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ПАРЛАМЕНТ, СОВЕТОТ, ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИОТ КОМИТЕТ 

 
И КОМИТЕТОТ НА РЕГИОНИ 

 

  

  Акциски план на ЕУ за незаконска трговија со огнено оружје             

за периодот 2020 – 2025 година 



 

МК 1  МК 

АНЕКС 1 

Список на релевантното законодавство и иницијативи на ЕУ 

Законодавство на ЕУ 

• Директива 91/477/ЕЕЗ на Советот за контрола на стекнувањето и поседувањето 

на оружје, Сл. весник бр. L 256, 13 септември 1991 год., стр. 51 (изменета);  

• Заеднички став 2008/944/ЗНБП на Советот од 8 декември 2008 година за 

дефинирање заеднички правила со кои се регулира контролата на извозот на 

воена технологија и опрема, изменет со Одлуката на Советот (ЗНБП) 2019/1560 

од 16 септември 2019 година, Сл. весник бр. L 239, 17 септември 2019 год., стр. 

16; 

• Директива 2009/43/ЕЗ од 6 мај 2009 година за поедноставување на условите за 

пренесување производи од областа на одбраната во рамките на Заедницата, Сл. 

весник бр. L 146, 10 јуни 2009 год., стр. 1;  

• Регулатива (ЕУ) 258/2012 на Европскиот парламент и на Советот од 14 март 

2012 година за спроведување на член 10 од Протоколот на Обединетите нации 

против незаконското производство и трговија со огнено оружје, негови делови 

и компоненти и муниција, со кој се дополнува Конвенцијата на Обединетите 

нации против транснационалниот организиран криминал (Протокол за огнено 

оружје на ОН), и утврдување на одобрението за извоз на огнено оружје, мерки 

за увоз и транзит на огнено оружје, негови делови и компоненти и муниција, 

Сл. весник бр. L 94, 30 март 2012 год., стр. 1; 

• Регулатива за спроведување (ЕУ) 2015/2403 на Комисијата за утврдување 

заеднички насоки за стандардите и техниките за деактивирање за да се осигури 

дека деактивираното огнено оружје станало неповратно неупотребливо, Сл. 

весник бр. L 333, 19 декември 2015, стр. 62 (изменета); 

• Директива за спроведување (ЕУ) 2019/68 на Комисијата од 16 јануари 2019 

година за утврдување технички спецификации за обележување на огненото 

оружје и неговите основни компоненти согласно Директивата 91/477/ЕЕЗ за 

контрола на стекнувањето и поседувањето оружје, Сл. весник бр. L 15, 17 

јануари 2019, стр. 18; 

• Директива за спроведување (ЕУ) 2019/69 на Комисијата од 16 јануари 2019 

година за утврдување на техничките спецификации за алармно и сигнално 

оружје согласно Директивата 91/477/ЕЕЗ на Советот за контрола на 

стекнувањето и поседувањето оружје, Сл. весник бр. L 15, 17 јануари 2019, стр. 

22; 

• Делегирана регулатива (ЕУ) 2019/686 на Комисијата од 16 јануари 2019 година 

за утврдување на деталните механизми во согласност со Директивата 

91/477/ЕЕЗ на Советот за систематска размена на информации поврзани со 

пренесувањето огнено оружје во рамките на Унијата со електронски средства, 

Сл. весник бр. L 116, 3 мај 2019, стр. 1; 

• Одлука за спроведување (ЕУ) 2019/689 на Комисијата од 16 јануари 2019 

година за пилот-проект за спроведување на одредени одредби за 

административна соработка утврдени во Директивата 91/477/ЕЕЗ на Советот со 

помош на информацискиот систем за внатрешниот пазар; Сл. весник бр. L 116, 

3 мај 2019, стр. 75. 
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Меѓународни инструменти  

• Конвенција против транснационалниот организиран криминал од 2001 година 

и нејзиниот Протокол за незаконско производство и трговија со огнено оружје, 

негови делови и компоненти и муниција; 

• Програма за акција на Обединетите нации од 2001 година за спречување, 

сузбивање и искоренување на незаконската трговија со мало и лесно оружје во 

сите нејзини аспекти; 

• Меѓународен инструмент со кој им се овозможува на државите на навремен и 

сигурен начин да го препознаат и следат незаконското мало и лесно оружје од 

2005 година; 

• Договор за трговија со оружје од 2013 година. 

