл. 32 со цел да им се 
издадат дозволите наведени во чл. 39, ст. (2); 
б) најмалку 10 дена однапред, кај полициските органи во чија територијална надлежност се 
наоѓа новото седиште да  пријават дека ја смениле локацијата на седиштето со цел во 
дозволата да се внесат соодветните податоци; 
в) кај органите од чл. 32 да пријават губење, кражба или уништување на одобрението во рок 
од 24 часа од констатираниот случај; 
г) во случај на престанок на вршење на дејноста, да го објават тоа во рок од 10 дена кај 
органите од чл. 32; 
д) во рок од 10 дена до органите од чл. 32 да достават документи со кои се докажува 
набавката или, зависно од случајот, отуѓувањето на оружјето и муницијата, со цел внесување 
на соодветните напомени во дозволата. 
   
Член 43. Одобрување на набавка на оружје и муниција од страна на правни лица 
специјализирани за обезбедување на услуги за обезбедување 
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(1) Правните лица специјализирани за обезбедување на услуги на обезбедување основани 
согласно законот, може да бидат овластени, врз основа на барање, да набават оружје за 
одбрана и заштита од оружар лиценциран за трговија со оружје. 
(2) Во зависност од легалните активности поврзани со заштита кои ги извршуваат, лицата 
предвидени во ст. (1) може да добијат овластување за набавка на оружје и муниција, на 
следниот начин: 
а) за активности за обезбедување на физички лица- оружје за одбрана и заштита- само за цел 
на заштита на лицата кои не се наоѓаат во некоја од ситуациите превидени во чл. 7, ст. (2), 
точ. б), д)-е), а кратко несмртоносно оружје- со цел заштита на друга категорија на лица; 
б) за активности за заштита на објекти, добра и предмети од вредност- оружје за одбрана и 
заштита: само за заштита на седишта на банки, политички партии, канцеларии или простории 
на претпријатија кои се занимаваат со дејности кои претставуваат државен монопол, 
простории на оружари, складишта на оружје, муниција, експлозивни материи, отровни 
супстанции, наркотични супстанции и медикаменти кои содржат наркотици, благородни 
метали и скапоцени камења; објекти кои ги обезбедува полицијата во соработка со здруженија 
специјализирани за обезбедување на услуги за обезбедување, стрелишта во кои се одвиваат 
активности кои вклучуваат употреба на смртоносно оружје, како и други места предвидени со 
закон во оваа смисла; а кратко несмртоносно оружје- за активности за заштита на други 
објекти, добра и предмети од вредност кои се спроведуваат согласно законот; 
в) за активности за обезбедување на превод на предмети од вредност- кратко смртоносно 
оружје- само за заштита на пратки кои содржат оружје, муниција, експлозивни материи, 
отровни супстанци, наркотици и медикаменти кои содржат наркотици, благородни метали и 
скапоцени камења, важна документација, готовина, хартии од вредност, чекови, како и за 
други вредности предвидени со закон; а кратко несмртоносно оружје- за активности за 
заштита на други категории на превоз. 
(3) Овластена служба на Министерството за внатрешни работи ја води централизираната 
евиденција на сите правни лица специјализирани за извршување на дејности за 
обезбедување кои се овластени за набавка, поседување и користење на оружје и муниција. 
(4) Лицата вработени во специјализирани организации за вршење на дејности на 
обезбедување кои се опремени со оружје, во текот на вршењето на должностите не смеат да 
носат друго оружје освен службеното оружје. 
 
Член 44. Услови за набавка, поседување, опремување на персоналот, како и носење и 
употреба на оружје и муниција за лична заштита на правни лица во сферата на граѓанското 
право кои не се подредени или кои не соработуваат со јавни институции 
 
(1) Правните лица во сферата на граѓанското право кои не се подредени или кои не 
соработуваат со јавни институции и кои обезбедуваат сопствена заштита под законски 
услови, може да бидат овластени, врз основа на барање, да набават, поседуваат и користат 
само несмртоносно кратко оружје и соодветна муниција со цел обезбедување сопствена 
заштита. 
(2) Членот 33, ст. (3) и членовите 34-37 важат во однос на правните лица споменати во ст. (1) 
од овој член на соодветен начин согласно условите врз основа на кои им е дозволено да 
поседуваат оружје и соодветна муниција за лична заштита и со нив да го опремуваат својот 
персонал, како и во поглед на условите врз чија што основа персоналот опремен со оружјето 
кое му припаѓа на таквото право лице може да го носи и употребува.  
 
Член 45. Режим на овластување и функционирање на стрелишта 
 
(1) Во зависност од видот на дејноста, правните лица кои не се подредени или кои не 
соработуваат со органите на јавна управа од чл. 31, ст. (1) може да изградат и уредат 
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стрелишта за смртоносно оружје, на кои врз основа на барање, може да им се издаде 
овластување од страна на органите од чл. 32, за делување како: 
а) стрелишта за обучување на сопствениот персонал- во случај на правни лица 
специјализирани за вршење на дејност на обезбедување; 
б) стрелишта за проверка на оружје и муниција- во случај на оружари лиценцирани за 
производство и поправка на оружје; 
в) стрелишта за тренирање и разонода- во случај на правни лица овластени за организирање 
на активности за стрелаштво за тренинг и разонода. 
(2) Дозволата за работа од ст. (1) може да се додели само доколку се исполнети следните 
услови: 
а) доколку стрелиштето одговара на барањата утврдени со нормите за спроведување на овој 
Закон; 
б) доколку персоналот кој управува, го одржува и надгледува стрелиштето ги исполнува 
условите предвидени во чл. 34, ст. (1) и (4); 
в) персоналот назначен за надгледување на активностите во рамки на стрелиштата, како и на 
активностите за обука и подучување на лица кои вршат пробно гаѓање, тренирање во областа 
на стрелаштвото или лицата кои посетуваат курсеви за теоретска и практична обука од чл. 7, 
ст. (1). точ. б) треба да ги почитуваат условите пропишани во чл. 37, ст. (3); 
г) неопходно е да се именува специјализиран персонал кој е постојано вработен, а кој е 
обучен за пружање на прва помош и итна медицинска помош во случај на евентуални незгоди 
во рамки на стрелиштата. 
(2) Активностите кои може да се извршуваат во стрелиштата се утврдуваат со Прописите за 
организирање и работа на стрелиштата, а кои треба да бидат одобрени од страна на органите 
од чл.32.  
 
Член 46. Услови за набавка на оружје и муниција наменети за употреба на стрелиште 
 
(1) Правните лица чии што стрелишта имаат дозвола за работа согласно условите утврдени 
во чл. 45, ст. (1), точ. а) и в) може да бидат овластени, врз основа на барање, за набавка на 
оружје и соодветна муниција од лиценциран оружар во соодветната област, доколку ги 
исполнуваат следните услови: 
а) смртоносно и несмртоносно оружје кое подлежи на обврска за добивање на одобрение- 
само со дозвола за набавка на оружје; 
б) несмртоносно оружје и соодветна муниција- согласно законот. 
(2) За добивање на дозвола за набавка на оружје, поседување и употреба на оружје и 
муниција од страна на органите од чл. 32, правните лица од чл. 45, ст. (1) составуваат план за 
опремување со оружје и муниција кој треба да им се предаде на овие органи заедно со 
барање за одобрување. 
(3) Може да се одобри само набавка на оружје и муниција за кои стрелиштето е овластено да 
ги користи. Количината на оружје и муниција која може да се набави ја утврдува надежен 
орган кој издава овластување за неопходната количина на оружје и муниција наведени во 
планот за опремување од ст. (2). 
 
Член 47. Услови за пристап до стрелишта од страна на различни категории на лица 
 
(1) Во зависност од намената на стрелиштето, дозволен им е пристап и извршување на 
активности на гаѓање од оружје на следните категории на лица: 
а) персонал ангажиран од страна на правно лице специјализирани за вршење на дејности за 
обезбедување кој има право да носи и употребува оружје и муниција- во стрелиштата од чл. 
45, ст. (1), точ. а); 
б) персонал специјализиран за поправка и проверка на оружје ангажиран од страна на оружар 
лиценциран за поправка на оружје- во стрелиштата од чл. 45, ст. (1), точ. б); 
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в) носители на дозвола за оружје, како и лица кои се полнолетни, под услов да се во 
придружба на лица кои ќе ги надгледуваат и обучуваат- во стрелиштата од чл. 45, ст. (1), точ. 
в). 
г) Лицата кои имаат пристап до стрелишта врз основа на ст. (1), точ. а) и в), може да гаѓаат од 
оружјето кое им е доделено или од оружјето кои му припаѓа на стрелиштето. 
(2) Во ситуациите предвидени во ст. (1), точ. а) и в) од овој член, пристап до стрелишта е 
дозволен и со оружје кое му е доделено на лицето или со оружје запишано во дозволата за 
оружје која ја поседува сопственикот со цел гаѓање од таквото оружје. На носители на правото 
на поседување оружје кое е запишано во дозвола за оружје им е дозволен пристап само 
доколку ја дадат на увид дозволата од чл. 15, ст. (3). 
(4) Во случај кога стрелиштата од чл. 45, ст. (1) точ. в) се наменети исклучиво за употреба на 
несмртоносно оружје, пристапот е дозволен на сите лица со наполнети 14 години, под услови 
малолетните лица под 18 години да бидат придружени од страна на полнолетно лице. 
Пристапот на овие лица во стрелишта им е дозволен и со оружје и муниција кои ги поседуваат 
доколку се носители на потврда за сопственост во кое е запишано таквото оружје. 
(5) Во случај на предизвикување на инцидент на стрелишта кој довел до жртви или 
материјална штета, управителот на стрелиштето има обврска да постапи согласно одредбите 
од чл. 17, ст. (1) и (2). 
 
