Врз основа на член 14 став 11 од Законот за оружјето (“Службен весник на РМ” бр.
7/2005), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
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
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува 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.
II. ПРОГРАМА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА, ЧУВАЊЕ
И ОДРЖУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕТО
Член 2
Оспособувањето за правилна употреба, чување и одржување на оружјето се спроведува
согласно Програмата за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето (во натамошниот текст: Програмата) (Прилог број 1).
Член 3
Програмата се состои од теоретски и практичен дел, што опфаќаат:
А. Теоретски дел
I. Закон за оружјето (“Службен весник на РМ”, бр. 7/2005) и подзаконски акти што произлегуваат од Законот за оружјето;
II. Кривичен законик (“Службен весник на РМ” бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03 и 19/04);
III. Прва помош и
IV. Теоретското познавање на безбедно ракување со оружје и муниција (расклопување,
склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата).
Б. Практичен дел
I. Практичното познавање на безбедно ракување со оружје и муниција (расклопување,
склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата) и
II. Изведување на гаѓање со оружје.
III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ
ЗА РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ
Член 4
Практичното оспособување за ракување со оружје се врши во овластеното правно лице, ловечко, односно стрелачко друштво (во натамошниот текст: овластено правно лице).
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Практичното оспособување од ставот 1 на овој член, се врши со изведување на теоретска и
практична настава.
Теоретската и практичната настава од ставот 2 на овој член, се изведува со одржување
на по пет наставни часови, од секој дел од Програмата.
Наставниот час од ставот 3 на овој член, е во траење од 45 минути.
Член 5
Теоретската настава ја изведуваат физички лица (во натамошниот текст: предавачи) кои имаат засновано работен однос на неопределено време во овластеното лице во кое се врши практичното оспособување за ракување со оружје.
Оспособувањето за теоретското познавање на безбедно ракување со оружје и муниција
(расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата) и практичната
настава ја изведуваат физички лица (во натамошниот текст: инструктори), како и физички лица (во натамошниот текст: помошници инструктори) кои имаат засновано работен однос на
неопределено време во овластеното правно лице во кое се врши практичното оспособување за
ракување со оружје.
Доколку овластеното правно лице во кое се врши практичното оспособување за ракување со
оружје нема вработени лица кои ги исполнуваат критериумите од ставовите 1 и 2 на овој член,
теоретската и практичната настава ја вршат физички лица кои имаат склучено соодветен договор за извршување на наставата со овластеното лице.
Член 6
Предавач од членот 5 став 1 на овој правилник, согласно закон треба да биде лице кое
има завршено правен факултет (за изведување на настава од Законот за оружјето и Кривичниот законик) или медицински факултет (за изведување на настава од Прва помош).
Член 7
Инструктор од членот 5 став 2 на овој правилник, согласно закон треба да биде лице
кое има завршено Факултет за физичка култура, отсек спортски тренер по стрелаштво.
Помошник инструктор од членот 5 став 2 на овој правилник, согласно закон треба да
биде лице кое има завршено најмалку средно образование.
Член 8
При оспособувањето за теоретско познавање на безбедно ракување со оружје и муниција
(расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата) и спроведувањето на практичната настава, покрај инструкторите и помошниците инструктори, присуствува и
предавачот кој ја изведува наставата од предметот Прва помош.
Член 9
По спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, овластеното правно лице на барателот на одобрението за набавување на оружје (во натамошниот текст: кандидатот) му издава потврда (Прилог број 2).
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IV. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА
ТЕХНИЧКОТО ЗНАЕЊЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОРУЖЈЕТО И
ПОЗНАВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ЗА ОРУЖЈЕ
Член 10
По спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, кандидатот поднесува пријава за полагање на стручен испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје (Прилог број 3).
Пријавата од ставот 1 на овој член, се поднесува до организациониот облик на Министерството за внатрешни работи, според живеалиштето или престојувалиштето на кандидатот во Република Македонија.
Член 11
Стручниот испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и
познавањето на прописите за оружје (во натамошниот текст: стручниот испит) се полага
пред комисија составена од претседател, тројца членови, секретар и нивни заменици.
Претседателот, еден од членовите на комисијата и секретарот се претставници од Министерството за внатрешни работи, вториот член на комисијата е претставник од Македонска
спортска стрелачка федерација и третиот член е претставник од овластеното правно лице кое
го врши практичното оспособување за ракување со оружје.