Иницијативи на ЕУ  

Општи  

• Циклус на политики на ЕУ за периодот 2014-2018, прв оперативен акциски 

план како дел од Европската мултидисциплинарна платформа против закани од 

криминал.1 Вклучуваше бројни активности насочени кон унапредување на 

собирањето и производството на разузнавачки информации, подобрување на 

размената на балистички информации, воспоставување на национални фокални 

точки, организирање заеднички операции за контрола на конкретни закани 

(конвертирано оружје, гасно и алармно оружје, испорака на пратки), обука, 

градење капацитети и меѓународна соработка. 

• Огненото оружје и внатрешната безбедност на ЕУ: заштита на граѓаните и 

сузбивање на незаконската трговија, Информација од Комисијата до Советот 

и Европскиот парламент, КОМ (2013) 716 од 21.10.2013 година. 

• Европска агенда за безбедност, Информација од Комисијата до Европскиот 

парламент, Советот, Економско-социјалниот комитет и Комитетот на региони, 

КОМ (2015) 185 последна верзија од 28.4.2015 година. 

• Акциски план на ЕУ против незаконската трговија и употреба на огнено оружје 

и експлозиви, КОМ (2015) 624 последна верзија, 2.12.2015 година. 

• Елементи за Стратегијата на ЕУ против незаконското огнено оружје, мало и 

лесно оружје и нивна муниција, Заедничка информација на Комисијата и 

Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна 

политика (ЈОИН (2018) 17 последна верзија, 1.06.2018 година), која Советот ја 

одобри и врз основа на која донесе целосна стратегија на ЕУ (Заклучоци на 

Советот од 19 ноември 2018 година - Документ 13581/18). 

• Извештај на Комисијата за евалуација на примената на Регулативата (ЕУ) бр. 

258/2012 за увоз, извоз и транзит на цивилно оружје, КОН (2017) 737 последна 

верзија, 12.12.2017 година. 

• Препорака на Комисијата за непосредните чекори за подобрување на 

безбедноста на мерките за извоз, увоз и транзит на огнено оружје, негови 

делови и основни компоненти и муниција, која повикува на зајакнување на 

правилата на ЕУ за подобрување на следливоста и безбедноста на постапките 

 
1 Док. 16726/3/13 REV 3 RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 
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за контрола на извозот и увозот на огнено оружје и на соработка меѓу 

надлежните органи во борбата против незаконската трговија со огнено оружје, 

К (2018) 2197 последна верзија, 17.4.2018 година. 

Југоисточна Европа 

• Акциски план за незаконската трговија со огнено оружје меѓу ЕУ и регионот 

на Југоисточна Европа за периодот 2015-2019 година, 14 ноември 2014 

година, Документ на Советот 15516/14, усвоен од Советот на 4 и 5 декември 

2014 година (Документ на Советот 16526/14 ); Форум на министри за правда и 

внатрешни работи од ЕУ и Западен Балкан, одржан на 12 декември 2014 година 

во Белград. 

• Кредибилна перспектива за проширување и зајакнување на соработката на ЕУ 

со Западен Балкан, КОМ (2018) 65 последна верзија, 6.2.2018 година. 

Активноста 2.12. е конкретно насочена кон незаконската трговија со огнено 

оружје. 

• Заеднички акциски план за борба против тероризмот за Западен Балкан, 

потпишан од претставниците на Европската Унија и шесте партнери од 

Западен Балкан на 5 октомври 2018 година, на состанокот на министрите за 

правда и внатрешни работи на ЕУ и Западен Балкан во Тирана.2 Една од 

неговите пет сеопфатни цели е решавањето на прашањето за незаконската 

трговија со огнено оружје. Со надлежните органи на сите шест партнери од 

Западен Балкан заеднички се подготвени и склучени посебни билатерални 

договори за борба против тероризмот.3 Со овие договори се опфатени клучните 

прашања во врска со незаконската трговија со огнено оружје, како што е 

воспоставувањето целосно оперативни фокални точки. Во рамки на 

приоритетните активности се наведени конкретни одговорности, индикатори и 

рокови. 

• Патоказ за одржливо решение за незаконското поседување, злоупотреба и 

трговија со мало и лесно оружје и негова муниција, Самит во Лондон во рамки 

на Берлинскиот процес, одржан на 10 јули 2018 година. Оваа иницијатива 

подоцна доби финансиска поддршка од ЕУ врз основа на Одлуката на Советот 

(ЗНБП) 2018/1788 од 19 ноември 2018 година за поддршка на Клириншката 

куќа на Југоисточна и Источна Европа за контрола на мало и лесно оружје 

(СЕЕСАЦ) за спроведување на Регионалниот патоказ за борба против 

незаконската трговија со оружје на Западен Балкан, со која се дефинира 

целокупната координација и следењето на спроведувањето на Патоказот, Сл. 

Весник бр. L 293, 20.11.2018 год., стр. 11. 