Поглавје VI 
РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 
 
Член 48. Услови за поседување и трговија со оружје и муниција 
 
(1) Оружјето и муницијата произведени во Република Молдавија може да се поседуваат или 
набавуваат и продаваат само доколку ги исполнуваат следните услови: 
а) доколку се обележани од страна на оружар лиценциран за нивно производство; 
б) доколку се одобрени од страна на акредитирани органи за одобрување и доколку се 
обележани на начин утврден со закон; 
в) доколку оружјето е запишано во државниот Регистар на оружје. 
(2) Физички и правни лица од Република Молдавија може да набавуваат, продаваат и 
поседуваат оружје и муниција произведени во странство и внесени на територијата на 
Република Молдавија, доколку: 
а) се обележани од страна на странскиот производител; 
б) се одобрени од страна на органот овластен за процена на усогласеноста со правилата на 
оружјето и муницијата, освен во случај на оружје и муниција од чл. 52, ст. (7); 
в) се запишани во државниот Регистар на оружје. 
(3) Оружјето и муницијата кои транзитираат преку територијата на Република Молдавија 
согласно законот се изземаат од исполнување на условите од ст. (1). 
(4) Исклучиво само оружари лиценцирани за трговија со оружје може да го купуваат оружјето 
и муницијата од ст. (1). 
 
Член 49. Обележување на оружје и муниција произведени од страна на оружари од 
Република Молдавија 
 
(1) Оружари лиценцирани за производство на оружје и/или муниција имаат обврска во 
процесот на производство да постават идентификациски ознаки на оружјето и муницијата. 
(2) Ознаките предвидени во ст. (1) мора да ги содржат следните елементи: 
а) знакот на Република Молдавија; 
б) знакот на произведувачот; 
в) соодветен знак на категориите предвидени во Прилогот 1, при што се класифицира 
оружјето или калибарот на соодветната муниција; 
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г) годината на производство на оружјето и муницијата, како и редниот број на секое оружје 
утврден за секоја од категориите наведени во Прилогот бр. 1. 
(3) Формата и содржината на елементите од ст. (2) се утврдуваат врз основа на правилата за 
примена на овој Закон. 
 
Член 50. Водење на евиденција за оружјето и муницијата произведени во Република 
Молдавија 
 
(1) Оружарите кои произведуваат оружје и муниција имаат обврска да водат евиденција за 
производството на оружје и муниција во регистри за оружје и муниција утврдени и одобрени 
од страна на овластената служба на Министерството за внатрешни работи. 
(2) Регистрите кои се утврдени согласно ст. (1) се запишуваат во овластените служби на 
Министерството за внатрешни работи кои имаат евиденција за регистрите на сите оружари 
кои се лиценцирани за производство на оружје и муниција. 
(3) Евиденцијата која се содржи во регистрите од ст. (1) на овој член се води согласно 
критериумите утврдени во чл. 49, ст. (2), точ. б) и г). 
(4) Евиденцијата на смртоносно и несмртоносно оружје и соодветна муниција произведени во 
Република Молдавија содржи информации кои се сметаат за државна тајна. 
 
Член 51. Водење на евиденција за произведено оружје и муниција 
 
(1) Регистрите од чл. 50. ст. (1) се чуваат во период од 20 години од страна на оружарите 
лиценцирани за производство на оружје и муниција, а потоа се архивираат од страна на 
органите наведени во чл. 50, ст. (1). 
(2) Во случај даден оружар да престане со производство на оружје и муниција, регистрите од 
чл. 50, ст. (1) се чуваат од страна на органите од чл. 50, ст. (1) во рок од 10 дена од 
престанокот на дејноста. 
 
Член 52. Одобрување на оружје и муниција 
 
(1) Усогласеноста на оружјето и муницијата ја утврдуваат институции, организации или 
претпријатија акредитирани во таа област со цел утврдување на режим на усогласеност и 
почитување на безбедносните критериуми утврдени со правилата за потврдување на 
усогласеноста на оружјето и муницијата. 
(2) Активноста за потврдување на усогласеноста од ст. (1) се врши имајќи ги предвид 
следните цели: 
а) техничките карактеристики на оружјето и муницијата треба да одговараат на намената 
утврдена во овој Закон; 
б) поседувањето и употребата на оружјето и муницијата треба да исполнуваат сигурносни 
критериуми и да не предизвикуваат ризик од несреќи кои може да го загрозат животот, 
здравјето и физичкиот интегритет на сопственикот или лицата кои не се вклучени во ситуации 
кои налагаат употреба на оружје, ниту пак ризик од несреќа која може да предизвика 
материјална штета. 
(3) За да се постигнат целите од ст. (2), неопходно е да се потврди усогласеноста на 
следното: 
а) оружјето, муницијата и нивните делови; 
б) технолошките линии за производство на оружје и муниција; 
в) самострели и соодветните стрели; 
г) уреди за електрошок. 
(4) Усогласеноста на елементите од ст. (3) со критериумите утврдени врз основа на правилата 
за усогласеност се потврдува со потврда за усогласеност која ја издава специјализиран орган 
овластен за издавање на потврди за усогласеност. 
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(5) Усогласеноста на оружјето и муницијата од чл. 48, ст. (2) со критериумите утврдени со 
правилата за усогласеност се потврдува се потврдува со потврда за усогласеност која ја 
издава специјализирана институција, организација или претпријатие акредитирано за 
издавање на таквата потврда. 
(6) Задачите на институциите, организациите или претпријатијата акредитирани за издавање 
на потврди за усогласеност, како и правилата и процедурите кои треба да се следат се 
утврдуваат во правилата за примена на овој Закон. 
(7) Оружјето и муницијата чија усогласеност е потврдена, а кои се одобрени во земјата на 
потекло со која Република Молдавија има склучено спогодби за обострано прифаќање на 
резултатите од проценката на усогласеноста и кои поседуваат ознаки од станици за пробно 
тестирање на земјите-членки на Постојаната меѓународна комисија и кои се увезени од овие 
земји, не подлежат на постапка за повторно утврдување на усогласеноста или постапка за 
добивање на одобрение. 
(8) Доколку при вршењето на постапката за проверка на усогласеноста или во текот на 
периодичните технички проверки се утврди дека оружјето не ги исполнува критериумите 
утврдени во правилата за проверка на усогласеноста, во зависност од дестинацијата, таквото 
оружје се доставува до оружари лиценцирани за поправка со цел поправка или 
онеспособување на оружјето или пак, се предава со цел уништување на надлежниот 
полициски орган со територијална надлежност кој го предава на државната Комисија за 
проверка, оценување и отфрлање, согласно законските услови. 
 
Член 53. Периодичен технички преглед 
 
(1) Во случај на одобрување на издавање на дозвола или одземање на оружје, оружарите 
лиценцирани за поправка на оружје вршат периодична проверка на оружјето со цел да се 
утврди дали ги исполнува основните безбедносни барања. 
 
(2) Доколку во текот на вршењето на техничка проверка се утврди дека проверените елементи 
ги исполнуваат основните безбедносни барања, оружарите лиценцирани за поправка на 
оружје на физичкото или правното лице на кое му припаѓа оружјето му издаваат потврда за 
извршена периодична проверка која има важност од 5 години, согласно законските услови. 
 
Член 54. Воспоставување и водење на државен Регистар на оружје 
 
(1) Министерството за внатрешни работи е сопственик и носител на државниот Регистар на 
оружје и ги има следните задачи во областа на управување со режимот на движење на оружје 
и муниција: 
а) Води евиденција за операциите поврзани со оружје и муниција и во регистарот ги запишува 
соодветните напомени за лицата кои набавиле оружје и муниција; 
б) води евиденција за оружарите кои вршат операции со оружје; 
в) води евиденција за процедуралните чекори преземени од страна на овластените органи во 
случај на изјави за губење, кражба или уништување на оружјето и муницијата во оптек, 
внесувајќи ги потребните напомени во регистарот; 
г) соработува со националните институции, како и со институции од странство и релевантни 
меѓународни организации во поглед на надзор на операциите со оружје. 
(2) Уредбата за водење на државниот Регистар на оружје ја одобрува Владата.   
(3) Оружарите кои произведуваат оружје и муниција се должни да водат автоматизирана 
евиденција за производството на оружје и муниција. Контролата на евиденцијата за оружјето 
ја спроведува Министерството за внатрешни работи. 
(4) Преносот на личните податоци за сопствениците на оружје и нивното оружје се врши врз 
основа на безусловна согласност на лицата кои се предмет на таквите лични податоци, освен 
во случаи предвидени со закон. 
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(5) Министерствата, другите централни административни органи, физичките и првните лица 
овластени во оваа област чии што активности ги создаваат, менуваат или суспендираат 
правните односи во областа на режимот на оружје и муниција за цивилна употреба, во овој 
поглед, ќе обезбедат податоци кои треба да се внесат во државниот Регистар на оружје во 
рок од 30 работни дена од денот на стапување на сила на усвоените одлуки. 
(6) Автоматизираниот информатички систем „Државен Регистар на оружје“ ќе има пристап до 
државниот Регистар на граѓани и државниот Регистар на правни лица во реално време со цел 
обезбедување на информатичка размена на информации меѓу органите кои вршат специјални 
истражни активности преку информатичкиот систем за пребарување „Аcess-Web“. 
 
