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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Врз основа на член 18-а став 2 од Законот за оружјето („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/2005, 47/2006, 42/2007 и 86/2008), министерот за внатрешни работи
донесе
ПРАВИЛНИК ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ПРОБНИ ИСПУКУВАЊА, НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА
ПРОБНИ ИСПУКУВАЊА И ЗА ЧУВАЊЕТО НА ЧАУРИТЕ ОД ОРУЖЈЕТО ОД КОЕ
Е ИЗВРШЕНО ПРОБНО ИСПУКУВАЊЕ
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се уредува составот на комисиите на Министерството за внатрешни
работи за пробни испукувања, начинот на вршење на пробни испукувања, како и чувањето
на чаурите од оружјето од кое е извршено пробно испукување.
II. СОСТАВ НА КОМИСИИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА
ПРОБНИ ИСПУКУВАЊА
Член 2
За вршење на пробни испукувања од оружје согласно Законот за оружјето, од страна на
министерот за внатрешни работи сe формираaт осум комисии на Министерството за
внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството) за вршење на пробни
испукувања (во натамошниот текст: комисии), за подрачјето на осумте Сектори за
внатрешни работи на Министерството, на предлог на началникот на соодветниот Сектор.
Член 3
Комисиите се составени од претседател, три члена и нивни заменици.
Претседателот и неговиот заменик, како и еден член и негов заменик се униформирани
полициски службеници, а по еден член и заменик член се од организационата единица за
граѓански работи и организационата единица за криминалистичка (претседател и три
членa).
Претседателот, членовите и замениците на претседателот и членовите се работници на
Сектор за внатрешни работи за чие подрачје се формира комисијата.

III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ПРОБНИ
ИСПУКУВАЊА
Член 4
Испукувањата се вршат во објекти кои ги исполнуваат условите предвидени во
Правилникот за минимални и технички и безбедносни услови што треба да ги
исполнуваат објектите на цивилните стрелишта.
Член 5
Членовите на комисиите во постапката за испукување треба да бидат облечени во
работно заштитна облека.
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Пред започнување со постапката на испукување треба да бидат отстранети чаури од
претходни испукувања.
Испукувањето го врши членот на Комисиите - униформиран полициски службеник со
куршуми кои ги обезбедува сопственикот на оружјето или кои на сметка на сопственикот
на оружјето ги обезбедува Министерството за внатрешни работи (комисиите), во
присуство на медицинско лице.
Сопственикот на оружјето треба да присуствува при постапката на испукувањето.
Член 6
Пронаоѓањето, подигањето и пакувањето на чаурите го врши членот на Комисијата од
организационата единица за криминалистичка техника.
Пакувањето се врши во алуминиумски кутии, полиетиленски кесички или друга
амбалажа соодветна за таа намена.
Одбележувањето на спакуваните (обезбедени) чаури го врши членот на Комисијата од
организационата единица за граѓански работи.

Член 7
За извршеното испукување претседателот на Комисијата составува Записник, кој го
потпишуваат претседателот и членовите на комисиите.
Член 8
Транспорт на испуканите чаури се спроведува од страна на комисиите веднаш по
финализирање на испукувањата, на безбеден и сигурен начин со видливо одбележани
службени возила на Министерството, до просториите на соодветната организациона
единица за граѓански работи.
Член 9
По прием на испуканите чаури, организационата единица за граѓански работи
определува единствен идентификационен број за испуканите чаури од оружјето од кое се
испукани.
IV. ЧУВАЊЕТО НА ЧАУРИТЕ ОД ОРУЖЈЕТО ОД КОЕ Е ИЗВРШЕНО ПРОБНО
ИСПУКУВАЊЕ
Член 10
Комисиите ги преземаат испуканите чаури за кои е определен единствен
идентификационен број и ги доставуваат до Одделот за криминалистичка техника во
Централните полициски служби во Бирото за јавна безбедност во Министерството, каде
чаурите се чуваат во специјална просторија (депо, магацин) на централизиран начин.
Просторијата од ставот 1 на овој член се користи исклучиво за чување на испукани
чаури и е посебно заштитно-технички обезбедена.
Во просторијата од ставот 1 на овој член, складираните чаури е потребно да бидат
видливо одбележени, селектирани и класифицирани на начин што ќе овозможи ефикасно
и брзо пронаоѓање на единствениот идентификационен број.
За испуканите чаури складирани во просторијата од ставот 1 на овој член се води
евиденција.
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V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
весник на Република Македонија“
Бр. 14.1-48133/1
21 јули 2009 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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