Член 12
По приемот на пријавата, претседателот на комисијата го определува денот и часот на полагање на стручниот испит, по што ги известува членовите на комисијата и пријавените кандидати, најрано два месеца пред денот определен за полагањето на стручниот испит, а најдоцна осум дена пред полагањето на стручниот испит.
Член 13
Стручниот испит се состои од полагање на испити од теоретски и практичен дел на
Програмата кои се спроведуваат во траење од најмалку два дена.
Првиот ден се полага теоретскиот дел на стручниот испит.
Кандидатите кои го положиле теоретскиот дел на стручниот испит, го полагаат практичниот дел на стручниот испит, наредниот работен ден од денот на полагање на теоретскиот дел на стручниот испит.
Член 14
Стручниот испит се спроведува во просториите на овластеното правно лице кое го врши практичното оспособување за ракување со оружје најмалку два пати во текот на секој
месец во годината.
Член 15
Теоретскиот дел на стручниот испит се полага со заокружување на точниот одговор од вкупно три понудени одговори на 20-те прашања содржани во писмениот тест.
Точниот одговор на поставените прашања е вреднуван со бодови.
Прашањата од ставот 1 на овој член, ги подготвува комисијата непосредно пред спроведувањето на теоретскиот дел од стручниот испит и истите се идентични за сите кандидати кои
истовремено го полагаат овој дел на стручниот испит.
Член 16
Теоретскиот дел на стручниот испит е во траење од 45 минути и го полагаат сите пријавени кандидати истовремено.

3

Член 17
Со спроведување на практичниот дел на стручниот испит се утврдува познавањето на
кандидатот за:
- држење на оружјето на безбеден начин и во правилен правец;
- контрола на наполнетоста на оружјето со муниција;
- функционирањето на сите надворешни делови на оружјето;
- полнење на оружјето со муниција и негово празнење од муницијата;
- расклопување и склопување на оружјето;
- чистење и одржување на оружјето и муницијата;
- избор на соодветната муниција за оружјето;
- подготвување на оружјето и правилно држење на оружјето;
- практичен приказ на отстранување на пречки при употребата на оружјето;
- користење на заштитни средства и
- изведување на гаѓање.
Член 18
Изведување на гаѓање со кусо огнено оружје се врши во кружна мета, со големина 50
см х 50 см, на далечина од 10 метри од местото на гаѓањето.
Гаѓањето со пневматско оружје се врши во кружна мета, со големина 15,5 см х 15,5 см,
на далечина од 10 метри од местото на гаѓањето.
Гаѓањето со долго огнено оружје со олучена цевка, се врши во кружна мета, со големина 100 см х 100 см, на далечина од 100 метри од местото на гаѓањето, а гаѓање со долго огнено оружје со неолучна цевка се врши во кружна мета со големина 100 см х 100 см, на
далечина од 35 метри од местото на гаѓањето.
За изведување на пробното гаѓање со оружје од ставовите 1, 2 и 3 на овој член се пука
три пати во временски период до три минути, а при спроведувањето на оценување на практичниот дел на стручниот испит се пука десет пати во временски период до десет минути.
Кандидатот се оспособува за гаѓање само за видот на оружјето за кое поднел барање за издавање на одобрение за набавување на оружје.
Член 19
При спроведување на гаѓањето, покрај кандидатот и членовите на комисијата, присуствуваат инструкторите, помошниците на инструкторите и предавачот кој ја изведува наставата од предметот Прва помош.
Член 20
Успехот на кандидатот на стручниот испит се оценува со “го положи стручниот испит”
или “не го положи стручниот испит.”
Кандидатот го положил теоретскиот дел на стручниот испит, ако на писмениот тест
освоил најмалку 75 % од вкупно можните бодови.
Кандидатот го положил практичниот дел на стручниот испит, ако безбедно ракувал со
оружјето и при изведување на гаѓањето освоил повеќе од 30 % од вкупно можните бодови.
Член 21
Кандидатот кој не го положил теоретскиот дел на стручниот испит, може да поднесе повторно пријава за полагање на теоретскиот дел на испитот, во рок што не е пократок од седум
дена, ниту подолг од 14 дена сметано од денот на претходно спроведениот стручен испит.