Поглавје VII 
РЕЖИМ НА ВРШЕЊЕ НА ОПЕРАЦИИ СО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 
 
Член 55. Вршење на операции со оружје и муниција 
 
(1) На територијата на Република Молдавија, операции со оружје и муниција може да се 
вршат само од страна на оружари или преку нив, согласно условите утврдени со овој Закон, 
со исклучок на физичките лица, кои врз основа на добиена дозвола за превоз, може да внесат 
или изнесат од земјата смртоносно и несмртоносно оружје и соодветна муниција. 
(2) Оружари може да извршуваат операции со оружје и муниција врз основа на дозвола која ја 
издало Министерството за внатрешни работи. 
(3) Прописите за издавање на дозволи подлежат на следните операции со оружје и муниција: 
а) увоз и трговија со оружје и муниција; 
б) поправка на оружје; 
в) производство на оружје и/или муниција. 
 
Член 56. Услови за издавање на дозвола и такси за издавање на дозвола 
 
(1) Дозвола за увоз и трговија со оружје и муниција им се издава на правни лица кои ги 
исполнуваат следните услови: 
а) да располагаат со простории за складирање на оружје и муниција кои ги исполнуваат 
условите предвидени во Прилогот 3; 
б) да располагаат со услови за трговија со оружје и муниција кои ги исполнуваат условите 
назначени во Прилогот бр. 4; 
в) раководителот на претпријатието треба да посетува стручна обука од областа на оружје и 
муниција организирана од страна на тело акредитирани согласно законот; 
г) продавачот да посетувал стручна обука од областа на оружје и муниција; 
д) сите вработени во претпријатието треба да ги исполнуваат условите од чл. 7, ст. (1), точ. а) 
и г), да не се наоѓаат во ниту една од ситуациите наведени во чл. 7, ст. (2), точ. а), б) и д)- е) и 
да имаат овластување издадено од страна на надлежните служби на Министерството за 
внатрешни работи за извршување на операции со оружје и муниција. 
(2) Дозвола за поправка на оружје се издава само доколку подносителот на барањето ги 
исполнува следните услови: 
а) располага со простории за поправка и чување на оружје кои ги исполнуваат барањата 
утврдени во Прилогот бр. 5; 
б) најмалку еден од вработените да има високо образование во соодветната област; 
в) сите вработени да ги исполнуваат условите предвидени во чл. 7, ст. (1), точ. а) и г), да не се 
наоѓаат во ниту една од ситуациите наведени во чл. 7, ст. (2), точ. а), б) и д)- е) и да имаат 
овластување издадено од страна на надлежните служби на Министерството за внатрешни 
работи за извршување на операции со оружје и муниција. 
(3) Дозвола за производство на оружје и/или муниција се доделува само доколку 
подносителот на барањето ги исполнува следните услови: 
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а) располага со простории за производство на оружје и/или муниција кои ги исполнуваат 
барањата утврдени со правилата за издавање на дозвола од овој Закон; 
б) располага со простории за складирање на оружје, како и со простории кои се посебно 
наменети за складирање на муниција, чаури и барут кои ги исполнуваат условите утврдени во 
Прилогот бр. 3; 
в) располагаат со технолошки линии за производство на оружје и муниција кои ги исполнуваат 
законските постапки за усогласеност; 
г) управителот на претпријатието има високо образование во областа; 
д) најмалку еден од вработените има високо образование во соодветната област; 
ѓ) сите вработени ги исполнуваат условите од чл. 7, ст. (1), точ. а) и г), не се наоѓаат во ниту 
една од ситуациите од чл. 7, ст. (2), точ. а), б) и д)- е) и имаат овластување издадено од 
страна на надлежните служби на Министерството за внатрешни работи за извршување на 
операции со оружје и муниција. 
(4) Таксата за издавање на дозвола за вршење на активностите од чл. 58, точ. а) изнесува 
10.000 леи, за активностите од чл. 58, точ. б) таксата изнесува 5.000 леи, а за активностите од 
чл. 58, точ. в) таксата изнесува 20.000 леи. Дозволата за издава на период од 5 години. 
(5) Таксата за повторно издавање на дозвола и/или за издавање на копија од дозвола се 
утврдува во размер од 10 отсто од таксата за издавање на дозвола, а таксата за издавање на 
дупликат на дозволата изнесува 500 леи. 
(6) Таксите за издавање, повторно издавање на дозвола и/или за издавање на копија од 
дозволата, или пак за издавање на дупликат од дозвола се влеваат во државниот буџет. 
(7) Видовите на формулари за дозволите и нивните прилози, како и постапката за издавање, 
повторно издавање и/или за издавање на копија од дозвола, или пак за издавање на дупликат 
од дозвола се утврдуваат во правилата за издавање на дозволи согласно овој Закон. 
 
Член 57. Основа за одземање и суспендирање на издавање на дозвола 
 
(1) Дозвола за вршење на операции на увоз и трговија со оружје и муниција може да се 
повлече во следните случаи: 
а) неисполнување на обврските предвидени во чл. 57, ст. (1). точ. а)-в); 
б) трговија со забрането или нелегално поседувано оружје; 
в) трговија или складирање на оружје и муниција во простор кој не е во согласност со 
утврдените услови; 
г) непочитување на условите од чл. 56, ст. (1), точ. д); 
д) трговија со оружје или соодветна муниција кои подлежат на одобрение со лица кои не 
поседуваат соодветно одобрение или оригинален идентификациски документ. 
(2) Дозволата од ст. (1) се суспендира во следните ситуации: 
а) доколку носителот на дозволата на ги исполнува условите од чл. 56, ст. (1), точ. а)-г); 
б) во случај на неисполнување на условите предвидени во чл. 59, ст. (1), точ. г) или е); 
в) во случај на неисполнување на препораките на надлежните органи за вршење контрола на 
оружјето и муницијата. 
(3) Дозволата за поправка на оружје се одзема во случај на: 
а) чување и поправка на забрането оружје или оружје за кое не постои доказа дека е во 
легална сопственост; 
б) менување или онеспособување на оружје без дозвола издадена на утврдениот начин; 
в) неисполнување на барањата од чл. 66, ст. (2). 
(4) Дозволата од ст. (3) се суспендира во случај: 
а) носителот на дозволата да не ги исполнува условите од чл. 56, ст. (2); 
б) на неисполнување на препораките на надлежниот орган за контрола на оружје и муниција. 
(5) Дозволата за производство на оружје и/или муниција се суспендира во случај на: 
а) неисполнување на условите од чл. 49, ст. (1) и (2), чл. 50, ст. (1) и (2) или чл. 51, ст. (1); 
б) производство на забрането оружје или муниција; 
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в) производство или складирање на оружје или муниција во простории кои не ги исполнуваат 
утврдените услови; 
г) трговија со недозволено оружје или муниција на утврдениот начин; 
д) непочитување на условите од чл. 48, ст. (4); 
(6) Издавањето на дозволата од ст. (5) се прекинува во следните случаи: 
а) доколку носителот на дозволата на ги исполнува условите од чл. 56, ст. (3); 
б) во случај на неисполнување на препораките на надлежниот орган за контрола на оружје и 
муниција. 
 
Член 58. Категории на операции кои може да ги вршат лиценцирани оружари 
 
(1) Оружарите лиценцирани согласно чл. 56 може да ги извршуваат следните активности: 
а) оружари лиценцирани за увоз и трговија со оружје и муниција: набавка, продажба, 
складирање, увоз, извоз, реизвоз, претовар, пренос и превоз на оружје, муниција и нивни 
компоненти, како и посредување при овие операции; 
б) оружари лиценцирани за поправка на оружје: чување, поправка, онеспособување, 
комплетирање, тестирање и проверка на оружје, извршување периодични технички проверки; 
в) оружари лиценцирани за производство на оружје и/или муниција: производство, 
складирање, преработка, тестирање, складирање, продажба, превоз, извоз, отстранување и 
уништување на оружје и муниција, како и увоз, извоз, реизвоз на делови и компоненти за 
оружје и/или муниција. 
 
