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HGC293/2014 

ID: 352736 

ВЕРЗИЈА НА РУСКИ ЈАЗИК 

 

 

 
 

 

Република Молдавија 

 

ВЛАДА 

 

 

ОДЛУКА бр. 293 

 

 

од 23.04.2014 година 

 

 

за усвојување на Уредбата за оружје и муниција за 

цивилна употреба 

 

 

Објавено на: 06.05.2014 година во Службен весник бр. 104-109  Чл. Бр.: 324 

 

 

Во согласност со член 3, став (2) точка а) од Законот бр. 130 од 08.06.2012 за оружје и 

муниција за цивилна употреба (Службен весник на Република Молдавија, 2012 година, број 

222-227, член 721), Владата ДОНЕСУВА ОДЛУКА: 

1. Се одобрува: 

Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба во согласност со прилог број 1; 

Список на одлуки на Влада кои се укинуваат, во согласност со прилог број 2. 

2. Специјализираната централна државна управа ќе донесе свои прописи во согласност со 

одредбите од оваа Одлука. 

 

ПРЕМИЕР                                                                                                       Iurie LEANCA 

 

Потпишуваат: 

 

Заменик премиер, 

Министер за економија                                                      Лазар Валериу 

Министер за внатрешни работи                                                          Дорин Рецеан 

Министер за финансии                                                                        Анатол Арапу 

Министер за здравство                                                                        Андреи Усатии 
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Прилог бр. 2  

кон Одлуката на Владата број 293 

од 23.04.2014 

 

ЛИСТА 

на Одлуки на Влада кои се укинуваат 

 

1. Одлука на Влада број 44 од 18.01.1995 „За мерките за спроведување на Закон бр. 110-XIII 

од 18.05.1994“ („Службен весник на Република Молдавија“, 1995, број 14, член 70), со 

последователни измени и дополнувања. 

2. Одлука на Влада број 1173 од 19.12.1997 „За класифицирање на поединечни модели на 

оружје во лично оружје“ („Службен весник на Република Молдавија“, 1998, број 9, член 68), со 

последователни измени и дополнувања. 

3. Одлука на Влада број 126 од 15.02.2000 „За одобрената листа на видови на оружје и 

муниција за истото за продажба на физички и правни лица“ („Службен весник на Република 

Молдавија“, 2000, број 19-20, член 208), со последователни измени и дополнувања. 

 

 

 

Прилог бр. 1 

кон Одлука на Влада број 293 од 23.04.2014 

 

УРЕДБА за режим на оружје и муниција за цивилна употреба 

 

Поглавје I Општи одредби 

 

1. Уредбата за режимот на оружје и муниција за цивилна употреба (понатаму во текстот – 

Уредба) има за цел да обезбеди доследна примена на одредбите од Законот број 130 од 

08.06.2012 година за оружје и муниција за цивилна употреба (понатаму во текстот – Закон). 

 

2. Министерството за внатрешни работи е надлежен орган кој врши функции предвидени со 

член 3, став (3) од Законот. 

 

3. Органот на власта од точка 2, преку Генералниот инспекторат на полиција и неговите 

специјализирани структури на централно и локални ниво, во согласност со условите 

предвидени со Законот, ги овластува физичките и правните лица кои поднесуваат барање за 

набавка, поседување и користење на смртоносно оружје и соодветна муниција за истото или 

за вршење операции со истото и издава дозволи за оружје, или, зависно од околностите, 

дозвола за поседување, врши контрола и дозволува промет со оружје, работа на полигон за 

стрелање, издава сертификат на колекционери на оружје. 

 

4. Органот на власта, од точка 2, издава дозвола за оружје наведена во точка 2, или, зависно 

од околностите, сертификат за сопственост на физички и правни лица кои ги исполнуваат 

условите предвидени со Законот, кои поднесуваат барање за поседување или користење на 

несмртоносно оружје и муниција или за активности со истите. 

 

5. Евиденцијата на физичките и правните лица, овластени во согласност со точките 3 и 4, на 

оружјето и муницијата кои ги поседуваат, како и за активностите со истите, ја води 
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Генералниот инспекторат на полицијата преку посебна специјализирана структура на 

централизирано ниво, која се води во Државниот регистар на оружје. 

 

6. Во оваа Уредба, следните термини го имаат следното значење: 

1) обем на полигон за стрелање – сите зони на стрелиштето, зона за прием, зона за 

подготовка и активна зона (поле за гаѓање); 

 

2) зона за прием – зона во која оружјето и муницијата се заклучени во посебни контејнери 

(сефови, навлаки, касети), каде оружјето е испразнето, осигурано и се држи одвоено од 

муницијата која е заклучена во посебни контејнери (метални, пластични или дрвени кутии); 

 

3) зона за подготовка – тоа е зона во која оружјето може да се извади од посебните 

контејнери, под задолжителен надзор на персоналот на стрелиштето. Оружјето е испразнето 

и осигурано, и се чува одвоено од муницијата која се чува во посебни контејнери, а неговото 

носење се врши во согласност со посебните одредби на стрелиштето; 

 

4) активна зона (поле за гаѓање) – тоа е зона во која, под задолжителен надзор на персоналот 

на полигонот, оружјето може да се наполни со муниција, каде се врши нишанење во 

соодветните мети и гаѓањето може да се изврши со наредба на раководителот за гаѓање, по 

што се потврдува правилната идентификација на метата на секој стрелец; 

 

5) безбедносна зона – претставува територија околу активната зона на стрелиштето, 

проширена по должина и странично, во која е можно случајно навлегување на куршуми од 

рикошет или од погрешно насочено стрелање. Во оваа зона се дозволени активности – 

земјоделие, пасење на животни, шумарство – но за време на гаѓањето, треба да се осигури 

дека нема присутност на луѓе или на животни. Во оваа зона не смее да има станбени објекти 

од каков било вид, постојани или привремени, но може да има ненаселени индустриски 

објекти како што се системи за наводнување, итн.; 

 

6) оска на полигон за стрелање – претставува надолжна оска на стрелиштето која ја 

определува општата насока за гаѓање. Во рамките на отвореното стрелиште, оската на 

полигонот треба да биде насочена кон ненаселени зони и пожелно е да биде насочена кон 

север (алтернативно север-североисток или север-северозапад); 

 

7) полигон – растојание од линијата на оган до земјениот насип (затворен ѕид); 

 

8) земјен насип или попречен ѕид за запирање на куршуми – претставува главно средство за 

осигурување на стрелиштето на отворен простор, односно во затворен, и поставен е веднаш 

зад линијата на метата и вертикално во однос на оската на стрелиштето. За стрелиштата во 

кои се употребува исклучиво оружје со мазна цевка со сачма ова средство за заштита не е 

потребно. Користењето на оружје со мазна цевка со едно полнење е дозволено само на 

стрелиштата кои се опремени за користење на оружје со куршуми; 

 

9) интермедијарни насипи за куршуми – тоа се секундарни средства за заштита, природни или 

изградени, во стрелишта на отворено, кај интермедијарни простори за гаѓање. Не се 

задолжителни, но нивното постоење, како и геометриските карактеристики, може да ја 

намалат зоната на безбедност, бидејќи тие го намалуваат рикошетот предизвикан од контакт 

на куршумот со земјата. Минималната висина е 0.7 м; 
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10) насип за запирање на куршуми – посебна конструкција или објект на стрелиште, кој се 

наоѓа веднаш зад линијата на метите, служи за запирање на директни удари или поблизок 

рикошет. Кај стрелишта на отворен простор, истиот се прави од дрво и се полни со песок или 

се гради со ископување на природни јами, така што онаму каде има природни наклони, се 

полни со растресита земја или песок, а потребни се само кога максималната оддалеченост од 

метата и насипот не може да биде помала од 3 метри. Во случај на затворени стрелишта, 

дадениот објект претставува комбинација од различни елементи, во согласност со барањата 

од спецификацијата; 

 

11) парапет или странични ѕидови – странично го ограничуваат стрелиштето на отворено, 

како и затворената зона, или разните активни зони (полиња за гаѓање) меѓу нив, во склоп на 

одредена поголема активна зона; 

 

12) пресретнувачи на куршуми – тоа се безбедносни конструкции кои се наоѓаат над 

активната зона на одредено растојание, и кои се наменети за пресретнување на куршуми во 

вертикална рамнина или за намалување на корисните агли на стрелиштето заради 

концентрирање на оганот во одредени зони. Не се карактеристични за природни отворени 

стрелишта. 