Кандидатот кој не го положил практичниот дел на стручниот испит, може да поднесе
повторно пријава за полагање на практичниот дел на испитот, во рок што не е пократок од
три дена сметано од денот кога не е положен практичниот дел.
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Кандидатот кој во роковите определени во ставовите 1 и 2 на овој член, не се пријави за
поправен испит или на поправниот испит не покаже задоволителни резултати, се смета дека не го положил стручниот испит.
Поправниот испит од теоретскиот и практичниот дел на стручниот испит се полага пред комисијата од членот 11 на овој правилник.
Член 22
На кандидатот кој го положил стручниот испит, комисијата му издава уверение (Прилог број 4).
Член 23
Прилозите од број 1 до број 4 се составен дел на овој правилник.
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 24
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 17.1-53577/1
13 септември 2005 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Љубомир Михајловски, с.р.
Прилог број 1

ПРОГРАМА
за оспособување за правилна употреба, чување
и одржување на оружјето
А. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ
I. Закон за оружјето (“Службен весник на РМ” бр. 7/2005) и подзаконски акти што
произлегуваат од Законот за оружјето
I/1 Општи одредби;
I/2 Набавување и поседување на оружје и муниција;
I/3 Начин и постапување со оружјето и муницијата;
I/4 Производство и поправање на оружје и муниција;
I/5 Промет со оружје, муниција и делови за оружје;
I/6 Превоз на оружје и муниција;
I/7 Цивилни стрелишта;
I/8 Пренесување на оружје и муниција преку државната граница;
I/9 Државјани на земјите членки на европската унија;
I/10 Евиденции;
I/11 Надзор и
I/12 Подзаконски акти што произлегуваат од Закон за оружјето.
II. Кривичниот законик (“Службен весник на РМ” бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03 и
19/04)
II/1. Кривично дело и кривична одговорност и
II/2. Недозволено изработување, држење и тргување со оружје и распрскувачки материи.
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III. Прва помош
III /1 Што е прва помош;
III /2 Средства за укажување на прва помош;
III /3 Должност за укажување на прва помош;
III /4 Укажување на прва помош на повреден на местото на незгодата;
III /5 Проверки на знаци на живот;
III /6 Крварење;
III /7 Видови на повреди и
III /8 Нега и транспорт на повредениот.
IV. Теоретското познавање на безбедно ракување со оружје и муниција (расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата)
IV/1. Расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата;
IV/2. Технички карактеристики на одредени видови на оружје;
IV/3. Безбедно ракување со оружје и
IV/4. Користење на заштитни средства при изведување на гаѓање.
Б. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ
I. Практичното познавање на безбедно ракување со оружје и муниција (расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата)
I/1. Држење на оружјето на безбеден начин и во правилен правец;
I/2. Контрола на наполнетоста на оружјето со муниција;
I/3. Функционирањето на сите надворешни делови на оружјето;
I/4. Полнење на оружјето со муниција и негово празнење од муницијата;
I/5. Расклопување и склопување на оружјето;
I/6. Чистење и одржување на оружјето;
I/7. Избор на соодветната муниција за оружјето;
I/8. Подготвување на оружјето и правилно држење на оружјето;
I/9. Практичен приказ на отстранување на пречки при употребата на оружјето и
I/10. Користење на заштитни средства.
II. Изведување на гаѓање со оружје
II /1 Изведување на пробно гаѓање со кусо и долго огнено оружје, како и пневматско оружје,
со три куршуми, во временски период до три минути, во кружна мета, на далечина од 10 метри,
35 метри и 100 метри во зависност од типот на оружјето;
II/ 2 Изведување на гаѓање со кусо огнено оружје во кружна мета, со големина 50 см х
50 см, на далечина од 10 метри од местото на гаѓањето;
II/3 Гаѓање со пневматско оружје во кружна мета, со големина 15,5 см х 15,5 см, на далечина од 10 метри од местото на гаѓањето;
II/ 4 Гаѓањето со долго огнено оружје со олучена цевка во кружна мета, со големина 100 см х
100 см, на далечина од 100 метри од местото на гаѓањето, а гаѓање со долго огнено оружје со неолучна цевка во кружна мета со големина 100 см х 100 см, на далечина од 35 метри од местото на
гаѓањето.
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