Член 59. Обврски на оружарите лиценцирани за увоз и трговија со оружје и муниција 
 
(1) Оружарите лиценцирани за увоз и трговија со оружје и муниција се должни да: 
а) во трговските текови да воведуваат само оружје и муниција кои ги исполнуваат условите од 
чл. 48, ст. (1) и (2); 
б) тргуваат со оружје и муниција само со овластени физички и правни лица кои се овластени 
за набавка на оружје и муниција врз основа на доставување на оригинални идентификациски 
податоци, а во случај на оружје со жлебена цевка- само по доставување до надлежниот 
полициски орган на секое парче оружје со жлебена цевка заедно со по 3 куршуми од 
соодветен калибар за секое оружје, со цел експериментално гаѓање и евидентирање на 
проектилите и цевките (трансекспериментални) во оперативната евиденција на 
Министерството за внатрешни работи. Вршењето на експерименталното гаѓање се потврдува 
со записник, во случајот на правни лица, и со уверение, во случајот на физички лица; 
в) набавуваат оружје и муниција само од правни лица од странство или од Република 
Молдавија кои се овластени за извршување на такви работи, како и од физички лица кои 
поседуваат и отуѓуваат оружје на легален начин; 
г) да водат евиденциски регистри за операциите со оружје и муниција согласно моделите 
одобрени по налогот на Министерството за внатрешни работи кои имаат посебен режим и кои 
се впишуваат во овластената служба на Министерството за внатрешни работи и да ги 
доставуваат за проверка до посебно именуваните службеници;  
д) до овластените полициски органи да ги доставуваат документите за извршување на 
операции со оружје и муниција, како и документите врз чија основа се тргува со оружје со цел 
нивна проверка; 
ѓ) месечно да доставуваат до полицискиот орган во местото на живеење на физичкото лице 
или местото каде се наоѓа седиштето на правното лице на список на лица кои набавиле 
смртоносно или несмртоносно оружје, како и идентификациски податоци на таквото оружје, а 
во случај на оружје со жлебена цевка да ги известат службите на Министерството за 
внатрешни работи овластени за управување со државниот Регистар на оружје и оперативен 
упис во евиденцијата на проектили и чаури (трансекспериментално); 
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е) да обезбедат целосни безбедносни услови за оружјето и муницијата во нивен посед, така 
што купувачите или посетителите да немаат можност да го дојдат во контакт со оружјето 
поставено на држачи или полици; 
ж) дозволата за набавка издадена од страна на полициски орган доставена од страна на 
купувач да ги внесат потребните податоци за идентификација на продаденото оружје и 
позицијата од евиденцискиот регистар на оружје наменето за продажба; 
з) на заложувачите да им издаваат доказ дека го примиле оружјето и муницијата, а по 
продажбата- копија од фактурата; 
ѕ) веднаш да го известат полицискиот орган во случај да забележат дека оружјето кои било 
примено во пратка од физички или правни лица има видливи промени или особини кои се 
разликуваат од оригиналното оружје; 
и) побараат полициско одобрение за лицата вработени да вршат операции со оружје и 
муниција. 
(2) Оружарот е должен Регистарот од ст. (1), точ. г) да го чува во период од 10 години и 
таквиот Регистар треба да ги содржи потребните идентификациски податоци за секое оружје, 
а особено: типот, марката, моделот, калибарот, содржината на ознаката, како и 
идентификациски податоци за добавувачот и примачот. По истекот на тој период од 10 
години, регистрите се предаваат за архивирање кај овластените служби на Министерството за 
внатрешни работи. 
(3) Со цел вршење на трговски операции и увоз на оружје и муниција согласно овој Закон, 
оружарите се обврзани претходно од овластените служби на Министерството за внатрешни 
работи да побараат дозвола за набавка и дозвола за превоз, а во случај на извоз и реизвоз- 
дозвола за пренос. 
(4) Дозволата за набавка и дозволата за превоз при извоз, како и дозволата за превоз во 
случај на извоз и реизвоз се доделуваат поединечно за секоја операција и исклучиво за типот, 
марката и количината на оружје и муниција кои се предмет на операцијата. Рокот на важење 
на дозволата е 6 месеци од датумот на издавање. Неизвршувањето на операцијата за која е 
издадена дозволата навремено, без оглед на причината, доведува до поништување на 
дозволата. 
(5) За вршење на увоз, извоз, реизвоз и транзит на оружјето и соодветната муниција наведени 
во Номенклатурата на стратегиски стоки, оружарите имаат обврска претходно да побараат, 
согласно овој Закон, соодветно овластување од меѓуресорската Комисија за контрола на 
извозот, реизвозот, увозот и транзитот на стратегиска стока. 
(6) Во рок од 30 дена од увозот, извозот или реизвозот, правното лице е должно на органите 
од ст. (3) да им ги предаде документите врз основа на кои е извршена активноста. 
(7) Оружарот врши измена на дестинацијата на оружје и муниција набавени согласно овој 
Закон, врз основа на согласноста од органите од ст. (3). 
 
Член 60. Обврски на оружарите лиценцирани за поправка на оружје 
 
(1) Оружарите лиценцирани за поправка на оружје ги имаат следните обврски: 
а) месечно, до овластениот орган на Министерството за внатрешни работи да доставуваат 
список на оружје со жлебена цевка кое е примено за поправка, а на кои е променет еден или 
повеќе од деловите споменати во чл. 66, ст. (2), како и список на сопствениците на оружјето; 
б) да водат евиденција за поправките во регистри составени согласно чл. 59, ст. (1), точ. г) и 
да ги доставуваат до надлежните полициски органи со цел нивна контрола; 
в) да примаат за поправка само оружје за кое постои доказ дека се поседува легално; 
г) во случај доколку сопственикот на оружјето не докаже дека легално го поседува оружјето, 
оружарот е должен веднаш да го извести најблискиот полициски орган. 
 
Член 61. Обврски на оружарите лиценцирани за производство на оружје и/или муниција 
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(1) Оружарите лиценцирани за производство на оружје и/или муниција ги имаат следните 
обврски: 
а) исклучиво да произведуваат оружје и муниција и да вршат работи кои се дозволени на 
територијата на Република Молдавија; 
б) да произведуваат оружје и муниција согласно техничките и безбедносните прописи; 
в) согласно утврдениот начин, да го обележуваат оружјето и муницијата на датумот на 
производство, како и на датумот на нивно префрлање од владините складишта во постојана 
цивилна употреба; 
г) да воспостават евиденциски регистри на произведеното оружје и муниција, како и 
евиденција на сите операции извршени при излезот и влезот на оружјето, муницијата, нивните 
делови и компонентите кои содржат единствени идентификациски податоци, и тоа типот, 
марката, моделот, калибарот и серијата на оружјето, како и името, адресата и 
идентификацискиот број на лицето кое го набавила оружјето; 
д) да воспостават регистри согласно моделите одобрени со наредба на Министерството за 
внатрешни работи, кои имаат посебен режим и кои треба да се регистрираат во овластената 
служба на Министерството за внатрешни работи и да ги достават на увид на посебно 
именуваните полициски службеници; 
ѓ) законски да ја употребуваат акредитираната лабораторија за испитување на оружје и 
муниција; 
е) да вршат испитување на оружјето и муницијата; 
ж) да тргуваат само со оружје и муниција чија усогласеност со безбедносните напомени е 
потврдена врз основа на издавање на сертификат, инспекција, испитување или 
лабораториски проверки со цел проверка на нивната усогласеност со постапката за 
усогласеност. 
з) да организираат и извршуваат повлекување од употреба и уништување на оружјето и 
муницијата кои не ги исполнуваат барањата за усогласеност; 
ѕ) да тргуваат со оружје и муниција исклучиво на големо и само со правни лица овластени за 
набавка и превоз на оружје врз основа на автентични идентификациски документи на лицата 
одговорни за вршење на овие активности; 
и) на надлежните полициски органи да им достават на увид документи за вршење на 
операции со оружје и муниција, како и документи врз основа на кои вршат трговија со оружје; 
ј) месечно, до овластената служба на Министерството за внатрешни работи да доставуваат 
списоци на правните лица кои набавиле оружје и муниција, како и идентификациски податоци 
за таквото оружје; 
к) да го обезбедат интегритетот и целосната безбедност на оружјето и муницијата со кои 
управуваат; 
л) да побараат одобрение на полицијата за персоналот вработен за вршење на операции со 
оружје и муниција. 
(2) Со цел вршење на операции на трговија и увоз на делови за оружје и/или муниција, 
согласно овој Закон, оружарите лиценцирани за производство на оружје и/или муниција имаат 
обврска однапред да побараат од овластените служби на Министерството за внатрешни 
работи дозвола за набавка и дозвола за превоз, а во случај на извоз и реизвоз на оружје, 
муниција и делови- дозвола за пренос. 
(3) Дозволата за набавка и дозволата за превоз со цел вршење на операции на увоз, како и 
дозволата за пренос која е потребна при извоз и реизвоз, се доделуваат поединечно, за 
секоја операција и исклучиво за типот, марката и количината на оружје и муниција, нивните 
делови и компоненти, кои се предмет на секоја операција. Рокот на важење на дозволата е 6 
месеци. Неизвршувањето на операциите во рокот за кој е издадена дозволата, без оглед на 
основата, води до поништување на дозволата. 
(4) Во рок од 30 дена од датумот на увозот, извозот или реизвозот, правното лице треба до 
органот од ст. (2) да ги достави документите врз основа на кои е извршена соодветната 
операција. 
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(5) Согласно овој Закон, измената на дестинацијата на оружјето или муницијата произведени 
од страна на оружјето ја врши овластениот орган од ст. (2). 
 