 
2 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/docs/20181005_joint-action-plan-

counter-terrorism-western-balkans.pdf. 
3 Првите два договора ги потпишаа комесарот Аврамопулос и министрите за внатрешни работи на 

Албанија и Република Северна Македонија во Брисел на 9 октомври 2019 година, повеќе на 

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/news/20191009_security-union-implementing-counter-

terrorism-arrangements-albania-north-macedonia. Договорот со Косово* беше потпишан во Брисел, 

на 30 октомври 2019 година. Последните три, со Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија, беа 

потпишани на 19 ноември 2019 година на маргините на состанокот на министрите за правда и 

внатрешни работи во Скопје. 

*Оваа ознака не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со РСБОН 

1244/1999 и мислењето на МСП за прогласувањето на независност на Косово. 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/news/20191009_security-union-implementing-counter-terrorism-arrangements-albania-north-macedonia
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/news/20191009_security-union-implementing-counter-terrorism-arrangements-albania-north-macedonia
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• Евалуација на акцискиот план за незаконска трговија со огнено оружје меѓу 

ЕУ и регионот на Југоисточна Европа за периодот 2015-2019 година, 

Извештај на Комисијата од 27 јуни 2019 година, КОМ (2019) 293 последна 

верзија, 27.06.2019 година. Според овој извештај за евалуација, Акцискиот 

план придонесе за подобрување на вмрежувањето и размената на информации 

и ги постави основните структури на идната соработка. Меѓутоа, сè уште не се 

целосно спроведени неколку планирани активности, како што се 

воспоставувањето фокални точки за огнено оружје, кои се неопходни за 

соодветни стратегии за спроведување на законодавството, координација, 

размена на разузнавачки податоци и информации, како на национално така и на 

европско ниво. Исто така, сè уште нема усогласено собирање податоци за 

заплената на огнено оружје што ќе овозможи подготовка на политики 

засновани на докази и соодветна и сигурна процена на трендовите на 

незаконската трговија. Слично на тоа, засегнатите страни немаат подготвено 

стандарден образец за известување за потребите од размена на информации, 

како што е предвидено со Акцискиот план. 

• Одлука (ЗНБП) 2019/2111 на Советот од 9 декември 2019 година за поддршка 

на активностите на СЕЕСАЦ за разоружување и контрола на оружјето во 

Југоисточна Европа за намалување на заканата од незаконското мало и лесно 

оружје и нивната муниција, Сл. весник бр. L 318, 10 декември 2019 год. Од 

2002 година, ЕУ обезбедува помош во вредност од 18,1 милиони евра на 

Западен Балкан врз основа на низа последователни Одлуки на Советот за 

финансирање на проекти за контрола на мало оружје.  

• Одлука (ЗНБП) 2019/2009 на Советот од 2 декември 2019 година за поддршка 

на напорите на Украина во борбата против незаконската трговија со оружје, 

муниција и експлозиви, во соработка со ОБСЕ; Сл. весник бр. L 312, 3 

декември 2019 год., стр. 42. 

Овие проекти обезбедија сеопфатна поддршка на напорите за контрола на 

МЛО и спречување на незаконската трговија со оружје во Југоисточна Европа. 

Од 2002 година, главен партнер во спроведувањето на помошта која Советот ја 

обезбеди за регионот е Клириншката куќа за контрола на малото и лесното 

оружје во Југоисточна и Источна Европа (СЕЕСАЦ) на УНДП. Со новата 

одлука на Советот од 9 декември 2019 година, се доделуваат 11,8 милиони евра 

за активности за контрола на оружјето во следните 4 години. Комисиите за 

мало и лесно оружје и Мрежата на експерти за оружје од Југоисточна Европа 

помагаат во стандардизацијата на пристапите во регионот и во дефинирањето 

на активностите на регионално и на локално ниво, што придонесува за 

подготовка на политики засновани на докази; подобрување на физичката 

безбедност и управувањето со залихите; подобрување на обележувањето, 

следењето и водењето евиденција; зајакнување на капацитетите за борба 

против незаконската трговија со огнено оружје преку поддршка за 

воспоставување фокални точки за огнено оружје и зајакнување на капацитетите 

за истраги. Помош е обезбедена и за подигање на свеста, кампањи за собирање 

на МЛО и муниција, транспарентност на извозот на оружје во регионот и 

интеграција на родовата перспектива во контролата на МЛО. 