 

13) агол на оган – претставува агол во вертикална или хоризонтална рамнина каде куршумите 

се разминуваат поради толеранцијата што настанува во производството на оружје и муниција, 

како и поради грешките кои настануваат во нишанењето; 

 

14) агол на нишанење – претставува агол во вертикална рамнина меѓу површината на 

стрелиштето и линијата на нишанење кога оружјето е насочено кон метата и е подготвено за 

гаѓање; 

 

15) агол на движење – тоа е агол под кој се движи оружјето во вертикална или хоризонтална 

рамнина, во однос на линијата на нишанење, кога оружјето е насочено кон метата, под 

дејство на експлозијата на полнежот; 

 

16) критичен агол – агол кој вклучува агол на испукување, агол на нишанење и агол на 

движење во момент на испукување, карактеристичен за секој вид на оружје, и кој на директен 

и одлучувачки начин ги определува димензиите и геометријата на средствата за заштита. 

Вредностите на критичните агли се следни: 

 

за кратко оружје: 8 степени (142 илј/мил); 

 

за долго оружје со механички нишан од стандарден вид (мушица – навоен нишан): 4 степени 

(71 илј./мил); 

 

за долго оружје со оптички нишан со максимално зголемување од 6 Х или долго спортско 

оружје со механички нишан, од „натпреварувачки“ тип (диоптриска мушица): 2.25 степени (40 

илј./мил); 

 

за долго оружје со оптички нишан со зголемување поголемо од 6 х: 1.25 степени (22 илј/мил); 

 

17) ограничувачи на агол – збир на правила и постапки за ракување со оружје во активната 

зона на стрелиштето, како и одбележување на странични и вертикални граници на секторот 
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на стрелиштето, преносни уреди, наменети за ограничување на хоризонталните агли, 

понекогаш и вертикални, за да се спречи надминување на критичниот агол на стрелиштата; 

 

18) дозволени грешки – грешки вклучени во критичниот агол. Овие грешки се познати, 

квантифицирани и се одржуваат на прифатливо ниво со помош на технички решенија, 

прифатени при изборот на димензиите на безбедносните средства, во комбинација со 

прифатливото ниво на подготовка на стрелците и почитување на дисциплината на 

стрелиштето; 

 

19) неприфатливи грешки – намерни отстапувања од постапката за ракување со оружје и 

муниција во која било зона од опсегот на стрелиштето, предизвикано исклучиво од страна на 

човекот. Тие претставуваат главна форма на нарушување на безбедноста на стрелиштата, 

главно со гаѓање во недозволени насоки, под несоодветни агли или со значителни системски 

отстапувања при гаѓањето. Единствен метод за прекинување на таквите отстапувања е 

свесно и одговорно почитување на безбедносните мерки на стрелиштето. 

 

Поглавје II 

 

Постапка за издавање дозволи на физички лица за набавка, носење и користење на 

оружје и муниција за цивилна употреба 

 

7. За да се добие дозвола за набавка на смртоносно и несмртоносно оружје што подлежи на 

обврската за добивање на одобрение, државјанинот на Република Молдавија со постојано 

место на живеење во Република Молдавија, кој сака да биде носител на правото на 

поседување или, зависно од околностите, на носење и употреба на оружје, мора да поднесе 

до овластената служба на Генералниот инспекторат на полицијата односно, за оружје со 

мазна цевка, до овластената служба на инспекторатот на полицијата во чија надлежност се 

наоѓа според местото на живеење, досие кое ги опфаќа следните документи кои 

претставуваат доказ за исполнување на условите, предвидени во член 7, став (1) и (2) од 

Законот: 

 

1) стандардно барање, за кое образецот е даден во прилог број 1; 

 

2) идентификациски документ на подносителот на барањето, оригинал и копија; 

 

3) лекарско уверение, издадено најмногу 12 месеци пред поднесувањето на барањето, од кое 

произлегува дека подносителот на барањето е способен, од медицинска гледна точка, да 

поседува и користи смртоносно оружје и муниција (нарколошки и психијатриски заклучок); 

 

4) уверение за посетување на теоретска и практична обука за ракување со огнено оружје, 

организирана од страна на овластеното правно лице, оригинал и копија; 

 

5) мислење за психолошката состојба од кое произлегува дека подносителот на барањето е 

способен да поседува, носи, користи огнено оружје и муниција, издадено од психолог, со 

старост најмногу 12 месеци пред поднесување на барањето; 

 

6) фотографија во боја со димензии 10х15 см; 

 

7) доказ за платени такси предвидени во Прилог број 2 од Законот; 
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8) ловечка книшка, оригинал или копија, издадена од ловечка организација, која работи во 

согласност со законот на Република Молдавија, за ловечко оружје, во согласност со 

околностите; 

 

9) сертификат од тренерот за стрелање или биатлон, или членска книшка од некоја 

федерација, здружение или стрелачки спортски клуб или спортски клуб за биатлон, копија и 

оригинал, за стрелачко оружје од категорија на долги оружја, зависно од околностите; 

 

10) мислење за условите за чување и безбедност на оружје и муниција во домот, кое го 

даваат претставниците на органот на полиција, или од здружение, федерација или спортски 

клуб, во кој истиот е член; 

 

11) заверена копија од конечната одлука, издадена од страна на надлежен правен орган, од 

која произлегува дека подносителот на барањето не се наоѓа во некоја од ситуациите 

предвидени во член 7, став (2), точки а), б), е)-г), во согласност со околностите. 

 

8. Документот предвиден во точка 7, подточка 10) може да се достави по донесувањето на 

одлуката за издавање на дозвола за набавка на смртоносно и несмртоносно оружје одобрено 

од страна на органот за проверка на барањето на подносителот на барањето. 

 

9. Без да се доведуваат во прашање одредбите од точка 7, подточки 3)-5), лицето кое работи 

во рамките на органот на јавна управа со надлежности во областа на националната одбрана, 

државна безбедност и јавен ред, кое е опремено со службено смртоносно оружје, може да го 

докаже исполнувањето на условите предвидени во член 7, став (1) точки ц)-е) од Законот, со 

давање на службената легитимација на увид или, зависно од околностите, уверението кое го 

издава работодавачот. 

 

10. Лицето кое се наоѓа во некоја од ситуациите предвидени со член 10, став (1) или (2) од 

Законот, може да побара продолжување на дозволата за набавка на оружје или, зависно од 

околностите, издавање на нова дозвола, без давање на други документи за увид. 

 

11. Барањето формулирано во согласност со условите предвидени во точките 7-10 се 

разгледува од страна на овластената служба во Генералниот инспекторат на полицијата или 

органот на полицијата со територијална надлежност, во рок од 30 дена од датумот на 

поднесување на барањето. 