Член 62. Обврски на правните лица овластени за превоз на оружје и муниција 
 
(1) Правните лице овластени за превоз на оружје и муниција ги имаат следните обврски: 
а) да обезбедат заштита при превозот на оружјето, како и сигурносни услови; 
б) во случај на превоз на повеќе од 5 парчиња оружје или 2500 куршуми, за тоа да го известат 
полицискиот орган во чија територијална надлежност се наоѓа местото на дестинација, 5 дена 
пред превозот и да достават копија од планот за заштита на превозот на оружјето и 
муницијата или копија од патниот налог. 
 
Член 63. Пренос на смртоносно оружје и муниција од Република Молдавија во друга држава  
 
(1) Оружари од Република Молдавија лиценцирани за увоз и трговија со оружје и муниција или 
за производство на оружје и муниција може да вршат пренос на смртоносно огнено оружје и 
соодветна муниција на други лица од друга држава, под услов претходно да добијат дозвола 
за пренос за секоја операција, а во случај на пренос на оружје и соодветна муниција наведени 
во Номенклатурата на стратегиски стоки, неопходно е да се добие одобрение од 
меѓуресорската Комисија за контрола на извозот, реизвозот, увозот и транзитот на 
стратегиска стока. 
(2) Дозволата за пренос на оружје се издава врз основа на барање од страна на овластената 
служба на Министерството за внатрешни работи под услов: 
а) оружарот да го извести полицискиот орган во однос на информациите од чл. 64, ст. (4), како 
во однос на целта на преносот; 
б) примачот да располага со овластување од надлежните органи на државата во која се наоѓа 
за набавка и поседување на оружјето ќе биде пренесено. 
(3) Дозволата за пренос на оружје треба да ги содржи информациите предвидени во чл. 64, 
ст. (4), кои ги доставил оружарот и важи само за запишаното оружје и период. Документите 
треба да го придружуваат оружјето во целиот тек на преносот, сè до дестинацијата, и 
подлежат на контрола од страна на надлежните органи на транзитните земји. 
(4) Овластената служба на Министерството за внатрешни работи е должна до органите на 
земјата-дестинација да ги достави податоците од дозволата за пренос на оружје најдоцна до 
датумот на почетокот на преносот. 
 
Член 64. Дозвола за пренос на оружје без претходно одобрение 
 
(1) Оружари од Република Молдавија, лиценцирани за спроведување на операции во врска со 
увоз, извоз и реизвоз може да побараат дозвола за пренос на оружје без претходно 
одобрение, врз основа на која може да вршат пренос на огнено оружје на оружари од држави 
во кои таквиот пренос не е условен со претходно добивање на одобрение за целокупниот 
период на важност на документите, само за оние типови оружје и во државите запишани во 
дозволата за превоз на оружје. 
(2) Дозволата за пренос на оружје без претходно одобрување се издава на барање од страна 
на овластената служба на Министерството за внатрешни работи на период од една година, 
само за оние типови на оружје за кои е побарано таквото овластување. 
(3) Во дозволата за пренос на оружје без претходно одобрение се запишуваат следните 
податоци: 
а) идентификациски податоци на оружарот; 
б) типовите на оружје кои се предмет на пренос на оружје; 
в) државите кои дозволуваат внес на нивна територијата на видовите оружје кое треба да 
биде предмет на пренос на оружје, без претходно одобрение; 
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г) периодот на важност на дозволата за пренос на оружјето без претходно одобрение. 
(4) Вршењето на која било операција на пренос на оружје врз основа на дозволата 
предвидена во ст. (1) е дозволено само доколку оружарот до надлежниот полициски орган, 
најдоцна до датумот на почетокот на операцијата, ги достави следните податоци: 
а) име и адреса на продавачот или лицето кое врши отуѓување и купувачот или корисникот, 
односно сопственикот; 
б) адреса на примачот на оружјето кое се пренесува или превезува; 
в) количина на оружјето кое треба да се транспортира; 
г) идентификациски карактеристики на секое парче оружје и податоци за огненото оружје на 
кое е изврена контрола на идентификациските ознаки; 
д) средствата за пренос на оружјето; 
ѓ) датумот на тргнување и очекуваниот датум на пристигање. 
(4) Овластената служба на Министерството за внатрешни работи е должна веднаш да 
достави податоци за дестинацијата на преносот на оружје добиени од страна на оружарот 
согласно ст. (4) до надлежните држави органи. 
(5) Надлежните полициски органи може да извршат поништување, или во зависност од 
случајот, да ја суспендираат дозволата за пренос на оружје без претходно одобрение врз 
основа на оправдана одлука, или во случај на постоење на сигурни докази дека операцијата 
на пренос претставува опасност за јавниот ред, државната безбедност, животот и физичкиот 
интегритет на граѓаните. 
 
Член 65. Увоз на оружје и муниција 
 
(1) Оружарите лиценцирани за увоз и трговија со оружје и муниција согласно овој Закон, 
имаат право на увоз на смртоносно и несмртоносно оружје и муниција врз основа на дозвола 
за набавка и дозвола за превоз на оружје. 
(2) Дозволата од ст. (1) се издава врз основа на барање од страна на овластена служба на 
Министерството за внатрешни работи на период од 6 месеци, само за оние типови на оружје и 
муниција за кои е побарано овластување. 
(3) Во дозволата за набавка се наведува следното: 
а) идентификациски податоци за оружарот; 
б) типот, калибарот и количината на оружје и муниција кои се предмет на набавка и увоз; 
в) рокот на важност на дозволата; 
г) рокот на важење на дозволата за пренос на оружје и муниција без претходно одобрение. 
(4) Во дозволата за превоз на оружје се запишуваат следните податоци: 
а) идентификациски податоци за оружарот; 
б) типот, калибарот и количината на оружје и муниција кои се предмет на набавка и увоз; 
в) државата од која се врши увозот; 
г) идентификациски податоци за лицата одговорни за вршење на операциите на превоз и 
увоз; 
д) рокот на важност на дозволата. 
(5) Дозволите од ст. (1) кои не се употребени навремено му се враќаат на органот кој ги издал. 
 
Член 66. Поправка на оружје, замена на компоненти и делови на оружје 
 
(1) Поправката на оружјето, замената на компоненти и делови на оружјето ја вршат оружари 
лиценцирани за поправка на оружје. 
(2) Промената на најважните компоненти и делови на огнено оружје со жлебена цевка (ударна 
игла, цевка, екстрактор, исфрлувач, затворач, лизгачки затворач) се врши врз основа на 
овластување издаден од страна на надлежните служби на Министерството за внатрешни 
работи на утврдениот начин. 
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(3) При замената на компонентите и деловите од ст. (2) кај оружје со жлебена цевка, 
сопственикот на оружјето е должен во рок од 10 дена да го достави оружјето заедно со 3 
куршуми до Министерството за внатрешни работи со цел вршење на пробно гаѓање за 
колекцијата на куршуми и чаури. 
 
Член 67. Режим на оружје кое е неисправно за употреба 
 
(1) Оружјето кое поради дефект кој не може да се поправи станало неисправно за употреба се 
испитува од страна на државната Комисија за проверка, оценување и уништување на оружје. 
(2) Се смета дека оружјето е неисправно за употреба доколку неговата ознака е 
фалсификувана, уништена, отстранета или изменета. По балистичката проверка на оружјето 
и во случај доколку не претставува материјален доказ, тоа се предава на државната Комисија 
за проверка, оценување и уништување на оружје која врши уништување. 
(3) Оружјето кое веќе не може да биде вратено во функционална состојба може да се 
онеспособи и да е чува како колекционерско, парадно, оружје за обука или музејско оружје, а 
она оружје кое не може да се продаде, да се користи или неговите компоненти се предава на 
Министерството за внатрешни работи кое врши повлекување од употреба и го уништува. 
 
Член 68. Онеспособување на оружјето 
 
(1) Онеспособување на оружјето го вршат оружари лиценцирани за поправка на оружје врз 
основа на дозвола за онеспособување на оружје. 
(2) Дозволата за онеспособување на оружје ја издава овластена служба на Министерството за 
внатрешни работи на барање на сопственикот на оружјето. 
(3) Едно оружје се смета за онеспособено тогаш кога сите негови главни компоненти се 
целосно нефункционални и не можат да бидат отстранети, заменети или изменети со цел 
оружјето повторно да стане употребливо. 
(4) Онеспособување на огнено оружје со помош на измена и неговата неповратна промена во 
нефункционално се докажува врз основа на техничко-научен извештај, кој го издава 
овластена служба на Министерството за внатрешни работи, кој служи како основа за 
бришење на оружјето од евиденцијата. 
(5) Онеспособеното оружје се користи само за обука, како парадно оружје, за колекција или 
како музејски или изложбен примерок. 
(6) Постапката за онеспособување на огнено оружје се утврдува со нормите за примена на 
овој Закон.  
 
