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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21
ноември 2013 година.
Бр. 07-4587/1
21 ноември 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО
Член 1
Во Законот за оружјето (“Службен весник на Република Македонија” број 7/2005,
47/2006, 42/2007, 86/2008, 72/10, 158/11 и 119/13), членот 14 се менува и гласи:
„Исполнетоста на условот од членот 9 став 1 точка 6 од овој закон се проверува со
полагање на стручен испит.
Пред спроведување на стручниот испит од ставот 1 на овој член физичките лица
баратели на одобрение за набавување на оружје практично се оспособуваат за ракување со
оружјето.
Практичното оспособување за ракување со оружје го врши овластено правно лице.
Овластувањето од ставот 3 на овој член го издава надлежниот орган на правно лице кое
има добиено одобрение за основање на цивилно стрелиште.
За спроведеното практично оспособување за ракување со оружје, овластеното правно
лице е должно да издаде посебна потврда.
Одредбата од ставот 2 на овој член не се однесува на припадниците на вооружените
сили, вработените во Министерството за внатрешни работи, резервниот состав на
полицијата, кои најмалку три години ги извршувале полициските работи, пензионираните
работници од Министерството за внатрешни работи, службата за обезбедување на
казнено–поправните установи и други работници на државни органи кои со посебни
прописи се овластени да носат таков вид на оружје.
Практичното оспособување за ракување со оружје во овластеното правно лице го вршат
предавачи и инструктори кои имаат завршено високо образование, како и помошници
инструктори кои имаат завршено најмалку средно образование.
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Инструкторите и помошниците инструктори од ставот 6 на овој член ги исполнуваат
условите од членот 9 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 од овој закон.
Министерот за внатрешни работи донесува подзаконски прописи за минималните
технички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите за практично
оспособување за ракување со оружје на правните лица, како и за Програмата за
оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето, начинот на
спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, како и начинот на
спроведувањето на стручниот испит за проверка на техничкото знаење за правилна
употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје.“
Член 2
По членот 14 се додаваат девет нови члена 14-а, 14-б, 14-в, 14-г, 14-д, 14-ѓ, 14-е, 14-ж
и 14-з, кои гласат:
„Член 14-а
Практичното оспособување за ракување со оружје се врши согласно со Програмата за
оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето.
Член 14-б
По практичното оспособување за ракување со оружје се полага стручен испит кој се
спроведува во просториите на овластеното правно лице кое го спровело практичното
оспособување на кандидатите за полагање на стручен испит.
Стручниот испит се полага пред комисии формирани од министерот за внатрешни
работи.
Комисиите се составени од претседател, двајца членови и нивни заменици.
Претседателот и неговиот заменик се претставници од Министерството за внатрешни
работи, вториот член на комисијата и неговиот заменик се претставници од овластеното
правно лице во кое се спровело практичното оспособување, третиот член на комисијата и
неговиот заменик се информатичари од овластеното правно лице.
Членовите на комисијата имаат право на годишен паричен надоместок на трошоците за
спроведување на испитот во висина којашто не го надминува износот од три просечни
плати исплатени во Република Македонија за претходната година објавени од Државниот
завод за статистика, кои се надоместуваат од овластеното правно лице.
Трошоците за практично оспособување и спроведување на испитот ги сноси
кандидатот.
Член 14-в
Стручниот испит се состои од два дела, и тоа:
- теоретски (прв) дел со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и
- практичен (втор) дел со кој се проверуваат практичните способности на кандидатите.
Теоретскиот (првиот) дел од стручниот испит опфаќа:
1) Законот за оружјето;
2) Кривичниот законик;
3) прва помош и
4) теоретско познавање на безбедното ракување со оружје и муниција (расклопување,
склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата).
Практичниот (вториот) дел од стручниот испит опфаќа:
1) практично познавање на безбедното ракување со оружје и муниција (расклопување,
склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата) и
2) изведување на гаѓање со оружје.
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Теоретскиот дел од стручниот испит се полага по електронски пат со одговарање на
определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.
Член 14-г
Овластеното правно лице во кое практично се оспособувал кандидатот ги изготвува
базите на прашања за теоретскиот дел од стручниот испит.
Верификација на прашањата за теоретскиот дел од стручниот испит ја вршат комисиите
од членот 14-б став 2 од овој закон.
Комисиите од членот 14-б став 2 од овој закон вршат и ревизија и ажурирање на базите
на прашања, најмалку еднаш годишно.