• Политика на Источното партнерство во периодот по 2020 година, Заедничка 

комуникација, ЈОИН (2020) 7 последна верзија, 18.3.2020 година; се повторува 

повикот од Прегледот на европската соседска политика од 2015 година за 
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зајакнување на безбедносната со цел сузбивање на организираниот криминал, 

вклучително и незаконската трговија со огнено оружје. 
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АНЕКС 2 

Интервенциска логика на акцискиот план на ЕУ 
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Причини Проблеми Општи цели Конкретни цели 
(приоритети) 

Оперативни цели (конкретни 
активности) 

Конкретни исходи  Резултати 

 Правни празнини и 
недоследности во 
контролата на 
огненото оружје 

 Заштита на 
законскиот пазар и 
ограничување на 
пренасочувањето 

Спроведување и извршување на 
законодавството на ЕУ 
Прилагодување на 
законодавството на ЕУ на новите 
трендови 
Меѓународни спогодби за 
стандардите за означување 
  

Целосна транспозиција на 
Директивата за огнено оружје 
Референтна табела за огнено 
оружје на ЕУ 
Известување за спроведувањето 
на Директивата за огнено оружје 
Процена на влијанието на 
ревизијата на регулативата за 
извоз и увоз на огнено оружје 
Дипломатско дејствување за 
поддршка на високи стандарди 

Зголемена 
следливост на 
огненото оружје, 
подобра размена на 
информации помеѓу 
органите за 
спроведување на 
законот, помалку 
ризици од 
пренасочување 

Незаконско 
производство на 
огнено оружје 
(вклучително и 
конверзија на 
несмртоносно 
оружје) 

Нецелосни и 
неконзистентни 
податоци 

 Изработка на 
подобар 
разузнавачки 
преглед 

Подобро користење на базите на 
податоци 
 
Систематско и усогласено 
собирање податоци за заплени 
на огнено оружје 
 
Развој на разузнавачки податоци 
за темната мрежа 

ЗЧ систематски внесуваат 
информации и вршат проверки во 
ШИС 
Полесно внесување и 
пребарување во ШИС и иАРМС 
ЗЧ и земјите од ЈИЕ систематски 
внесуваат информации и вршат 
проверки во иАРМС 
Единствен образец за 
известување за заплените  
Објавување на годишни 
статистички податоци 
Алатка за следење во реално 
време на ниво на ЕУ 
Алатка за следење на темната 
мрежа   

Подобра процена 
на ризикот, 
профилирање, и 
предвидување на 
трендовите во 
незаконската 
трговија со огнено 
оружје  

Пренасочување/
малверзации 
(кражби, 
фалсификувани 
документи или 
декларации) 

Бројни субјекти на 
национално ниво 
кои имаат делумен 
увид во заканите 
поврзани со огнено 
оружје 

Поставување 
на 
незаконската 
трговија со 
огнено оружје 
за 
меѓусекторски 
безбедносен 
приоритет како 
начин за 

Зголемување на 
притисокот на 
криминалните 
пазари 

Воспоставување фокални точки 
за огнено оружје 
Унапредување на меѓународната 
соработка 
 
Поголемо внимание на доставата 
на пратки 
 
Заеднички стандарди за 
криминализација и кривични 

Воспоставување целосно 
оперативни ФТОО во ЗЧ и земјите 
на ЈИЕ 
Објавување преглед 
Соработка со различни органи 
Фокусирање на темната мрежа 
Студија за употребата на вештачка 
интелигенција 
Меморандум за разбирање со 
давателите на услуги за достава 

Подобра 
координација 
помеѓу органите за 
спроведување на 
законот, во 
прекуграничната 
соработка и помеѓу 
одделните 
администрации  



 

МК 8  МК 

справување со 
неа 

постапки  на пратки 
Целосна ратификација на 
Протоколот на ОН за огнено 
оружје 
Студија на изводливост за 
правната рамка на ЕУ 

Незаконска 
трговија во 
рамки на ЕУ 

Недоволна размена 
на информации 

     

Криумчарење 
од земји надвор 
од ЕУ 

Неуедначена 
криминализација на 
незаконската 
трговија со огнено 
оружје, пречки на 
полициската 
соработка во 
кривините постапки 

 Зајакнување на 
меѓународната 
соработка 

Соработка со Северна Африка и 
Средниот Исток 
Соработка со Африка 
Соработка со Југоисточна Европа 

Поголема заложба на ЗЧ за 
обезбедување техничка помош 
Зајакнување на соработката со 
Турција 
Поддршка за физичката 
безбедност/управување со 
залихите 
Збир конкретни активности кои се 
содржат во Регионалниот патоказ 
Управувачки комитет на 
донаторите 
Поголемо вклучување на 
Комисијата во управувањето     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МК 9  МК 

АНЕКС 3 

Конкретни активности за Југоисточна Европа и нејзината соработка со ЕУ 

 

Активности Временска 

рамка4 

Соодветни 

клучни 

показатели 

на 

успешноста5 

Соодветни 

активности во 

Регионалниот 

патоказ6 

Поволни услови    

Правно опкружување    

Целосно усогласување на правната контрола со 

законодавството на ЕУ (што ја опфаќа и 

ревизијата на Директивата за огнено оружје од 

2017 година), вклучително и со актите за 

спроведување за стандардите за деактивирање, 

означување на огненото оружје и неговите 

главни компоненти и техничките спецификации 

за алармното и сигналното оружје. 