Член 69. Режим за барут 
 
(1) Барутот наменет за изработка на чаури се чува во метален сеф или орман и се 
применуваат следните ограничувања: 
 
а) се дозволува чување на најмногу 20 килограми нето барут во згради со деловни простории, 
во просторија до таквиот деловен простор; 
б) се забранува чување на барут во деловни простории, освен количини за трговија; 
в) се дозволува чување на најмногу 50 килограми барут во нестанбени згради во населени 
зони, во рамки на склад на зграда која се користи исклучиво за индустриски цели; 
 
г) количини поголеми од оние споменати во потточките а) и в) се чуваат само во законски 
овластени складови наменети за експлозивни материи; 
д) увоз, реизвоз и трговија со барут се дозволува само на правни лица кои добиле 
овластување од овластената служба на Министерството за внатрешни работи; 
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Член 70. Повлекување на оружје и муниција 
 
(1) Во случаите од чл. 19, ст. (1), (3), (6), (7) и (9), оружјето и муницијата се повлекуваат од 
страна на полицискиот орган од местото на живеење на сопственикот на оружјето. 
(2) Оружјето од ст. (1) се предава на државната Комисија за проверка, оценување и 
уништување на оружје. 
(3) Оружјето и муницијата се повлекуваат ако се чуваат без документи со кои се докажува 
легалноста на чувањето. 
(4) Оружјето се повлекува доколку содржи ознака која е фалсификувана, оштетена или 
отстранета. 
(5) Оружјето се повлекува доколку е преправено, доколку цевката или лежиштето на оружјето 
се иселени или приспособени со цел користење на уред за придушување на звукот кој го 
произведува согорувањето на полнењето. 
(6) Оружјето и муницијата се повлекуваат по разгледување на жалби или петиции за негово 
нелегитимно користење или користење спротивно на неговата намена, како и при кршење на 
нормативните акти за лов. 
(7) Оружјето и муницијата се повлекуваат и во други случаи предвидени со закон.  
 
Член 71. Контрола во областа на оружјето и муницијата 
 
(1) Министерството за внатрешни работи е овластен орган кој преку свои претставници врши 
контрола на почитувањето на режимот за оружје и муниција согласно овој Закон. 
(2) При контролата на почитувањето на режимот за оружје и муниција, надзорниот орган се 
придржува до следните правила: 
а) законитост и почитување на надлежностите утврдени со закон; 
б) толкување на сомнежи кои произлегуваат од примената на законот во корист на лицата кои 
подлежат на контрола; 
в) пропишување препораки за отстранување на неправилностите утврдени при вршење 
контрола.  
(3) Надзорниот орган спроведува планирани контроли во однос на начинот на кој физичките и 
правните лица го почитуваат режимот за оружје и муниција и тоа најмногу еднаш во 6 
календарски месеци, притоа ангажирајќи, доколку има потреба, на претставници на 
институции кои имаат регулаторна и надзорна функција, согласно нивните надлежности. 
(4) Ненајавени контроли се вршат само врз основа на писмено известување од страна на 
институциите кои имаат надзорна и регулаторна функција во однос на непочитувања 
извршени од страна на лица кои подлежат на контрола на режимот на оружје и муниција или 
во однос на барање за налог за отстранување на непочитувањето на режимот за оружје и 
муниција. 
(5) Не доведувајќи ги во прашање одредбите од ст. (4), во случаи и во согласност со 
постапките кои се изрично утврдени со други закони, надзорните органи може да 
спроведуваат ненајавени контроли на почитувањето на режимот за оружје и муниција на своја 
иницијатива или врз основа на писмено известување согласно одредбите од законите за 
заштита на потрошувачите или од законите за петиции. 
(6) При вршењето на контролата на почитувањето на режимот за оружје и муниција, 
контролираното лице е обврзано да достави информации и релевантни документи за 
потребите на контролата и да обезбеди услови за нејзина реализација. 
(7) Врз основа на резултатите на контролата се составува извештај за контролата во два 
примероци, од кои еден се доставува до лицето кое подлежи на контрола, а вториот се чува 
кај надзорниот орган. 
Во случај на разлики во однос на резултатите од контролата, лицето кое подлежи на контрола 
може во рок од 5 работни дена од денот на составување на документите за контрола, 
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написмено да го образложи неговото несогласување, во прилог доставувајќи ги потребните 
документи. 
(8) Доколку се утврди дека дошло до непочитување на режимот за оружје и муниција, 
надзорните органи се должни, во рок од 15 работни дена од денот на изработка на извештајот 
за контрола, да издадат налог за отстранување на непочитувањето, заедно со препораки кои 
се однесуваат на начинот на корекција на сите забележани недостатоци, како и 
предупредување во однос на можното стопирање или повлекување на дозволата за 
поседување на оружје или, во зависност од случајот, работата на стрелиштето, доколку 
откриените неправилност не бидат отстранети во предвидениот рок. 
(9) По добивањето на препораки за отстранување на непочитувањето на режимот за оружје и 
муниција, лицето кое подлежи на контрола има обврска, во рамки на назначениот рок, да ги 
извести надзорните органи во однос на отстранувањето на непочитувањето. 
(10) Во случај доколку се утврди дека дошло до непочитување на режимот за оружје и 
муниција, институциите кои имаат регулаторна и надзорна функција се обврзани да го 
известат надзорниот орган, или во зависност од случајот, органот за издавање на дозволи, и 
да им ги достават соодветните документи. Надзорниот орган, или во зависност од случајот, 
органот кој ги издава дозволите, врз основа на доставените документи, е должен да провери 
дали се почитува режимот за оружје и муниција, или во зависност од случајот, барањата за 
издавање на дозвола и, зависно од случајот, во рок од 15 работни дена да издаде препорака 
за отстранување на непочитувањето на режимот за оружје и муниција или, во зависност од 
случајот, барањата за издавање на дозвола, согласно одредбите од ставот (8). 
 
Поглавје VIII 
ПРЕОДНИ И КРАЈНИ ОДРЕДБИ 
  
Член 72. 
 
(1) Таксите за обезбедување на услуги и издавање на документи во областа на оружјето и 
муницијата се утврдени согласно Прилогот бр. 2 
(2) Централните и локалните органи на власта, институциите, организациите, претпријатијата, 
другите правни лица и оружарите кои поседуваат или користат оружје и муниција се должни 
во рок од една година од денот на стапување на сила на овој Закон да ги преземат 
неопходните мерки за негово спроведување. 
(3) Дозволите издадени до стапувањето на сила на овој Закон и претприемачките активности 
кои произлегуваат од лиценцираните области а кои не подлежат на лиценцирање, се сметаат 
за важечки до истекот на рокот на нивната важност. 
(4) Физичките и правните лица кои поседуваат оружје имаат обврска во рок од 2 години од 
денот на стапување на сила на овој Закон да се пријават кај полициските органи во местото 
на живеење или местото на седиште на правното лице со цел проверка на исполнувањето на 
потребните услови за поседување или носење и употреба на оружје, ако и со цел издавање 
на соодветните документи согласно законските услови. 
(5) Лицата од ст. (4) кои во рок од 2 години од денот на стапување на сила на овој Закон нема 
да преземат мерки за усогласување со одредбите на Законот го губат правото на поседување, 
носење и употреба на оружје и муниција. 
 
Член 73. 
 
(1) Овој Закон стапува на сила 12 месеци од денот на објавување. 
(2) Во рок од 12 месеци од денот на објавување на овој Закон, Владата: 
а) пред Собранието ќе претстави предлози за усогласување на важечките закони со овој 
Закон; 
б) ќе ги усогласи своите нормативни документи со овој Закон; 
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в) ќе се погрижи министерствата и другите надлежни органи да извршат ревизија и да ги 
стават надвор од сила своите документи кои се во спротивност со одредбите од овој Закон; 
г) ќе обезбедат составување на нормативните документи потребни за примена на овој Закон. 
(3) На денот на стапување на сила на овој Закон, Законот за оружје бр. 110-XIII од 18 мај 1994 
година („Службен весник на Република Молдавија“, 1994, бр. 4, чл. 43), со сите подоцнежни 
измени и дополнувања, престанува да важи.  
 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 
 
Бр. 130, Кишинев, 08 јуни 2012 год. 

Маријан Лупу 
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Прилог 1 
 

КАТЕГОРИИ НА ОРУЖЈЕ 
 
 
За потребите на овој закон, под оружје се подразбира секој предмет кој се однесува на една 
од долунаведените категории: 
 
Категорија А- забрането огнено оружје и муниција 
 
а) Воени лансирни уреди и опрема за исфрлање на експлозивно полнење, стоковна позиција 
TN RM 9301 20 000; 
б) Автоматско огнено оружје, стоковна позиција TN RM 9301 90 000; 
в) Огнено оружје камуфлирано во други предмети, склопови, подсклопови и уреди од кои 
може да се состави огнено оружје и кои може да функционираат како огнено оружје, стоковна 
позиција TN RM 9301 90 000; 
г) Муниција во вид на проектил со пробивно, високо експлозивно и запаливо дејство, стоковна 
позиција TN RM 9306 90 100;  
д) Муниција со експанзивни куршуми, стоковна позиција TN RM 9306 90 900; 
ѓ) Кој било уред кој е конструиран или адаптиран за намалување на бучавата која настанува 
при гаѓање од оружје, стоковна позиција TN RM 9301 90 000. 
 