 

12. Во рок од 30 дена од поднесувањето на барањето, надлежните полициски органи се 

обврзани да проверат дали се исполнети условите предвидени во член 7, став (1) и (2) од 

Законот, врз основа на документите доставени од страна на подносителот на барањето, како 

и на податоците и информациите кои ги имаат во сопствената евиденција. 

 

13. Во случај во кој при проверката, надлежните полициски органи ќе утврдат дека се 

потребни дополнителни документи или дополнителни информации во врска со 

исполнувањето на условите предвидени со Закон, истите може да побараат од наведеното 

лице да ги достави документите предвидени во точка 7, подточка 11) на увид. 

 

14. Во ситуациите предвидени со точка 8 и 13 од оваа Уредба, рокот од 30 дена, предвиден со 

точка 11, се суспендира на рок од 10 дена од датумот на кој од лицето е побарано да ги 
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достави на увид документите или информациите или, зависно од околностите, од датумот од 

кој лицето е информирано дека не ги исполнува условите предвидени со член 7, став (1) и (2) 

од Законот. Во рок од 10 дена, подносителот на барањето ќе ги достави на увид бараните 

информации или докази за исполнување на условите за чување и безбедност на оружјето. 

Доколку лицето не ги достави бараните информации на увид, надлежниот полициски орган ќе 

го одбие барањето. 

 

15. За да се утврди дали се исполнети условите за чување и безбедност на оружје, 

претставниците на надлежниот полициски орган или на здружението, федерацијата или 

спортскиот клуб на кои подносителот се повикува, може да извршат проверка во домот, но 

само по претходно информирање и со согласност од страна на подносителот. 

 

16. Во случај кога досието согласно точка 7, како и резултатите од другите проверки кои ги 

врши органот на полиција, ги исполнува сите услови предвидени со Закон, надлежниот 

полициски орган издава по една дозвола за набавка чиј образец е даден во Прилог број 2, за 

секое оружје за кое е побарано овластување, а во спротивно, подносителот на барањето ќе 

биде писмено информиран за причините поради кои барањето е одбиено. 

 

17. Неоснованото одбивање на подносителот на барањето да ги покаже документите или да 

ги достави информациите предвидени со точка 13 или да дозволи да се спроведат проверките 

предвидени со точка 15, може да претставува основа за одбивање на барањето за издавање 

на дозвола, ако е невозможно да се утврди дали се исполнети условите предвидени со член 7 

став (1) и (2) од Законот или, зависно од околностите, условите за чување и осигурување на 

безбедноста на оружјето. 

 

18. Подносителот на барањето може да поднесе жалба по одлуката на надлежните органи, 

предвидена со точка 17, во согласност со условите од Законот за управни прекршоци број 

793-XIV, од 10.02.2000. 

 

Поглавје III 

 

Постапка за издавање уверение за завршување на теоретска и практична обука за 

оружје и муниција 

 

19. Лицата кои поднесуваат барање за добивање дозвола за набавка на смртоносно и 

несмртоносно оружје што подлежи на обврската за добивање на одобрение, треба претходно 

да посетуваат теоретска и практична обука предвидена со член 7, став (1) точка б) од Законот 

и да го положат завршниот испит, во согласност со условите предвидени со оваа Уредба. 

 

20. Обуката предвидена во точка 19 може да ја посетуваат само лица со наполнети 21 година. 

 

21. Доказ за исполнување на условите предвидени со точка 20 е давање на увид на 

идентификацискиот документ. 

 

22. За целите на прием на обуката предвидена со точка 19, подносителот на барањето треба 

да ги покаже документите наведени во точка 7, подточка 2) и 3). 

 

23. На крајот на обуката, посетителите полагаат завршен испит кој се состои од два тестови, и 

тоа:  
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1) теоретски тест, во рамките на кој се проверува знаењето од следните области: закон за 

оружје и муниција за цивилна употреба, како и за законска самоодбрана и во случај на 

неопходност; пружање на прва помош; делови и компоненти и начин на функционирање на 

оружјето и муницијата за цивилна употреба; 

 

2) практичен тест, во рамките на кој се проверуваат основните вештини за употреба на 

оружјето, односно, подготовка на оружјето за гаѓање, усогласување на метите за гаѓање, 

лична реакција на отворен оган и начин за чување на оружје. 

 

24. Резултатот од испитот се запишува во записник кој го потпишуваат членовите на 

испитната комисија, а се впишуваат бодовите добиени на двата теста, како и аритметичката 

средна оценка, од 1 до 10, односно со напомена „положил(а)“, ако е добиена оценка најмалку 

7, или „не положил(а)“, ако оценката е пониска од 7, што на кандидатот истиот ден му се 

соопштува. 

 

25. Доколку кандидатот не се појавил на испитот во претходно договорениот термин, истото 

се запишува во записникот предвиден во точка 24. 

 

26. Кандидатот кој не го положил завршниот испит може да поднесе жалба во рок од 5 дена 

од денот на полагање на испитот. Жалбата се разгледува од страна на нова комисија, чии 

членови не може да бидат лицата кои ја утврдиле првобитната оценка, а резултатот се 

запишува во записникот склучен во нови околности. 

 

27. Начинот на оценување предвиден со точка 24, како и постапката за составување на 

испитната комисија и жалбената комисија, се утврдени со внатрешните прописи на 

организаторот, со согласност од Генералниот инспекторат на полицијата. 

 

28. На лицето кое го положило завршниот испит наведен во точка 23, правното лице-

организатор, му издава уверение за положена теоретска и практична обука за ракување со 

огнено оружје, а образецот е даден во Прилог број 3. Документот го потпишува директорот на 

обуката со печат од организаторот. 

 

29. Лицето кое не го положило или не се појавило на завршниот испит има право да учествува 

на нов испит во согласност со условите пропишани со точка 23, во рок од најмногу 12 месеци, 

во согласност со планот кој го утврдува организаторот, без повторување на подготвителната 

обука. 

 

30. Лицето кое не се појавило на повторениот испит или истиот не го положило може да се 

појави на нов испит само по посетување на нова подготвителна обука, под условите кои се 

утврдени во точка 19. 

 

Поглавје IV 

 

Набавка и отуѓување на оружје и муниција. Внесување белешки во дозволата за оружје 

и издавање на истото 

 

31. Сопственикот на дозволата за набавка на оружје може да ја изврши набавката на оружје 

или, зависно од околностите, на цевка од онаа категорија за која дозволата е издадена, кај 
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кое било правно лице кое продава оружје, а кое е лиценцирано во областа за трговија со 

оружје и муниција за цивилна намена, во рокот на важење на документот. 

 

32. Во ситуацијата предвидена со точка 31, субјектот кој продава оружје има обврска да ги 

запише во дозволата за набавка сите предвидени податоци на задниот дел. 

 

33. Лицето кое легално набавило одредено смртоносно или несмртоносно оружје што 

подлежи на обврската за добивање на одобрение, или цевка за вакво оружје, има обврска да 

се пријави во рок од 10 дена од денот на набавката кај органот кој ја издал дозволата за 

набавка на оружје, за да му се издаде дозволата за оружје. 

 

34. Во ситуацијата предвидена во точка 33, во рок од 10 дена, надлежните органи го 

проверуваат следното:  

 

1) автентичност на документите кои се доставени од страна на сопственикот на оружје; 

 

2) дали набавеното оружје или цевка припаѓаат на категоријата или типот за кој е издадена 

дозволата за набавка; 

 

3) дали серијата и бројот на оружјето или цевката соодветствуваат со податоците во 

придружната документација; 

 

4) постоење на ова оружје во Државниот регистар на оружје; 

 

5) дали дозволата за набавка е пополнета на задниот дел на пропишаниот начин. 