При ревизијата, комисиите од членот 14-б став 2 од овој закон особено ќе ги имаат
предвид измените на правните прописи од кои е формирано прашањето, бројот на
кандидати кои ги одговарале, успешноста во одговарањето на истите, како и други
критериуми кои можат да влијаат врз подобрувањето на квалитетот на базите на прашања.
Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања, комисијата од
членот 14-б став 2 од овој закон одлучува прашањата да бидат изменети или целосно
отстранети од базите.
Член 14-д
Стручниот испит се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за
полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет
врска и опрема за снимање на полагањето.
Полагањето на стручниот испит се снима и во живо се емитува на веб страницата на
Министерството за внатрешни работи, а ако поради технички причини снимањето се
прекине, снимката од целиот стручен испит се поставува на веб страницата на
Министерството за внатрешни работи.
Критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и
информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит ги пропишува
министерот за внатрешни работи.
Член 14-ѓ
Пред почетокот на полагањето на стручниот испит претседателот на комисијата го
утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта.
На кандидатот за време на полагањето на стручните испити не му се дозволува
користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни
компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени
предмети и слично, ниту му се дозволува да контактира со други кандидати или лица
освен со информатичарот во комисиите, во случај доколку има технички проблем со
компјутерот.
Доколку кандидатот при полагањето на стручните испити постапува спротивно на
ставот 2 на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот, при што се
смета дека кандидатот не го положил стручниот испит и истото се констатира во
извештајот за спроведен теоретски дел од стручниот испит.
Член 14-е
Стручниот испит започнува со полагање на теоретскиот дел, а кандидатот кој го
положил теоретскиот дел потоа го полага и практичниот дел од испитот.
Теоретскиот дел од испитот се полага по секој од предметите наведени во членот 14-в
став 2 од овој закон и содржи најмалку десет прашања со три опции за заокружување од
кои една е точна, една е слична и една не е точна.
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Кандидатот мора да оствари најмалку 75% точни одговори од прашањата од најмалку
четири предмети со што се смета дека делумно го положил стручниот испит.
Во случај кога кандидатот делумно ќе го положи теоретскиот дел од стручниот испит,
кандидатот може да полага поправен испит заради целосно полагање на стручниот испит
најдоцна во рок од шест месеци од денот на започнувањето на практичното оспособување
за ракување со оружје.
Член 14-ж
Полагањето на теоретскиот дел од стручниот испит се врши со одговарање на
определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер, согласно
со упатството за начинот на решавање на истиот, за кое претседателот на комисијата од
членот 14-б став 2 од овој закон дава појаснување, пред да започне полагањето на
испитот.
Прашањата од тестот, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во
тестот.
Прашањата содржани во тестовите за полагање на теоретскиот дел и нивните одговори
се чуваат во eдинствениот електронски систем за полагање на стручниот испит, кој го
воспоставува и одржува овластеното правно лице.
Електронскиот систем од ставот 3 на овој член содржи и достапна база од најмалку 300
прашања од областа на предметите од членот 14-в став 2 од овој закон.
Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на
идентична содржина на електронски тест за испитот за повеќе од еден кандидат.
Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и правната
литература во кои се содржани одговорите на прашањата.
Резултатите од полагањето на стручниот испит му се достапни на кандидатот на
компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.
Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од тестот за
полагање на стручниот испитот, изнесува 30 минути за секој од предметите од членот 14-в
став 2 од овој закон.
Член 14-з
Тестовите се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на
стручниот испит.
Материјалите и снимките од одржаните стручни испити се чуваат во овластеното
правно лице.
За ревизија на спроведените стручни испити, министерот за внатрешни работи формира
посебна комисија.
Комисијата од ставот 3 на овој член е составена од претседател и двајца членови и
нивни заменици.
Комисијата од ставот 3 на овој член ги користи материјалите и снимките од ставот 2 на
овој член.“
Член 3
По членот 83-г се додава нов член 83- д, кој гласи:
„Член 83-д
Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
овластеното правно лице кое технички го спроведува стручниот испит, доколку не го
снима, не го емитува во живо на веб страницата на Министерството за внатрешни работи
и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на Министерството
за внатрешни работи согласно со членот 14-д од овој закон.“
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Член 4
Подзаконскиот пропис предвиден со одредбата од членот 14-д став 3 од овој закон ќе се
донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 5
Започнатите постапки за полагање на стручниот испит до денот на започнувањето на
примената на овој закон ќе завршат според одредбите од прописите по кои започнале.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“, а ќе започне да се применува во рок од една година од
влегувањето во сила на овој закон.
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