Категорија Б- огнено оружје кое подлежи на обврска за добивање на одобрение 
а) Огнено кратко полуавтоматско оружје или репетирачко, стоковна позиција TN RM 9302 00 
000. 
б) Огнено кратко оружје за единечно пукање со средишна ударна игла, стоковна позиција TN 
RM 9302 00 000. 
в) Огнено кратко оружје за единечно пукање со вкупна должина до 28 cm, стоковна позиција 
TN RM 9303 30 000; 
г) Долго полуавтоматско огнено оружје со магацин или лежиште за повеќе од три куршуми, 
стоковна позиција TN RM 9303 30 000; 
д) Долго полуавтоматско огнено оружје со магацин или лежиште за најмногу три куршуми, кај 
кое не е можно отстранување на магацинот, или оружје кое е направено на начин на кој со 
расположливи средства не може да се преправи во оружје со магацин или лежиште за повеќе 
од три куршуми, стоковна позиција TN RM 9303 30 000; 
ѓ) Долго репетирачко оружје со мазна цевка со вкупна должина од 60 cm, стоковна позиција 
ТН РМ 9303 20 100; 
е) Долго полуавтоматско огнено оружје за цивилна употреба, конструкциски слично со огнено 
автоматско оружје, стоковна позиција ТН РМ 9303 20 100, 9303 30 000, 9303 90 000; 
ж) Долго репетирачко огнено оружје кое не е опфатено со точ. ѓ), стоковна позиција ТН РМ 
9303 20 950; 
з) Долго огнено оружје за единечно пукање со жлебена цевка, стоковна позиција ТН РМ 9303 
90 000; 
ѕ) Долго полуавтоматско огнено оружје кое не е опфатено со точките г) – е), стоковна позиција 
ТН РМ 9303 90 000;       
и) Огнено кратко оружје за единечно пукање со ивично палење чија вкупна должина 
надминува или е еднаква на 28 cm, стоковна позиција ТН РМ 9303 30 000; 
ј) Долго огнено оружје за единечно пикање и мазна цевка, како и соодветна муниција, 
стоковна позиција ТН РМ 9303 20 100, 9303 20 950; 
к) Кратко оружје (пиштол или револвер) со гумени куршуми и соодветна муниција, стоковна 
позиција ТН РМ 9304 00 000; 
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л) Основни делови на огненото оружје предвидени во точките а) – к), затворачи, патрони и 
цевки од огнено оружје како посебни производи, стоковна позиција ТН РМ 9305 10 000, 9305 
21 000, 9305 29 000. 
 
Категорија В- оружје кое е предмет на декларација 
а) Кратко или долго пневматско оружје кое при испалувањето користи енергија на 
компримиран воздух или гасови под притисок, со иницијална енергија поголема од 7 J, 
стоковна позиција ТН РМ 9304 00 000; 
б) Кратко оружје (пиштол или револвер) изработено специјално за испалување на штетни, 
надразливи или неутрализирачки гасови и соодветна муниција, стоковна позиција ТН РМ 9304 
00 000;  
в) Автоматско оружје и соодветна муниција, стоковна позиција ТН РМ 9303 90 000; 
г) Оружје со средства за зашеметување и соодветна муниција, стоковна позиција ТН РМ 9303 
90 000; 
д) Механизми наменети за риболов со помош на харпун и соодветна муниција, стоковна 
позиција ТН РМ 9501; 
ѓ) Самострели и лакови наменети за спортско стрелаштво со соодветни стрели, стоковна 
позиција ТН РМ 9502; 
е) Сигнални пиштоли и соодветна муниција, стоковна позиција ТН РМ 9303 90 000; 
ж) Старинско оружје и соодветна муниција, стоковна позиција ТН РМ 9303 10 000. 
 
Категорија Г- друго оружје кое не подлежи на обврска за добивање на одобрение 
а) Кратко и долго пневматско оружје кое при испалувањето користи енергија на компримиран 
воздух или гасови под притисок, со иницијална енергија помала од 7,5 J, стоковна позиција ТН 
РМ 9304 00 000; 
б) Онеспособено оружје, стоковна позиција ТН РМ 9304 00 000; 
в) Стартни пиштоли кои се користат на спортски натпревари и соодветна муниција, стоковна 
позиција ТН РМ 9303 90 000; 
г) Оружја за патрони од типот „Флобер“, со иницијална енергија не поголема од 7,5 J, стоковна 
позиција ТН РМ 9303 90 000; 
д) Реквизитно оружје и соодветна муниција, стоковна позиција ТН РМ 9303 90 000; 
ѓ) Оружје кое се користи за цели на спасување под услов да се користи исклучиво за таа цел и 
соодветна муниција, стоковна позиција ТН РМ 9303 90 000; 
е) Ладно оружје, стоковна позиција ТН РМ 9307 00 000; 
ж) Уреди за индустриска намена и соодветна муниција, стоковна позиција ТН РМ 8205 59 300; 
з) Електрошокери, стоковна позиција ТН РМ 9304 00 000; 
ѕ) Спреови со солзавец или надразливи гасови, стоковна позиција ТН РМ 9304 00 000. 
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Прилог бр. 2 
 

СПИСОК 
на надоместоци за обезбеди услуги и за издавање 

документи за оружје и муниција 
 
 

Ред. 
бр. 

Обезбедена услуга Назив на издаден 
документ 

Надоместок 
(во леи) 

I За правни лица:  Единечен надоместок 

1 Овластување за добивање на смртоносно и 
несмртоносно оружје кое подлежи на обврска 
за добивање на одобрение  

Дозвола за набавка на 
оружје 

400 

2 Овластување за поседување на оружје кое е 
предмет на декларација 

Потврда за сопственост 200 

3 Овластување за работа на стрелиште Дозвола за работа на 
стрелиште 

400 

4 Овластување за носење, користење и 
согласно условите, поседување смртоносно и 
несмртоносно оружје кое подлежи на обврска 
за добивање на одобрение со цел 
доделување на сопствениот персонал 

Дозвола за оружје кое 
може да се користи само 
за извршување на 
службени обврски 

260 

5 Овластување за извоз на оружје Дозвола за извоз на 
оружје 

600 

6 Вршење на периодичен техники преглед Дозвола за извршување 
на периодичен технички 
преглед 

100 

7 Вршење на балистички испитувања Заклучок од научно-
техничка констатација 

420 

8 Експериментално  Протокол  100 

    

II За физички лица:  Единечен надоместок 

1 Овластување за добивање на смртоносно и 
несмртоносно оружје кое подлежи на обврска 
за добивање на одобрение 

Дозвола за набавка на 
оружје 

400 

2 Издавање на дозвола за поседување и 
согласно условите, за носење на оружје 

Дозвола за оружје  260 

3 Овластување за поседување оружје кое е 
предмет на декларација 

Потврда за сопственост 200 

4 Вршење на периодичен технички преглед Потврда за извршен 
периодичен технички 
преглед  

100 

5 Вршење на балистички испитувања Заклучок од научно-
техничка констатација 

420 

6 Експериментално гаѓање Потврда за извршено 
експериментално гаѓање 

100 

7 Овластување за извоз на оружје Дозвола за извоз на 
оружје 

600 

8 Издавање на потврда за колекционерство Потврда за 
колекционерство 

400 

9 Теоретска и практична обука за користење на 
огнено оружје 

Свидетелство за 
завршен курс за обука за 
користење на огнено 
оружје 

760 
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Прилог бр. 3 

УСЛОВИ 
кои мора да ги исполнуваат условите за 

складирање на оружје и муниција 
 
 

1. Просторијата за складирање на оружје и муниција претставува специјално опремен 
објект во форма на складиште наменет за чување на оружје и муниција кој се состои 
од едно или повеќе одделенија. 

2. Просторијата за складирање мора да обезбеди оптимални услови за долготрајно 
чување или складирање на оружје и муниција, како и потполна безбедност, вклучувајќи 
и заштита од пожар. 

3. Просторијата за складирање не смее да се користи за други цели, туку исклучиво за 
нејзината намена. 

4. Просторијата за складирање мора да има план за распоред со кој се утврдува 
распоредот на металните ормани, држачите, сандаците или полиците согласно 
одредбите од овој Закон, а пристапот до нив мора да биде лесен. 

5. Просторијата за складирање се гради од незапалив материјал и се опремува со 
метална влезна врата која е изработена од метал или незапалив материјал со две 
независни затворања. 

6. Клучевите од влезната врата се чуваат кај администраторот на просторијата за 
складирање кој при заминувањето од работното место задолжително ја затвора и 
заклучува влезната врата. 

7. Вторите (резервни) клучеви се чуваат во затворена кутија, која се чува во друга 
просторија. 

8. Во случај на постојано обезбедување, вторите (резервни) клучеви се чуваат кај 
службеникот од обезбедувањето во затворен и пломбиран орман. 

9. Вратата на просторијата за складирање мора да има метални решетки, а прозорите 
треба да бидат заштитени со метални решетки и жичена мрежа, независно од катот на 
кој се наоѓа складиштето. 

10. Влезната врата која треба да биде изработена од метал со дебелина од најмалку 5 
mm може да биде и без решетки. 