2023 1.1; 1.2; 1.3 G1 T3 

 

Модернизирање на правната рамка за 

производителите и трговците со огнено оружје. 

2020 1.1; 1.4; 1.5 G1 T2 

Воспоставување соодветна кривичноправна 

рамка за да се обезбеди кривично гонење и 

2024 1.5 

3 

G1 T1 

G3 T1 

 
4 Временска рамка на Регионалниот патоказ. 
5 Види Анекс 4. 
6 G= Goal (општа цел); T=Target (конкретна цел). 



 

МК 10  МК 

Активности Временска 

рамка4 

Соодветни 

клучни 

показатели 

на 

успешноста5 

Соодветни 

активности во 

Регионалниот 

патоказ6 

осудителни пресуди за незаконската трговија со 

огнено оружје.  

Усогласување на кривичните и оперативните 

постапки во целиот регион за полесна 

прекугранична оперативна соработка.  

2023 1.1 

3 

G1 T4 

G3 T1 

Донесување на законската рамка која ќе 

овозможи легализација на огненото оружје како 

и доброволно предавање на огнено оружје, 

муниција и експлозиви. 

2020 11 G5 T2 

Административна структура     

Воспоставување целосно оперативни и 

екипирани фокални точки за огнено оружје во 

секоја од земјите. 

2020 7 G2 T2 

G2 T3 

Обука и градење капацитети    

Унапредување на процесите, опремата и обуката 

на единиците за спроведување на законот. 

2024 7 G3 T2 

Проширување на националните обуки за борба 

против трговијата со огнено оружје. Вклучување 

на поширок спектар на учесници на курсевите за 

2024 7 G3 T4 



 

МК 11  МК 

Активности Временска 

рамка4 

Соодветни 

клучни 

показатели 

на 

успешноста5 

Соодветни 

активности во 

Регионалниот 

патоказ6 

обука на ЦЕПОЛ. 

Превенција и подигање на свеста    

Зголемување на безбедноста на залихите    

Воспоставување системи за инспекција и 

управување со работниот век на малото и лесно 

оружје во државни и приватни установи. 

Спроведување обука и градење на капацитетите 

и на двата типа на установи. 

2024 12.4 G7 T1 

G7 T3 

G7 T4 

Обезбедување сигурно и безбедно складирање на 

огненото оружје. 

2024 13 G7 T2 

Намалување на залихите    

Систематско уништување на вишоците и на 

одземеното оружје. 

2024 12.2, 12.3, 

12.5, 12.6 

G6 

Програми за доброволно предавање и откуп    

Воспоставување национални и регионални 

програми за деактивирање, легализација и 

доброволно предавање, како и уништување во 

согласност со стандардите. 

2024 11 G5 T3 

 



 

МК 12  МК 

Активности Временска 

рамка4 

Соодветни 

клучни 

показатели 

на 

успешноста5 

Соодветни 

активности во 

Регионалниот 

патоказ6 

Кампањи за подигање на свеста и родова 

димензија 

   

Спроведување кампањи за подигање на свеста на 

пошироката популација и на одредени публики 

(на пр., производители, приватни и правни лица 

со дозволи), воспоставување мрежи за 

застапување. 

2024 2 

14 

G4 

Целосно интегрирање на родовите прашања во 

политиките за контрола на огненото оружје и 

обезбедување соодветна застапеност на жените 

во контролата на огненото оружје и 

спроведувањето на законот. 

2022 2.3 G2 T9 

Построго спроведување на законот    

Разузнавачки податоци    

 

Стандардизирање на постапките, системати-

зирање на размената на информации, 

вклучително и надвор од поединечните истраги. 

2023 9 G1 T5 

 

Сеопфатно собирање податоци за одбиените 

барања во врска со огненото оружје (за 

2024 2.2 

3 

G2 T1 

G2 T5 



 

МК 13  МК 

Активности Временска 

рамка4 

Соодветни 

клучни 

показатели 

на 

успешноста5 

Соодветни 

активности во 

Регионалниот 

патоказ6 

поседување, трансфери, одобренија за увоз или 

извоз), за кривични дела со оружје, за заплена на 

огнено оружје. Систематизирано собирање на 

кривичноправни податоци од сите субјекти 

(полицијата, царината, обвинителството, 

судовите, затворските служби). Подготовка на 

редовни извештаи за анализа на кривичните дела 

и процени на заканите. 

