
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
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Врз основа на членот 107 ставот 1 точките 1, 2 и 3 од Законот за оружје („Службен весник“ 
број: 63/2007), Министерот за внатрешни работи го донесува следниот  
 

ПРАВИЛНИК 
 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИ ЗА ИСПРАВИ КАКО И 
ЗА ОБРАСЦИТЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА  

 
 

Член 1 
 
Во Правилникот за обрасци за исправи како и за обрасците и начинот на водење евиденција 
за оружје и муниција (Службен весник број 33/08) во обрасците број 1, 2, 3 и 6, кои се 
печатени со правилник и сочинуваат негов составен дел, зад зборовите „ЕМБГ“ и „Матичен 
број“, во нов ред се додава зборот „OIB“. 
 
 

Член 2 
 
Овој Правилник се објавува во Службениот весник, а стапува во сила на 1.1.2009 година. 
 
Број: 511-01-152-80159/3-2008 
 
Загреб, 19 декември 2008 година 
 

Министер 
Томислав Карамарко, 

своерачен потпис 
 

 
  



Образец 1 
 
ПОЛИЦИСКА УПРАВА ___________________________________________________________ 

 
Регистар број _________________ 

 
БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРУВАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ОРУЖЈЕ 

  
ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 

ЕМБГ _________________________________ 
OIB  
Име __________________________________ 
Презиме _______________________________ 
Датум на раѓање ________________________ 
Место, општина _________________________ 
и држава на раѓање _____________________ 
Живеалиште и адреса ___________________ 
Државјанство ___________________________ 
Професија _____________________________ 
Стручна спрема _________________________ 
Вработен/а во __________________________ 
   (назив) 
_______________________________________ 
  (место и адреса) 

Матичен број ___________________________ 
OIB  
Назив __________________________________ 
_______________________________________ 
 
Вид (заокружете го соодветниот избор) 
 Државно тело 
 Локална самоуправа 
 Стрелечки организации 
 Ловечки организации 
 Трговска друштва или субјекти 
 Друго 
 
 Дејност __________________________ 
 Седиште и адреса ________________ 
 _________________________________ 
 

 
СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО 

Вид на оружје __________________________________________________________________ 
Причини Лична безбедност 1  Заштита на имот 2 
  Спорт и рекреација 3  Друго   4 
Објаснување на причините: 1. За поседување 2. За поседување и носење 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Јас се согласувам дека полицијата може, на мое барање, да постапува во согласност со 
членот 13 ставовите 4 и 5 од Законот за оружје (Службен весник број 63/2007). 
Во ______________ ___________________ _________________________________ 
 (место)  (датум)      (потпис на подносителот на барањето) 
 

Место за административна такса 
________________________________________________________________________________ 

 
ПОПОЛНУВА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 

Издадено одобрување за набавка на оружје: 1. За поседување 2. За поседување и носење 
 
1. Барањето одбиено,  2. Барањето отфрлено, 3. Постапка прекината 
Причина за одбивање на барањето: __________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
______________________________   ___________________________ 
(датум на решавање на барањето)    (потпис на службеното лице) 
  



Образец 1 
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
ПОЛИЦИСКА УПРАВА ___________________________________________________________ 
Број: __________________________________________________________________________ 
Во ___________________________   ___________________________ 
  (место)   (датум) 
 
Врз основа на членот 19 ставот 1 од Законот за оружје (Службен весник број 63/2007), 
Полициската управа/ Полициската станица ___________________________ го издава 
следното 
 

ОДОБРУВАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ОРУЖЈЕ 
Се одобрува ____________________________________________________________________ 

(име и презиме – назив) 
________________________________________________________________________________ 

(живеалиште – седиште и адреса) 
МБ ___________________________, набавува ________________________________________ 
        (вид на оружјето) 
OIB ____________________________________________________________________________ 
Ова одобрување важи шест месеци од денот на издавањето. Одобрување кое не е 
искористено мора да се врати на полициската управа односно на полициската станица која 
што го издала во рок од осум дена од истекот на рокот на важење. 
Лицето на кое што е издадено одобрување за набавка на оружје, мора во рок од осум дена од 
набавката да поднесе барање пред надлежното тело за внатрешни работи за регистрација на 
оружјето. 
Административната такса според Тарифниот број ___________________________ во износ од 
___________________________ куни е наплатена и поништена. 
 