 

35. Ако по извршување на проверките предвидени во точка 34 не се утврдат неправилности 

или пречки, надлежниот орган на полицијата ја издава дозволата за оружје од тип А, чиј 

образец е даден во прилог број 4, во случај лицето да има дозвола за поседување на 

набавеното оружје или дозвола за оружје од тип Б, чиј образец е даден во прилогот број 5, ако 

лицето е овластено да носи и употребува оружје со запишување на оружјето во соодветниот 

документ, како и калибарот на муницијата кои подносителот на барање може да ги поседува. 

 

36. Резервната цевка се запишува во дозволата за оружје. 

 

37. Во случај на откривање на одредени неправилности или пречки, надлежниот орган ги 

презема потребните мерки со кои се бара објаснување за утврдените недоследности или, 

зависно од околностите, одбива да ја издаде дозволата за оружје и носи одлука за предавање 

на оружјето на полицијата, во согласност со ситуацијата која ја оправдува одлуката за 

одбивање. 

 

38. Со цел отуѓување на оружјето преку донација, донаторот го доставува договорот за 

донација во примероци, даденото оружје, како и дозволата за оружје на трговецот за оружје, 

лиценциран во областа за трговија со оружје од оваа категорија или, зависно од околностите, 

на надлежната служба на Генералниот инспекторат на полицијата или органот на полиција 

надлежен за местото на живеење на донаторот. 
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39. Надлежниот орган предвиден со точка 38 ја утврдува автентичноста на договорот за 

донација и му дава еден примерок на донаторот, а другиот примерок, заедно со купонот за 

потврда за примање на оружје – го дава на примателот. 

 

40. Со цел добивање на дозволата за оружје, во согласност со точка 38, примателот ќе ја 

следи постапката за добивање на дозволата за оружје во согласност со точките 7-18 и 35-37. 

 

41. Доколку примателот на поклонот не ја дал на увид дозволата за оружје во рок од 6 месеци 

заради добивање на поклонетото оружје, органот предвиден во точка 38 го предава оружјето 

на територијалниот орган на полицијата. 

 

Поглавје V 

 

Услови за чување, превоз и безбедност на смртоносно и несмртоносно оружје кое 

подлежи на обврската за добивање одобрение и соодветната муниција 

 

42. Носителот на правото на поседување е обврзан да го чува во својот дом смртоносното и 

несмртоносното оружје што подлежи на обврската за добивање на одобрение, во посебно 

уредени метални ормарчиња кои се обезбедени со систем за затворање со клуч или со 

шифра што го спречува пристапот до истите од страна на неовластени лица. 

 

43. Носителот на правото на поседување или носење и употреба на смртоносно и 

несмртоносно оружје што подлежи на обврската за добивање на одобрение може да го 

предаде оружјето и муницијата за привремено чување на продавница за оружје или на 

полицијата.  

 

44. Носителот на правото на поседување може да го пренесува оружјето запишано во 

дозволата само во случај на предавање на оружјето на продавницата за оружје или промена 

на местото на чување, како што е предвидено во точките 45-47. 

 

45. Заради добивање на дозвола за пренос на оружје, носителот на правото на поседување ќе 

достави до органот на полицијата, во чија територијална надлежност се чува оружјето, 

барање во кое се наведуваат идентификациските податоци на подносителот на барањето, 

причина за пренесувањето, место на кое оружјето се пренесува, датум и траење на превозот, 

трасата по која се превезува, превозното средство, оружјето и муницијата кои се пренесуваат. 

Во согласност со околностите, кон барањето се приложува следната документација: 

 

1) во ситуација во која се бара дозвола за пренос на повеќе од 12 парчиња оружје – доказ за 

осигурување на превозот од овластениот субјект за оружје, доколку истовремено се 

пренесува целото количество на оружје; 

 

2) доказ за обезбедување на услови за чување и безбедност на оружјето, во случај на пренос 

на оружјето на друго место на живеење. 

 

46. Според барањето предвидено во точка 45, се издава дозвола за превоз на оружје, чиј 

образец е даден во Прилог број 6, во рок од не повеќе од еден работен ден, во текот на кој, во 

ситуацијата предвидена во точка 45 подточка 1), надлежниот полициски орган проверува дали 

трговецот со оружје кој треба да го обезбеди превозот е овластен да ја извршува 

транспортната активност, а во случај кога подносителот изјавува дека оружјето се предава на 
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трговецот за оружје, се проверува дали истиот постои и дали е овластен (дали поседува 

лиценца). 

 

47. Доколку, по извршување на соодветните проверки, надлежниот полициски орган утврди 

дека овластувањето побарано во согласност со условите од точка 46 не е оправдано, истиот 

ќе го одбие барањето и ќе го информира подносителот за причините за одбивање. 

 

48. Носителот на правото за поседување на долго оружје со мазна цевка или колекционер 

може, врз основа на барањето, да добие дозвола да употреби на стрелиште овластено за таа 

категорија на оружје, едно парче од оружјето кое го поседува, односно колекционерското 

оружје во согласност со член 15 став (3) од Законот, ако е извршен периодичен технички 

преглед во последните 5 години. 

 

49. Во барањето предвидено во точка 48 се наведуваат идентификациските податоци на 

подносителот, стрелиштата на кои ќе се користи оружјето, датумот и периодот кога оружјето 

ќе се пренесе и употреба, транспортната траса и, зависно од случајот, превозното средство. 

 

50. Барањето предвидено во точка 48 се решава во рок од еден работен ден: се издава 

привремена дозвола за превоз и употреба на оружје, чиј образец е даден во Прилог број 7, за 

период во рамките на кој надлежниот полициски орган проверува дали стрелиштето на кое ќе 

се употреби оружјето е овластено во согласност со законот. 

 

51. Привремената дозвола за превоз и користење на оружје се издава на 10 дена и може да 

се продолжи само еднаш според барање, за истиот временски период. 

 

52. Лицата овластени во согласност со условите од точка 45 се обврзани да го превезуваат 

оружјето до релевантното место во навлаки, без муниција. 

 

53. Доколку оружјето и муницијата се пренесуваат со автомобил, сопственикот е обврзан да 

обезбеди посебно уредено место во внатрешноста на возилото што оневозможува пристап до 

оружјето на други лица, а ако возилото има багажник, оружјето ќе се чува само во овој дел. 

 

Поглавје VI 

Постапка за издавање дозволи на колекционери 

 

54. Физичките лица кои сакаат да поседуваат колекционерско оружје може да достават 

барање за издавање на сертификат за колекционери до надлежниот полициски орган, за кој 

образецот е даден во прилог број 8, ако ги исполнуваат условите предвидени со член 7 од 

Законот. 

 

55. Заради добивање на сертификат за колекционери, подносителот на молбата треба да 

поднесе барање кон кое ќе ја приложи документацијата предвидена со точка 7 подточка 1(-7), 

како и еден од следните документи, зависно од околностите на кои е засновано барањето: 

 

1) доказ за наследување на одредено смртоносно оружје; 

 

2) документ за поклон (награда) од некоја јавна институција, музеј, овластено правно лице, 

како и од физички лица кои легално го поседуваат поклонетото оружје; 
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3) документ кој го издава музејот или здружението на колекционери, што докажува дека 

намената на тоа оружје е – музејски експонат, или претставува реткост, или уметничка, 

научна или документарна вредност; 

 

4) потврда издадена од страна на некое здружение на колекционери кое легално работи во 

Република Молдавија, која го потврдува членството на подносителот на барањето или, 

зависно од околностите, фактот дека истиот ќе стане член по набавувањето на 

колекционерското оружје. 