6 

7 

8 

 

G3 T1 

 

Систематско собирање податоци во врска со 

изгубеното и украдено огнено оружје и главни 

компоненти со цел следење, што вклучува и 

употреба на иАРМС. 

2022 5 

7 

G2 T8 

Строга законска контрола     

Собирање детални статистички податоци за 

поседувањето и движењето на огненото оружје 

(одобренија за увоз и извоз). 

2024 2 G2 T1 

G5 T4 

Засилена контрола, следење и спречување на 

пренасочување. 

2024 1; 6.3; 6.4 G1 T5 

G3 T3 

G5 T1, G5 T4 

Зајакнување на оперативната соработка 

(заеднички патроли, поголема соработка на 

2024 9 G3 T4 



 

МК 14  МК 

Активности Временска 

рамка4 

Соодветни 

клучни 

показатели 

на 

успешноста5 

Соодветни 

активности во 

Регионалниот 

патоказ6 

полицијата и царината, вклучително и центри за 

соработка), поголемо користење на 

меѓународната помош и специјалните алатки за 

истраги кои се достапни преку ЕМПАКТ и 

Европол. 

Следење    

Воспоставување систематско следење на целото 

запленето оружје и размена на информации со 

Европол. 

2024 5 G1 T5 

G2 T7 

Балистичка анализа    

Систематизирање на балистичката анализа и 

олеснување на размената на балистички 

податоци. 

2020 7 G2 T4 

Размена на информации во сите фази    

Продолжување на редовната размена на добри 

пракси во поедноставеното административно 

опкружување (помалку преклопувања на 

состаноците, појасни очекувања во поглед на 

резултатите од состаноците, давање јасен мандат 

и овластување за преземање обврски на 

претставниците на земјите) и вклучување на 

2023  G1 T6 



 

МК 15  МК 

Активности Временска 

рамка4 

Соодветни 

клучни 

показатели 

на 

успешноста5 

Соодветни 

активности во 

Регионалниот 

патоказ6 

царината, полицијата, стручните лица за 

форензика, обвинителите и судските служби. 

Обезбедување систематска размена на 

оперативни и стратешки информации преку 

платформата ЕМПАКТ за огнено оружје 

(употреба на соодветни низи во системот 

СИЕНА), со Европол, Фронтекс и Евроџаст. 

Обезбедување редовни и систематски повратни 

информации од примателите на барањата за 

информации и примателите на доставените 

информации. 

2024 8 G2 T4 

G2 T6 

Собирање информации и изработка на издржан 

разузнавачки преглед за користењето на темната 

мрежа за незаконска трговија со огнено оружје, 

во рамките на циклусот на политики на ЕУ. 

2021   

 



 

МК 16  МК 

АНЕКС 4 

Клучни индикатори на успешноста 

Во рамки на Патоказот за одржливо решение за незаконското поседување, злоупотреба 

и трговија со мало и лесно оружје (МЛО) и негова муниција на Западен Балкан до 2024 

година беа утврдени индикаторите дадени во продолжение. Дефинирани се во овој 

Анекс на начин на кој може исто така да се применат и на земјите членки на ЕУ. Тоа не 

влијае на начинот на кој партнерите од Западен Балкан започнаа да известуваат за 

спроведувањето на Патоказот. Нумерирањето на индикаторите не е изменето. 

1. Број на законските рамки за контрола на оружјето кои се целосно усогласени 

со законодавството на ЕУ,7 Договорот за трговија со оружје и со Протоколот 

против незаконското производство и трговија со огнено оружје, и негови 

составни и резервни делови и муниција (Протоколот за огнено оружје); 

1.1. Законодавни акти за контрола на оружјето во врска со цивилната употреба на 

огнено оружје и муниција усогласени со релевантните директиви на ЕУ за 

огнено оружје и муниција; 

1.2. Законодавни акти за контрола на оружјето во врска со цивилната употреба на 

експлозиви усогласени со релевантните директиви на ЕУ за експлозиви; 

1.3. Законодавни акти за контрола на оружјето во врска со воената употреба на 

огнено оружје, муниција и експлозиви усогласени со Директивата 2009/43/EЗ 

на ЕУ; 

1.4. Законски акти за контрола на оружјето усогласени со Заедничкиот став ЗНБП 

2008/944 и Договорот за трговија со оружје; 

1.5. Законски акти за контрола на оружјето усогласени со Протоколот за огнено 

оружје. 