11. Прозорците мора да бидат застаклени со матирано стакло или да бидат обоени со 
бела боја со цел заштита од сончевите зраци. 

12. Просторијата за складирање мора да биде опремена со системи за сигнализација и 
заштита од кражба, како и со системи за видео надзор. 

13. Се забранува влез во просторијата наменета за складирање со предмети кои би 
можеле да предизвикаат отворен пламен или пак, со прибор за пушење. 

14. Во просторијата за складирање се забранува извршување на какви било работи кои не 
се поврзани со ракување и складирање на оружје и муниција. 

15. Просторијата за складирање мора да биде опремена со громобран и уред за 
одведување на статички електрицитет. 

16. Подот на просторијата за складирање мора да биде изработен од незапалив 
материјал и мора да биде рамен и без пукнатини. 

17. Со цел спречување и гаснење на пожар, просторијата за складирање мора да биде 
опремена со технички средства за гаснење пожар, кои ќе бидат достапни во секој 
момент. 

18. Просторијата за складирање мора да биде опремена со соодветен систем за 
осветлување. 

19. Вклучувањето и исклучувањето на осветлувањето се врши преку прекинувачи кои 
мора да бидат поставени надвор од просторијата за складирање. 
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20. Електричната расвета мора да биде заштитена со безбедносна конструкција. 
21. Во просторијата за складирање треба да се одржува температурата и влажноста кои 

не смеат да ги надминат границите утврдени од страна на произведувачот во однос на 
режимот на чување и складирање на оружје и муниција. 

22. Согласно упатствата на производителот, во случај да е неопходно одржување на 
температурата во одредени граници, во просторијата за складирање се предвидуваат 
системи за парно греење и калорифери (топол/студен воздух). 

23. Со цел контролирање на температурата и влажноста во просторијата за складирање, 
се предвидува поставување на термометар кој се поставува на ниво на две третини 
висината на просторијата, како и хигрометар.  

24. Котлите за загревање на водата и пареата мора да се постават на растојание од 
најмалку 10 метри од просторијата за складирање. 

25. Во случаи каде во просторијата за складирање се чува и оружје, муницијата се чува во 
затворен орман, метален сеф или сандак кој се заклучува.  

26. Орманите секогаш мора да бидат затворени, а се отвораат само при извршување на 
соодветни операции. 

27. На секој клуч мора да има лепенка со бројот на соодветниот орман кој се чува кај 
лицето одговорно за просторијата за складирање. 

28. Дупликатите клучеви од орманот кои се нумерирани со лепенка се чуваат во затворена 
метална кутија од страна на лицето одговорно за просторијата за складирање. 

29. Се дозволува чување на муниција и оружје во ист метален орман доколку со неговата 
конструкција се предвидени секции со посебни врати кои се затвораат. 

30. Патроните се чуваат во оригиналното пакување или пакување со најмали димензии 
согласно упатството добиено од произведувачот. 

31. Куршумите се чуваат во оригиналното пакување или во пакување од производителот 
со најмали димензии, во сеф или метален орман кои се затвораат или во сандаци во 
просторија која е одделена од просторијата во која се чуваат патрони или барут.  

32. Барут се чува во метални ормани кои се затвораат во просторија одвоена од онаа во 
која се чува муниција или полнење за муниција. 

33. Проверките на усогласеноста на просториите со пропишаните услови за чување на 
оружје и муниција врши територијалниот полициски орган или ополномоштена служба 
на Министерството за внатрешни работи, на барање или по потреба, врз основа на 
составување на протокол за констатирање на состојбата во секоја просторија одделно. 

34. Какви било промени во просториите за складирање на оружје и муниција се можни 
само врз основа на добивање на нов протокол за констатирана состојба. 

 
 

Прилог бр. 4 
 

УСЛОВИ 
кои мора да ги исполнуваат 

просториите кои се користат за продажба на оружје и муниција 
 

1. Просториите кои се користат за продажба на оружје и муниција претставуваат 
специјално опремени објекти наменети за изложување и продажба на оружје и 
муниција кои се состојат од едно или повеќе одделенија. 

2. Просториите за продажба мора да обезбедуваат оптимални услови за изложување и 
продажба на оружје и муниција, како и целосна безбедност, вклучувајќи и заштита од 
пожар. 

3. Просторијата за продажба не смее да се користи за други цели, туку исклучиво за 
нејзината намена. 
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4. Просторијата за продажба мора да има план за распоред со кој се утврдува 
распоредот на витрините и/или држачите за изложување на оружје и муниција, а 
пристапот до нив мора да биде лесен. 

5. Просториите за продажба се градат од незапалив материјал и се опремуваат со врата 
која е изработена од материјал отпорен на пламен. 

6. Вратите и прозорците се опремуваат со метални решетки, независно од катот на кој се 
наоѓа просторијата. 

7. Влезната врата се изработува од метал со дебелина од минимум 5 mm која не мора да 
има решетки. 

8. Просториите за продажба мора да бидат опремени со системи за сигнализација и 
заштита од кражба, како и со системи за видео-надзор. 

9. Во просториите за продажба се забранува извршување на какви било работи кои не се 
поврзани со изложување и/или продажба на оружје и муниција. 

10. Подот на просторијата за продажба мора да биде изработен од незапалив материјал и 
мора да биде рамен и без пукнатини. 

11. Со цел спречување и гаснење на пожар, просторијата за продажба мора да биде 
опремена со технички средства за гаснење пожар кои ќе бидат достапни во секој 
момент. 

12. Во просторијата за продажба мора да се одржува температурата и влажноста на 
воздухот кои не смеат да го надминат нивото пропишано од страна на произведувачот. 

13. Согласно упатствата на произведувачот, во случај кога е потребно температурата да 
се одржува во одредени граници, просторијата за продажба мора да биде опремена со 
систем за парно греење или калорифери (топол/студен воздух). 

14. Со цел контрола на температурата и влажноста, во просторијата за продажба мора да 
се предвиди поставување на термометар, кој се поставува на ниво на две третини од 
висината на просторијата, како и хигрометар. 

15. Во случај кога во просторијата за продажба исто така се изложува и оружје, муницијата 
се поставува во одделна витрина која се заклучува. 

16. Витрините мора секогаш да бидат затворени и да се отвораат исклучиво само со цел 
извршување на одредени активности. 

17. Проверката на усогласеноста на просториите со пропишаните услови за продажба на 
оружје и муниција ја врши територијалниот полициски орган или ополномоштена 
служба на Министерството за внатрешни работи, на барање или по потреба, врз 
основа на составување на протокол за констатирање на состојбата во секоја 
просторија одделно. 

18. Какви било промени во просториите за продажба на оружје и муниција се можни само 
врз основа на добивање на нов протокол за констатирана состојба. 

 
Прилог бр. 5 

 
УСЛОВИ 

кои мора да ги исполнуваат просториите наменети за 
ремонт на оружје 

 
1. Просториите наменети за ремонт на оружје претставуваат специјално наменети 

објекти во форма на работилници, наменети за ремонт и чување на оружје, кои се 
состојат од еден или повеќе оддели. 

2. Просториите за ремонт мора да обезбедат оптимални услови за ремонт и чување на 
оружје, како и целосна безбедност, вклучувајќи и заштита од пожар. 

3. Просториите за ремонт не смеат да се користат за други цели освен за она што се 
наменети. 
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4. Просторијата за ремонт мора да има план за распоред со кој се утврдува распоредот 
на металните ормани, држачите, сандаците или полиците согласно барањата од овој 
Закон. 

5. Просториите за ремонт се градат од незапаливи материјали и се опремуваат со 
влезни врати изработени од метал или незапалив материјал со две независни 
заклучувања. 

6. Клучевите од влезната врата ги чува администраторот на просторијата за ремонт, кој 
при напуштањето на работното место мора да ја заклучи влезната врата. 

7. Вратите и прозорците се опремуваат со метални решетки, независно од катот на кој се 
наоѓа просторијата. 

8. Влезната врата која се изработува од метал со дебелина од најмалку 5 mm може да 
биде и без решетки. 

9. Просториите за ремонт мора да бидат опремени со системи за сигнализација или 
заштита од кражба, како и со системи за видео-надзор. 

10. Во просториите за ремонт се забранува извршување на какви било работи кои не се 
поврзани со ракување и ремонт на оружје. 

11. Подот на просторијата за ремонт мора да биде изработен од незапалив материјал и 
мора да биде рамен и без пукнатини. 

12. Со цел спречување и гаснење на пожар, просторијата за ремонт мора да биде 
опремена со технички средства за гаснење на пожар кои ќе бидат достапни во секој 
момент. 

13. Орманите мора секогаш да бидат затворени и се отвораат само со цел вршење на 
одредени операции. 

14. Проверката на усогласеноста на просторијата со пропишаните услови за ремонт на 
оружје ја врши територијалниот полициски орган или ополномоштената служба на 
Министерството за внатрешни работи, на барање или по потреба, врз основа на 
составување на протокол за констатирање на состојбата за секоја просторија одделно. 

15. Какви било промени во просториите за продажба на оружје и муниција се можни само 
врз основа на добивање на нов протокол за констатирана состојба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 