 

56. Без да се доведуваат во прашање одредбите од точка 55, во случај кога подносителот на 

барањето има право на поседување или носење и користење на смртоносно оружје, кон 

барањето се приложува само важечката дозвола за оружје, како и документите предвидени со 

точка 55. 

 

57. Одредбите од точките 8-15 за постапката за разгледување на барањето, како и од точката 

42, за условите за чување и обезбедување на оружјето, и следствено, и постапката за 

проверка на усогласеноста со овие одредби, на соодветен начин се однесуваат и на 

подносителот на молбата за добивање на сертификат за колекционери. 

 

58. Ако се исполнети условите предвидени со законот, надлежниот полициски орган го издава 

сертификатот за колекционери на подносителот на барањето, а исто така, во согласност со 

околностите, дозвола за набавка на оружје. 

 

59. Доколку не се исполнети условите за издавање на сертификат на колекционери, 

надлежниот полициски орган писмено го известува подносителот за причините за одбивање 

на барањето. 

 

60. Сертификатот за колекционери му дава на сопственикот право на поседување на 

колекционерско оружје кое станало негова сопственост по пат на наследство или донација, до 

добивањето на даденото право, како и правата на набавка и поседување на колекционерско, 

ловечко или стрелачко оружје. 

 

61. Колекционерското оружје не може да се користи под никакви услови, освен во случај на 

самоодбрана. 

 

62. Доколку колекционерот го употребил оружјето, истиот е обврзан да постапува во 

согласност со условите предвидени со член 17 од Законот. 

 

63. Сертификатот за колекционери се издава заедно со дозволата за оружје, каде е запишано 

оружјето кое се чува во колекцијата. 

 

Поглавје VII 

 

Постапка за издавање дозвола за оружје 

 

64. Сопствениците на дозвола за оружје од категории А и Б се обврзани да се јават заради 

издавање на дозволата за оружје во временски период определен од страна на Генералниот 

инспекторат на полицијата, на места кои се определени од страна на територијалните органи 

на полицијата и да ги донесат на увид следните документи: дозвола за оружје, документ за 
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идентитет на законскиот сопственик на оружјето, уверение за периодична техничка проверка 

на оружјето со правото на носење и употреба, издадено во последните 12 месеци, документ 

со кој се потврдуваат правата на поседување или, зависно од околностите, носење и 

користење на даденото оружје, лекарско уверение (нарколошки и психијатриски заклучок), 

како и, зависно од околностите, документацијата предвидена со точка 7 подточка 11. 

 

65. Лицата наведени во точка 9 се ослободени од поднесување на лекарско уверение. 

 

66. Надлежниот полициски орган го одбива издавањето на дозвола за оружје во следните 

случаи: 

 

1) кога подносителот на барањето се наоѓа во една од ситуациите предвидени во член 19 од 

Законот; 

 

2) подносителот на барање не доставува потврда за извршен периодичен технички преглед 

на оружјето за кое се бара издавање на дозволата за оружје со право на носење и употреба. 

 

67. Лицата кои со автентични документи ќе докажат дека во периодот определен за издавање 

на дозволата за оружје не биле во можност да се јават на надлежниот полициски орган 

поради објективни причини, може да добијат дозвола за оружје, но не подоцна од 30 дена од 

датумот на престанување на ваквите причини. 

 

68. По првото издавање на дозволата за оружје, забранета е употребата на смртоносното 

оружје во лов и на спортски стрелишта ако не бил извршен периодичен технички преглед во 

последните 5 години. 

 

Поглавје VIII 

 

Смртоносно и несмртоносно оружје што подлежи на обврската за добивање на 

одобрение, кое се наоѓа во сопственост на физички лица кои не се носители на правото 

на поседување или носење и користење 

 

69. Физичките лица, кои немаат право на поседување или, зависно од околностите, носење и 

употреба на смртоносно и несмртоносно оружје што подлежи на обврската за добивање на 

одобрение или лица на кои тоа право им е привремено или трајно одземено, може да имаат 

оружје само во следните ситуации: 

 

1) станале сопственици по оставинска постапка; 

 

2) станале сопственици во моментот на прекинување или укинување на правото на 

поседување или носење и користење на оружје, во согласност со Законот. 

 

70. Оружјето во сопственост на лицата предвидени во точка 69 може да им биде одземено во 

согласност со Законот, зависно од околностите, и може да се чува само кај лиценцирани 

трговци со оружје, освен во случај кога се чува под стража во органите на полицијата. 

 

71. Лицата предвидени со точка 69 кои ги исполнуваат условите предвидени со член 7 став (1) 

и (2) од Законот, можат на свое барање, да добијат дозвола за поседување или носење и 

користење на оружје во нивна сопственост, во согласност со околностите предвидени во 
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Поглавје II, или може да го онеспособат тоа оружје, во согласност со околностите, како што е 

предвидено во Поглавје XXXVII и да го чуваат како реквизит. 

 

Поглавје IX 

 

Постапка на одземање и поништување на правото на поседување, носење и употреба 

на смртоносно и несмртоносно оружје што подлежи на обврската за добивање на 

одобрение и соодветната муниција 

 

72. Во ситуациите предвидени во член 18, став (1) од Законот, надлежниот полициски орган ќе 

преземе мерки за поништување на правото на поседување и повлекување на дозволата за 

оружје. Релевантното лице за истото се информира со писмена одлука, за која образецот е 

даден во Прилог број 9. 

 

73. Во рок од 10 дена од денот на информирање за одлуката, сопственикот е должен да ја 

достави до надлежниот полициски орган дозволата за чување или, зависно од околностите, за 

носење и употреба, заедно со документот кој докажува отуѓување на оружјето или негово 

предавање на лиценцираниот трговец со оружје заради одземање, освен во случај кога 

оружјето се чува под стража во органите на полицијата. 

 

74. Во ситуациите предвидени со член 18, став (2), (3) и член 19, став (1), (2), и (3) од Законот, 

надлежниот полициски орган писмено го известува носителот на правото на поседување или 

носење и користење на оружјето за одземањето на ова право, притоа задолжувајќи го да го 

предаде оружјето на трговецот со оружје и да достави на увид доказ за истото во рок од 10 

дена од денот на добивање на известувањето, освен во случај кога оружјето се наоѓа под 

стража во органите на полицијата. 

 

75. Во периодот кога правото на поседување или носење и употреба на оружје е 

суспендирано, дозволата за оружје се чува кај надлежниот полициски орган кој истата ќе ја 

врати на сопственикот по престанувањето на условите кои резултирале во суспендирањето. 

 

Поглавје X 

 

Дозвола за патување во странство со смртоносно и несмртоносно оружје што подлежи 

на обврската за добивање на одобрение, заедно со релевантната муниција 

 

76. Државјанинот на Република Молдавија кој легално поседува смртоносно и несмртоносно 

оружје што подлежи на обврската за добивање на одобрение и кој сака да патува во 

странство со истото, мора претходно да побара издавање на прелиминарно барање за 

добивање на дозвола од надлежниот полициски орган за превоз и привремено изнесување од 

земјата, за што образецот е даден во Прилог број 10, врз основа на кој царинскиот орган 

дозволува изнесување на оружјето од територијата на земјата, со спроведување на 

царинските формалности според законот. 

 

77. Дозволата предвидена со точка 76 се издава ако подносителот на барање има намера да 

патува во странство, зависно од околностите, во лов или на натпревар во гаѓање. 