 

2. Само за Југоисточна Европа: Број на документи за политики за контрола на 

оружјето засновани на докази, подготвени во секоја од земјите, кои исто така се 

осврнуваат на потребите на мажите, жените, момчињата и девојчињата; 

2.1. Постои стратегија за МЛО. 

2.2. Стратегијата за МЛО е заснована на докази. 

2.3. Стратегијата за МЛО ги опфаќа потребите на мажите, жените, момчињата и 

девојчињата. 

 

3. Број на случаи, вклучени поединци и количество на огнено оружје, муниција и 

експлозиви (ОМЕ) кое било предмет на злоупотреба или незаконска трговија а 

за кои има обвинение и судска пресуда во однос на бројот на случаи на заплена 

кои се пријавени од страна на органите за спроведување на законот; 

 

4. Број на случаи и количество на огнено оружје, муниција и експлозиви (ОМЕ) 

запленето на територијата (вклучително и на границите меѓу земјите членки во 

рамки на Европската Унија) во однос на бројот на случаи и количество на 

огнено оружје, муниција и експлозиви запленето на надворешните граници 

 
7 See footnote 1 above. 



 

МК 17  МК 

(границите на партнерите од Југоисточна Европа или надворешната граница на 

ЕУ);  

4.1. Број на случаи на ОМЕ запленето на територијата; 

4.2. Број на парчиња огнено оружје запленети на територијата; 

4.3. Број на парчиња муниција запленети на територијата; 

4.4. Количина на експлозиви запленети на територијата; 

4.5. Број на случаи на ОМЕ запленето на надворешната граница; 

4.6. Број на парчиња огнено оружје запленети на надворешната граница; 

4.7. Број на парчиња муниција запленети на надворешната граница; 

4.8. Количина на експлозиви запленета на надворешната граница. 

 

5. Број на пријавени случаи на огнено оружје, муниција и експлозиви кои биле 

запленети на границите на Европската Унија, а за кои со следење е утврдено 

дека потекнуваат од Југоисточна Европа во однос на бројот на огнено оружје, 

муниција и експлозиви кои се запленети во рамки на Европската Унија и за кои 

со следење е потврдено дека потекнуваат од Југоисточна Европа или се од таму 

пренасочени; 

5.1. [не се применува - опфатено со индикатор 4.2] 

5.2. [не се применува - опфатено со индикатор 4.3] 

5.3. [не се применува - опфатено со индикатор 4.4] 

5.4. Број на парчиња огнено оружје кое е запленето на границите на ЕУ, а за кое со 

следење е утврдено дека потекнува од Југоисточна Европа; 

5.5. Количина на муниција која е запленета на границите на ЕУ, а за која со 

следење е утврдено дека потекнува од Југоисточна Европа; 

5.6. Количина на експлозиви кои се запленети на границите на ЕУ, а за кои со 

следење е утврдено дека потекнуваат од Југоисточна Европа; 

5.7. Број на парчиња огнено оружје кое е запленето во рамки на ЕУ, а за кое со 

следење е утврдено дека потекнува од Југоисточна Европа; 

5.8. Количина на муниција која е запленета во рамки на ЕУ, а за која со следење е 

утврдено дека потекнува од Југоисточна Европа; 

5.9. Количина на експлозиви кои се запленети во рамки на ЕУ, а за кои со следење 

е утврдено дека потекнуваат од Југоисточна Европа; 

 

6. Број на огнено оружје, муниција и експлозиви за кои националните надлежни 

органи издале дозволи за извоз, а за кои е утврдено дека се пренасочени; 

6.1. Број на издадени и реализирани дозволи за извоз на оружје; 

6.2. Број на издадени и реализирани дозволи за извоз на муниција; 

6.3. Број на случаи во кои за оружјето, за кое биле издадени и реализирани дозволи, 

е утврдено дека било пренасочено; 
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6.4. Број на случаи во кои за муницијата, за која биле издадени и реализирани 

дозволи, е утврдено дека била пренасочена. 

 

7. Фокални точки за огнено оружје и градење капацитети. 

7.1. Фокални точки за огнено оружје кои се воспоставени и оперативни во секоја од 

земјите, и кои ги исполнуваат стандардите од Насоките на ЕУ за најдобра 

пракса;8 

7.2. Број на персонал кој поминал обука за закани од огнено оружје на ниво на ЕУ 

(првенствено обуки на ЦЕПОЛ) и на национално ниво (вклучително и каскадна 

обука). 