      М.П. ___________________________ 
       (потпис на службено лице) 
________________________________________________________________________________ 
Со ова се потврдува дека наведеното лице врз основа на ова одобрување денес го набавило 
следното оружје: 
Вид: ___________________________, марка и модел: ___________________________ 
Калибар: ___________________________, фабрички број: ___________________________. 
Оружјето е набавено од: _________________________________________________________ 
  (назив на овластениот трговец – презиме и име на продавачот на оружјето) 
________________________________________________________________________________ 

(седиште – живеалиште и адреса) 
______________________________________________________ 
(Реден број во Евиденцијата за продаденото оружје, односно во 
Регистарот на издадени листови за оружје и одобрување за 
Поседување на оружје) 
 
Идентитетот е утврден со увид во лична карта број: ___________________________, 
_____________________________ 
 (место на издавање) 
Во ______________ ___________________ _________________________________ 
 (место)  (датум)       (потпис на продавачот) 
 

00000000 
  



Образец 3 
ПОЛИЦИСКА УПРАВА ___________________________________________________________ 
 

БАРАЊЕ 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ОРУЖЈЕ 

 
Вид на барање (заокружете соодветно) 
 Издавање 
  Лист за оружје за поседување оружје  1 
  Лист за оружје за поседување и носење оружје 2 
  Одобрување за поседување оружје   3 
  Потврда за пријавено оружје    4 
  Замена на исправа     5 
  Промена на податоци за оружјето и сопственикот 6 
  Одјава       7 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 
 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 
Сопственик 
ЕМБГ __________________________________ 
OIB 
Име ___________________________________ 
Презиме _______________________________ 
Датум на раѓање ________________________ 
Место, општина _________________________ 
и држава на раѓање _____________________ 
Живеалиште и адреса ___________________ 
_______________________________________ 
Државјанство ___________________________ 
Професија _____________________________ 
Стручна спрема _________________________ 
Вработен/а во __________________________ 
   (назив) 
 
_______________________________________ 
  (место и адреса) 

 
ПРАВНО ЛИЦЕ 

 
Матичен број ___________________________ 
OIB 
Назив __________________________________ 
_______________________________________ 
 
Вид (заокружете го соодветниот избор) 
 Државно тело    1 
 Локална самоуправа   2 
 Стрелечки организации  3 
 Ловечки организации   4 
 Трговска друштва или субјекти 5 
 Друго     6 
 Дејност __________________________ 
 Седиште и адреса ________________ 
 
 _________________________________ 
 

 
СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО 

 
Основа за регистрација (заокружете соодветно):  
 Одобрување за набавка на оружје     1 
 Оставинска постапка       2 
 Сметка, купопродажен договор или договор за поклон 
 (за потврда за пријавено оружје)     3 
 Лист за оружје        4 
 Пријава за поседување оружје без исправа (легализација)  5 
 Решение на Министерот за внатрешни работи   6 
 Решение на министерот за одбрана     7 
Објаснување на барањето ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



Јас се согласувам дека полицијата може, на мое барање, да постапува во согласност со 
членот 13 ставовите 4 и 5 од Законот за оружје (Службен весник број 63/2007). 
 Податоци за оружјето: 
 Вид на оружје    ___________________________ 
 Марка и модел   ___________________________ 
 Број на цевки (парчиња)  ___________________________ 
 Калибар: 1. Цевка  ___________________________ 
   2. Цевка  ___________________________ 
   3. Цевка – додаток ___________________________ 
 Фабрички број на оружјето  ___________________________ 
 
 

ПОПОЛНУВА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 
 
Број на одобрување, решение, овластување, регистар на сопственици на оружје, датум на 
издавање и назив на телото 
 
1. Барањето усвоено  2. Барањето одбиено, 3. Барањето отфрлено, 4. Постапка прекината 
 
Датум на регистрацијата – промената 
 
Реден број во регистарот 
 
Сериски број на исправата 
 
Причина за одбивање на барањето:  
___________________ 
 
 
___________________________ 
(потпис на службеното лице) 
 
 

  



Образец 6 
 
 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
ПОЛИЦИСКА УПРАВА ___________________________________________________________ 

 
 

ОДОБРУВАЊЕ ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ 
 
МБ _____________________________ Назив ______________________________ 
OIB      Седиште ____________________________ 
 
 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ОРУЖЈЕТО 
 
Вид ____________________________________________________________________________ 
Марка и модел __________________________________________________________________ 
Фабрички број ___________________________________________________________________ 
Калибар ________________________________________________________________________ 
Регистарски број _________________________________________________________________ 
 
ИЗДАДЕНО ОД __________________________________________________________________ 
 
 
Административната такса според Тарифниот број ___________________________ во износ од 
___________________________ куни е наплатена и поништена. 
 
 
 
 

___________________________ М.П. ___________________________ 
Место и датум     Потпис на службено лице 

 
 
 

00000000 
 