 

78. За издавање на дозволата предвидена со точка 76, заинтересираното лице мора да 

достави барање до надлежниот полициски орган кон кој ќе приложи документ за патувањето 
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во странство, дозволата за оружје, како и следните документи, во согласност со околностите, 

зависно од целта на патувањето: 

 

1) дозвола за лов или ловечка книшка, како и покана од некоја ловечка организација или други 

лица од државата која е дестинација, како и превод на службениот јазик; 

 

2) спортска легитимација или легитимација на тренерот на стрелиштето или биатлонот, како и 

покана за официјален натпревар во стрелаштво, организирано во таа држава, или покана од 

некој спортски клуб за стрелаштво или биатлон од оваа држава, во автентична форма, со, 

зависно од околностите, превод на службениот јазик. 

 

79. Ако се исполнети условите предвидени со точка 78, надлежниот полициски орган издава, 

во рок од 5 дена од денот на поднесување на барањето, дозвола за превоз заради 

привремено изнесување од земјата во која е регистрирано оружјето или, зависно од 

околностите, муницијата. 

 

80. Рокот на важење на дозволата предвидена со точка 76 подразбира период за кој се дава 

дозволата за привремено изнесување на оружјето од територијата на Република Молдавија и 

истиот се определува во согласност со периодот на важење на влезната виза или правото на 

престој во дадената држава како, зависно од околностите, во согласност со податоците кои се 

наоѓаат во документите наведени во точка 78 подточка 1) и 2). 

 

81. Врз основа на дозволата предвидена со точка 76, царинскиот орган дозволува 

преминување на државната граница на Република Молдавија со оружјето и соодветната 

муниција, внесува белешка за истото во дозволата за превоз на оружје и/ или, зависно од 

околностите, во друг документ за регистрација, во електронска форма, при излезот и при 

влезот во земјата. 

 

82. Во случајот предвиден со член 20 став (3) од Законот, надлежниот полициски орган кај кој 

е пријавена загубата или кражбата на оружјето во странство, внесува белешка во 

евидентниот лист без испишување од државниот Регистар на оружје, сè до неговото враќање. 

 

Поглавје XI 

 

Смртоносно оружје и соодветна муниција која во Република Молдавија ја внесуваат 

странски државјани со место на престој или седиште во странство 

 

83. Странски државјанин со престој во странство, кој привремено доаѓа во Република 

Молдавија заради учество на натпревари во стрелаштво или лов, може да внесе во земјата 

смртоносно оружје и соодветна муниција од категориите дозволени во цивилниот опсег, ако 

на државниот граничен премин го докаже легалното поседување на оружјето во државата од 

која доаѓа. 

 

84. Физичко или правно лице кое ја формулира поканата за учество со некој од настаните 

предвидени со точка 83, треба да го информира поканетото лице за местата на премин на 

државната граница каде може да се внесе оружје во земјата, како и за фактот дека при влезот 

во Република Молдавија задолжително мора да го докаже легалното поседување на оружјето. 
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85. Лицето кое праќа покана со некоја од целите предвидени со точка 83, мора од 

Генералниот инспекторат на полицијата или надлежниот територијален орган на полицијата 

во чија надлежност се извршуваат дадените мерки да добие привремена дозвола за оружје, 

да му достави на царинскиот орган копија од поканата и дозволата за оружје пред доаѓањето 

на поканетите лица. Поканата мора да содржи: идентификациски податоци на поканетото 

лице и идентификација на оружјето, количина на муниција која се внесува, место и временски 

период за одржување на манифестацијата на територијата на Република Молдавија, место на 

премин на државната граница. 

 

86. Внесувањето на смртоносно оружје на територијата на Република Молдавија под условите 

од точка 83 е дозволено преку кој било граничен премин наведен од страна на царинскиот 

орган. 

 

87. Доказот дека лицето предвидено со точка 88 легално го поседува оружјето се доставува 

на некој од следните начини: 

 

1) органите на власта на државата на потекло го запишуваат оружјето во патниот документ; 

 

2) со официјален документ издаден од страна на властите на државата на потекло кој го 

потврдува правото на лицата на поседување на оружјето кое се пријавува при влезот во 

државата. 

 

88. Проверката на оружјето што се внесува на територијата на Република Молдавија на 

граничниот премин ја вршат царинските органи и се потврдува со соодветно впишување во 

привремената дозвола за оружје, за која образецот е даден во Прилог број 11, а што се 

издава од страна на надлежните полициски органи. 

 

89. Проверката на законската усогласеност со некои од целите предвидени со точка 83, за кои 

е потребна дозвола за внесување на оружје на територијата на Република Молдавија ја вршат 

царинските органи врз основа на еден од следните документи кои сопственикот на оружјето ги 

дава на увид во согласност со околностите: 

 

1) лична покана за учество во лов организиран од страна на легална ловечка организација, во 

случај на внесување на оружје за лов; 

 

2) лична покана за учество на некој натпревар во стрелаштво организиран од страна на 

федерација, здружение или спортски стрелачки клуб, во случај на внесување на стрелачко 

оружје; 

 

3) привремена дозвола издадена од страна на ополномоштена служба на Генералниот 

полициски инспекторат или полициски орган со територијална надлежност, во чии рамки ќе се 

одржи натпреварот во стрелаштво или лов. 

 

90. Ако се исполнети условите предвидени во точките 87 и 89 за внесување на оружје во 

земјата со целите предвидени со точка 83, царинскиот орган во привремената дозвола за 

оружје ќе ги внесе датумот и граничниот премин преку кој оружјето е внесено во Република 

Молдавија. 
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91. Доколку условите за внесување на оружје на територијата на Република Молдавија не се 

исполнети, сопственикот истото ќе го предаде на царинскиот орган, со тоа што оружјето 

подоцна ќе биде вратено на сопственикот според законски предвидената постапка при излез 

од државата или при давање на увид на документите предвидени со точките 87 и 89. 

 

92. Генералниот инспекторат на полицијата со поддршка од другите територијални полициски 

структури проверува дали даденото лице ги почитува целите поради кои ја добило дозволата 

за увоз на оружје и муниција во земјата. 

 

93. Лицето од Република Молдавија кое ја праќа поканата во согласност со условите 

предвидени со точка 84 е обврзано да обезбеди чување и сигурност на оружјето што припаѓа 

на поканетото лице, во текот на целиот престој во земјата. 

 

94. Сопственикот на оружјето внесено во Република Молдавија, во согласност со оваа 

Уредба, нема право да го користи во други цели освен за лов или за натпревар во стрелаштво 

во кои учествува согласно поканата. 

 

95. Во случај кога лицето кое влегло на територијата на Република Молдавија во согласност 

со точка 83 сака, во текот на престојот во земјата, да отуѓи дел од внесеното оружје, истото 

мора претходно да поднесе барање за издавање на дозвола за отуѓување на оружје, за што 

образецот е даден во Прилог број 12, во Генералниот инспекторат на полицијата во чија 

територијална надлежност се наоѓа трговецот со оружје со чие посредство ќе се реализира 

активноста. 

 

96. Врз основа на дозволата за отуѓување, сопственикот може да го отуѓи оружјето само по 

претходно извршување на царинските формалности предвидени со законот. 

 

97. Лицето кое го отуѓило оружјето на територијата на Република Молдавија, при излезот од 

земјата, ќе му ги покаже на царинскиот орган оригиналните дозволи за отуѓување и 

документите со кои го докажува фактот дека оружјето било отуѓено според законски услови. 

 

98. Во случај во кој, при излезот од територијата од Република Молдавија, лицето не го 

покаже оружјето со кое влегло, како и документите предвидени со точка 97, или, зависно од 

околностите, потврдата издадена од полицијата во случај истото да е изгубено, украдено или 

задржано кај надлежните органи, под легални услови, царинскиот орган заедно со 

пограничната полиција презема законски мерки. 