 

8. Број на случаи на меѓуинституционална соработка на оперативно ниво, 

вклучително и во фазите на истрага, кривично гонење и претходна постапка;  

8.1. Број на инциденти поврзани со ОМЕ кои ги пријавиле националните органи за 

спроведување на законот; 

8.2. Број на случаи поврзани со ОМЕ кои се водени од судија за прекршоци; 

8.3. Број на случаи поврзани со ОМЕ кои се решени од судија за прекршоци;                                                                                                

8.4. Број на случаи поврзани со ОМЕ кои се отфрлени од обвинител; 

8.5. Број на случаи поврзани со ОМЕ кои се отфрлени од судија/судија на 

претходна постапка. 

 

9. Број на случаи на оперативна соработка засновани на разузнавачки 

информации вклучително и балистички разузнавачки информации во борбата 

против кривични дела поврзани со огнено оружје, и тоа со земјите членки на 

ЕУ, органите од Југоисточна Европа, и агенции, вклучително и меѓународни 

агенции за спроведување на законот; 

9.1. Број на случаи на оперативна соработка засновани на разузнавачки 

информации на ниво на земја; 

9.2. Број на случаи на оперативна соработка засновани на разузнавачки 

информации во Југоисточна Европа; 

9.3. Број на случаи на оперативна соработка засновани на разузнавачки 

информации со Фронтекс; 

9.4. Број на случаи на оперативна соработка засновани на разузнавачки 

информации со Европол/ЕМПАКТ; 

9.5. Број на случаи на билатерална оперативна соработка засновани на 

разузнавачки информации меѓу партнерите од Југоисточна Европа и земјите 

членки на ЕУ во кои не учествува Европол; 

9.6. Број на случаи на оперативна соработка засновани на разузнавачки 

информации со Интерпол; 
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9.7. Само за ЕУ: Број на случаи на билатерална оперативна соработка засновани на 

разузнавачки информации меѓу земјите членки на ЕУ во кои не учествува 

Европол/ЕМПАКТ; 

9.8. Само за ЕУ: Број на внесови и пребарувања во Шенгенскиот информативен 

систем; 

9.9. Само за ЕУ: Број на внесови и пребарувања во царинскиот систем за 

управување со ризици (ЦРМС). 

 

10. Број на инциденти поврзани со употреба на огнено оружје и жртви кои 

пострадале од злоупотреба на огнено оружје разделени по род и возраст, за 

секоја земја;  

10.1. Број на инциденти извршени со законско и незаконско огнено оружје; 

10.2. Број на лица убиени со огнено оружје, според род и возраст; 

10.3. Број на лица повредени со огнено оружје, според род и возраст; 

10.4. Број на лица кои извршиле самоубиство со огнено оружје, според род и 

возраст. 

 

11. Број на парчиња на доброволно предадено огнено оружје и муниција, како и на 

легализирано или деактивирано огнено оружје; 

11.1. Број на парчиња на доброволно предадено огнено оружје; 

11.2. Број на парчиња на доброволно предадена муниција; 

11.3. Број на парчиња на легализирано огнено оружје; 

11.4. Број на парчиња на деактивирано огнено оружје; 

 

12. Број на парчиња на пријавено МЛО/огнено оружје, муниција и експлозиви 

(конфискувани или вишок) кои се систематски уништени; 

12.1. Количина на пријавено огнено оружје/муниција/експлозиви која е запленета; 

12.2. Количина на огнено оружје/муниција/експлозиви која е конфискувана и 

уништена; 

12.3. Количина на огнено оружје/муниција/експлозиви која е конфискувана и 

отстранета на друг начин; 

12.4. Количина на вишок огнено оружје/муниција/експлозиви; 

12.5. Количина на вишок огнено оружје/муниција/експлозиви која е уништена; 

12.6. Количина на вишок огнено оружје/муниција/експлозиви која е отстранета на 

друг начин; 

 

13. Број на објекти за складирање на МЛО/огнено оружје и негова муниција кои се 

во согласност со меѓународните стандарди за сигурност и безбедност; 
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13.1. Број на воени објекти за складирање на МЛО и муниција; 

13.2. Број на објекти за складирање на МЛО и муниција на органите за 

спроведување на законот; 

13.3. Број на цивилни објекти за складирање на МЛО и муниција;                                                                    

13.4. Број на воени објекти за складирање кои се во согласност со меѓународните 

стандарди за сигурност и безбедност; 

13.5. Број на објекти за складирање на органите за спроведување на законот кои се 

во согласност со меѓународните стандарди за сигурност и безбедност;                                                                       

13.6. Број на цивилни објекти за складирање на МЛО и муниција кои се во 

согласност со меѓународните стандарди за сигурност и безбедност; 

 

14. Процент на граѓани кои се задоволни од безбедноста (разделени по возраст и 

род) или се чувствуваат безбедно во однос на вооруженото насилство. 

14.1. Процент на граѓани кои се чувствуваат загрозено од незаконското поседување 

и злоупотребата на оружје. 


