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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 79 став 1 точка 4) од Законот за приватно обезбедување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 166/12), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОВИТЕ И ТИПОВИТЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И ДРУГИТЕ 
СРЕДСТВА ЗА ПРИСИЛБА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ 
ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, БРОЈОТ НА ЧАСОВИ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА 

ГАЃАЊЕ СО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛОГОТ 
ЗА НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат видовите и типовите на огнено оружје и другите 

средства за присилба за потребите на правните лица кои вршат приватно обезбедување, 
бројот на часови за оспособување за гаѓање со огнено оружје и формата и содржината на 
налогот за носење на оружје.

Член 2
Правните лица кои вршат физичко обезбедување, за потребите на обезбедувањето, 

можат да ги набавуваат следните видови и типови на огнено оружје:
1. полуавтоматско или репетирачко кусо огнено оружје со жлебани цевки со централно 

палење (пиштол или револвер) согласно член 4 став 4 точката 1 од Законот за оружјето 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10 и 158/11) 
и член 3-б алинеа 1 од Правилникот за видовите на оружје кои можат да се набавуваат врз 
основа на одобрение и за значењето на одделни видови на оружје од А и Д категорија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/07 и 2/11) и

2. полуавтоматско долго огнено оружје со жлебана цевка или репетирачко долго огнено 
оружје со жлебана цевка (пушка или карабин) со централно палење и полуавтоматско или 
репетирачко долго огнено оружје со нежлебана цевка (пушка сачмарка) со централно 
палење согласно член 4 став 4 точките 4, 5, 6 и 7 и член 4 став 5 точките 1 и 3 од Законот 
за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 
72/10 и 158/11) и член 3 алинеи 1, 2, 3, 4 и 6 и член 3-а алинеи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од 
Правилникот за видовите на оружје кои можат да се набавуваат врз основа на одобрение и 
за значењето на одделни видови на оружје од А и Д категорија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 51/07 и 2/11).         

Член 3
Правните лица кои вршат приватно обезбедување, за потребите на обезбедувањето, 

можат да ги набавуваат следните видови и типови на средства за присилба:
1. средства за врзување на лица: лисици и пластични стеги, 
2. хемиски средства (спреј): рачни неексплозивни течни или гасовити форми на 

распрснувачи кои под притисок исфрлааат течност или гас, а  кои имаат краткотрајно 
дејство на здравјето на луѓето и 

3. дресирано куче: куче за кое Министерството за внатрешни работи има издадено 
потврда за успешна завршена дресура, потврда за извршена проверка на нивото на 
работната способност на дресираното куче набавено од странство или потврда за успешно 
извршена проверка на работна способност на дресираното куче кое врши работи на 
приватно обезбедување. 
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Член 4
Работниците за обезбедување кои вршат физичко обезбедување може да се вооружени 

со огненото оружје од член 2 точка 1 од овој правилник.
По исклучок од став 1 на овој член, работниците за обезбедување кои вршат физичко 

обезбедување може да се вооружени и со огнено оружје од член 2 точка 2 од овој 
правилник, кога обезбедуваат:

- објекти од витално значење надвор од населено место, на отворен простор и
-  транспорт на пари и други вредносни пратки.

Член 5
Оспособувањето за гаѓање со огнено оружје од член 2 од овој правилник, се врши во 

траење од седум часа.  

Член 6
Налогот за носење на огнено оружје се издава на образец кој се печати на хартија во 

бела боја со димензии 11x15 cm. 
Предната страна на образецот од ставот 1 на овој член содржи: број и датум, назив 

„НАЛОГ ЗА НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ “, податоци за правното лице (назив и седиште), 
податоци за работникот (име и презиме), податоци за дозволата (број и орган што ја 
издал), податоци за легитимацијата приватно обезбедување (број и орган што ја издава), 
податоци за оружјето (број, категорија, марка, модел, калибар и фабрички број), податоци 
за налогот (место и важност), место за потпис на одговорното лице, за печат и за потпис 
на работник.

Задната страна на  образецот од ставот 1 на овој член содржи: отпечатен текст 
„Работникот за приватно обезбедување е должен да го носи налогот за носење на оружје и 
дозволата за носење на оружје. Работникот за приватно обезбедување е должен оружјето 
да го носи и користи согласно Законот за приватно обезбедување, Законот за оружјето, 
како и подзаконските прописи што ја регулираат оваа материја. За непочитување на 
одредбите од законските и подзаконските прописи, работникот одговара кривично, 
прекршочно, материјално и дисциплински за сторените повреди. Работникот е должен да 
побара дополнителна обука и оспособување, доколку смета дека му e неопходно потребно 
за правилно носење и ракување, како и употреба на оружјето. Одговорното лице во 
правното лице е должно, по писмено барање на работникот да му овозможи таква обука, а 
дури потоа да му издаде налог на работникот и да го задолжи со таков вид на оружје“.

Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 7
Со денот на отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи 

Правилникот за видовите и типовите на огнено оружје за потребите на правните лица кои 
вршат обезбедување на лица и имот и бројот на часови за оспособување во гаѓање 
(„Службен весник на Република Македонија" број 46/08 и 155/08).

Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 3 јули 2013 година.

Бр. 12. 1 –39332/1 Министер
20 јуни 2013 година за внатрешни работи,
        Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска,с.р
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