 

Поглавје XII 

 

Набавка и изнесување од територијата на Република Молдавија на смртоносно и 

несмртоносно оружје на странски државјани што подлежи на обврската за добивање на 

одобрение, како и соодветната муниција 

 

99. Странските државјани кои сакаат да набават смртоносно и несмртоносно оружје што 

подлежи на обврската за добивање на одобрение за целите на негово изнесување од земјата, 

се обраќаат до дистрибутерот со лиценца за продажба на оружје, кој претходно треба да 

поднесе барање до овластената служба на Генералниот инспекторат на полицијата за 

издавање на дозвола за изнесување на оружје, во согласност со член 28 став (2) од Законот, 

за што образецот е даден во Прилог број 13. 
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100. За целите на добивање на дозвола за пренос според точка 99, лиценцираниот трговец со 

оружје треба на надлежниот полициски орган да му го достави барањето кон кое ќе ги 

приложи копиите од документите за преминување на границата, како и официјалниот 

документ кој го издаваат властите на неговата земја, од кој произлегува дека ги исполнува 

условите за поседување на тој тип на оружје или муниција, преведен на службениот јазик или, 

зависно од околностите, издаден во дипломатско претставништво или конзуларно одделение 

на државата во која се пренесува оружјето. 

 

101. Врз основа на барањето и документите предвидени со точка 100, надлежниот полициски 

орган ја издава дозволата за пренос на оружје или муниција, со важност од 30 дена. 

 

102. По продажбата на оружјето, соодветниот трговец со оружје е обврзан во рок од 10 дена 

да го предаде оружјето на лицето кое го набавило, при излезот од територијата на Република 

Молдавија, или во согласност со околностите, да го прати до местото на живеење на 

купувачот, преку трговецот со оружје кој е овластен да врши меѓународен превоз на оружје и 

муниција, по завршувањето на потребните царински формалности. 

 

103. Во случај кога подносителот има намера лично да го пренесе набавеното оружје од 

територијата на Република Молдавија, истиот мора да го донесе на увид даденото оружје на 

царинскиот орган, заедно со дозволата за изнесување од територијата на Република 

Молдавија. 

 

104. Во случај кога лицето, согласно точка 99 набави три или повеќе парчиња оружје, 

трговецот со оружје истите ги праќа до местото на живеење на купувачот, преку трговецот со 

оружје кој е овластен за меѓународен превоз на оружје и муниција. 

 

Поглавје XIII 

 

Режим за набавка, поседување и отуѓување на несмртоносно оружје 

 

105. Државјанин на Република Молдавија или странски државјанин кој легално живее во 

Република Молдавија, кој има наполнети 18 години и сака да набави несмртоносно оружје, со 

исклучок на она што подлежи на обврската за добивање на одобрение, заради поседување 

или, зависно од околностите, носење и употреба, треба да покаже на овластениот трговец со 

оружје на територијата на Република Молдавија доказ дека ги исполнува условите утврдени 

во точка 7 подточка 3), како и идентификациски документ, со кој се потврдува возраста на 

подносителот на барање и, зависно од околностите, законскиот престој на територијата на 

Република Молдавија. 

 

106. Подносителот на барање може да набави одредено несмртоносно оружје од кој било 

овластен трговец со оружје и обврзан е да се пријави, во рок од 10 дена од денот на 

набавката, кај полицискиот орган во чии рамки се наоѓа местото на живеење, заради 

издавање на потврда за сопственост, за што образецот е даден во Прилог број 14. 

 

107. Издавањето на потврдата за сопственост ја врши полицискиот орган само кога 

подносителот на барање ќе ги донесе на увид документите со кои се потврдува дека 

набавката е извршена во согласност со законот. 
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108. Во случај кога лицето, во согласност со точка 105 сака дефинитивно да изнесе одредено 

несмртоносно оружје од територијата на Република Молдавија, со исклучок на она што 

подлежи на обврската за добивање на одобрение, купено легално, истото се пријавува кај 

царинскиот орган при излез од земјата заради извршување на потребните царински 

формалности, со поднесување на следните документи на увид: 

 

1) потврда за сопственост или документ со кој се докажува дека набавката е реализирана во 

согласност со Законот, во случај на набавка во рок од 10 дена од денот на излез од земјата; 

 

2) валидна патна исправа. 

 

Поглавје XIV 

 

Смртоносно и несмртоносно оружје и муниција кои на територијата на Република 

Молдавија се внесени од страна на други категории на странски државјани 

 

109. Лицата кои се придружба на странски делегација на шефови на држави или влади, други 

странски лица на високи позиции кои користат обезбедување во Република Молдавија, може 

да внесат, носат и користат смртоносно оружје на територијата на Република Молдавија, врз 

основа на привремена дозвола за оружје која ја издава ополномоштениот орган на 

Генералниот инспекторат на полицијата. 

 

110. Дозволата предвидена со точка 109 се издава на барање на Службата за државно 

обезбедување и безбедност на Република Молдавија и ги содржи следните информации: 

 

1) идентификациски податоци на лицата на чие име се издава привремената дозвола за 

оружје; 

 

2) модел, калибар, серија и број на оружје, како и количество на муниција што ќе се внесе во 

привремената дозвола за оружје; 

 

3) период за кој се издава привремената дозвола за оружје. 

 

111. Персоналот на дипломатските мисии, конзуларни одделенија и претставници на 

меѓународни организации акредитирани во Република Молдавија може да внесе, носи и 

користи смртоносно и несмртоносно оружје на територијата на Република Молдавија врз 

основа на привремената дозвола за оружје која ја издава овластената служба на Генералниот 

инспекторат на полицијата. 

 

112. Дозволата предвидена во точка 111 се издава на барање заедно со документите кои ги 

содржат информациите предвидени во точка 110, подточка 1)-3). 

 

113. Во случај кога оружјето кое е внесено во согласност со условите од точка 109 и 111 е 

изгубено, украдено или уништено на територијата на Република Молдавија, сопственикот на 

дозволата има обврска тоа да го пријави, во рок од 24 часа, кај полицискиот орган во чија 

надлежност е местото на настанот, кој ќе издаде доказ кој се покажува на царинскиот орган 

при излез од земјата. 
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Поглавје XV 

 

Општи одредби 

 

114. Во случај кога сопственикот на оружје починал или со судска одлука е прогласен за 

исчезнат, роднините или лицата кои живеат заедно со него, имаат обврска да го пријават и 

предадат оружјето најдено на неговото место на живеење или седиште, кај најблискиот орган 

на полиција, во рок од 15 дена од денот на смртта или, зависно од околностите, конечната 

судска одлука со која е прогласено исчезнувањето, каде истото ќе се чува до завршувањето 

на оставинската постапка. 

 

115. Во случај кога по завршувањето на оставинската постапка, наследникот кој станал 

сопственик на оружјето сака да го поседува тоа оружје, за да го добие оружјето од органот на 

полицијата, истиот мора да добие овластување во согласност со условите наведени во 

Поглавје II – во случај на смртоносно и несмртоносно оружје за кое се издава дозволата и, во 

согласност со истото, тој мора да го информира надлежниот полициски орган во согласност со 

условите од Поглавје XIII – во случај на несмртоносно оружје. 

 

116. Лицето кое наследило смртоносно или несмртоносно оружје што подлежи на обврската 

за добивање на одобрение, но кое не ги исполнува барањата за поседување, носење и 

употреба, може да го отуѓи, согласно законот, може да го чува кај овластениот трговец со 

оружје или може да го онеспособи. 

 

117. Во случај во кој лицата кои станале сопственици на оружјето се малолетни, оружјето 

може да се чува кај овластениот трговец со оружје до навршување на полнолетство, кога 

може да се постапи во согласност со одредбите од точка 116. 

 

118. Во случај кога не може да се идентификуваат наследниците на оружјето чиј сопственик е 

починат или е прогласен за исчезнат, надлежниот полициски орган го предава оружјето на 

Државната комисија за проценка, бонификација и уништување на оружјето. 

 

Поглавје XVI 

 

Постапка за овластување на правни лица за поседување и, зависно од околностите, 

користење на смртоносно и несмртоносно оружје и муниција што подлежи на обврската 

за добивање на одобрение 

 

119. Правните лица предвидени со член 31, став (2), став (3), точки а) и б) став (4) од Законот, 

кои сакаат да поседуваат и, зависно од околностите, користат смртоносно и несмртоносно 

оружје што подлежи на обврската за добивање на одобрение, како и соодветната муниција, во 

согласност со законот, ако тоа е оправдано со видот на работата, мора да достават барање 

до надлежниот орган на полицијата за добивање на дозволата за поседување или, зависно од 

околностите, за користење на смртоносно и несмртоносно оружје, што подлежи на обврската 

за добивање на одобрение и соодветната муниција. 

 

120. За целите на добивање на соодветното одобрение, заинтересираното правно лице мора 

да достави барање до надлежниот полициски орган, заедно со оригиналите и копиите од 

следните документи: 
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1) уверение за регистрација на претпријатија или документ за основање; 

 

2) основачки документ од кој произлегува дека, според видот на дејноста, треба да поседува 

или, зависно од околностите, користи оружје и муниција; 

 

3) доказ за легалното поседување на местото каде се чува оружјето и муницијата за кои се 

бара одобрувањето, опремено со безбедносни системи, во седиштето или, зависно од 

околностите, работните пунктови кои се легално пријавени; 

 

4) договори за работа со вработени лица кои се задолжени за управување, примена и 

одржување на оружјето, како и со лицата кои треба да бидат опремени со оружје и муниција 

заради извршување на должноста; 

 

5) доказ за исполнување на условите предвидени со член 7, став (1) точки б) и д) од Законот, 

со потврда за завршување на теоретска и практична обука во областа на оружјето и 

муницијата, лекарско уверение (нарколошко и психијатриско мислење) и белешка за 

психолошката состојба за физичките лица кои ќе вршат активности кои опфаќаат непосреден 

пристап до оружје; 

 

6) во случај на специјализирана организација за заштита, договор за престанок на услуги 

склучен во согласност со условите од Законот број 283 од 04.07.2003 година за приватна 

детективска дејност и дејност за обезбедување, од кој произлегува дека ќе се извршува некоја 

од активностите во согласност со член 43, став (2) точки а)-ц) од Законот, што бара користење 

на смртоносно или несмртоносно оружје што подлежи на обврската за добивање на 

одобрение и соодветната муниција; 

 

7) доказ за платени давачки предвидени со законот за обезбедување на бараната услуга; 

 

8) наредба за именување на одговорно лице за евиденција и безбедност на оружјето и 

муницијата; 

 

9) доказ за способност на лицето кое е одговорно за евиденција и безбедност на оружјето од 

психолошка и медицинска гледна точка, да поседува и користи оружје и муниција. 

 

121. Барањето формулирано според условите предвидени со точка 120 го разгледува 

надлежниот орган во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето. 

 

122. Во рокот предвиден со точка 121, надлежните полициски органи се обврзани да проверат 

дали се исполнети условите за добивање на дозвола врз основа на документите доставени од 

страна на подносителот, како и одредбите од член 34, став (7) од Законот. 

 

123. Во случај кога при специјални проверки надлежните полициски органи ќе утврдат дека се 

потребни дополнителни документи или информации за проверка дали се исполнети барањата 

пропишани со Закон, истите може да побараат од лицето да ги достави, со образложение за 

потребата за таквите барања. 

 

124. Доколку се утврди дека нема пречки за издавање на дозволата, надлежниот полициски 

орган може да изврши контрола во канцеларијата или на работното место на подносителот за 

да се утврдат условите за чување и безбедност на оружјето, во согласност со член 33 од 
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Законот, само со претходно информирање на подносителот на барањето и неговата 

согласност. 

 

125. Рокот од 15 дена, предвиден со точка 121, се повлекува во случаите предвидени во 

точките 123 и 124, од денот кога подносителот е информиран за потребата од доставување на 

дополнителна документација и информации, или согласно околностите, за давање согласност 

за проверка на условите за чување и безбедност на оружјето до датумот кога подносителот ја 

дава својата согласност. 

 

126. Ако од анализата на документите предвидени со точка 120, како и другите специјални 

проверки кои се извршени од страна на органите на полицијата, се утврди дека се исполнети 

сите услови предвидени со Закон, овластениот орган ја издава дозволата за набавка на 

смртоносно или несмртоносно оружје што подлежи на обврската за добивање на одобрение и 

соодветната муниција, за што образецот е даден во Прилог број 15, само за она оружје и 

муниција чие поседување и, зависно од околностите, користење, е потребно за целите на 

извршување на активностите кои се специфични за областите вклучени во видот на дејност 

на правното лице – подносител на барањето. 

 

127. Доколку надлежниот полициски орган одбие да ја издаде дозволата за набавка на 

оружјето наведено во барањето, обврзан е писмено да го информира подносителот на 

барањето за причините за таквото одбивање, на што може да се поднесе жалба во согласност 

со условите од Законот за управни спорови број 793-XIV од 10.02.2000. 

 

128. Неоснованото одбивање на правното лице да достави документи или информации 

предвидени со точка 123 или да им дозволи на полициските органи да ги извршат проверките 

предвидени со точка 124, може да претставува причина за одбивање на барањето за давање 

на дозвола. 

 

129. Лицата предвидени со член 31, став (2) и (3) точка а) од Законот може да набават, 

поседуваат и користат само оружје за заштита, во согласност со Законот. 

 

130. По набавката на оружје за кое е добиена дозволата во согласност со условите од точка 

130, претставникот на правното лице има обврска да се пријави, во рок од 10 дена, кај 

надлежниот полициски орган, со оригиналните документи со кои се докажува легалната 

набавка на оружје, како и со дозволата за набавка која е соодветно пополнета на задната 

страна од страна на дистрибутерот од кој е набавено оружјето, заради издавање на дозвола 

за поседување, за што образецот е даден во Прилог број 16 или, зависно од околностите, 

дозвола за поседување и користење, за што образецот е даден во Прилог број 17, за 

набавеното оружје и муниција. 

 

131. Без да се доведуваат во прашање одредбите од точка 130, доколку бројот на парчиња 

набавено оружје е поголем од 12, правното лице е обврзано да го складира во просториите 

наменети за таа цел, да го чува и да го информира надлежниот полициски орган за набавката 

и за местото на чување. 

 

132. Полицискиот орган информиран во согласност со точките 130 и 131 ја проверува 

автентичноста на записите на трговецот со оружје, пополнети на задната страница од 

дозволата за набавка, како и дали категоријата, моделот, серијата, фабричкиот број и 

дестинацијата на оружјето за кое е издадена дозволата соодветствуваат со податоците 
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наведени во документите кои го потврдуваат купувањето и со податоците кои ги дава 

подносителот на барањето. Во ситуацијата предвидена со точка 131, оваа проверка се врши 

на местото на складиштење на оружјето и муницијата. 

 

133. Врз основа на проверките предвидени во точка 132, надлежниот полициски орган ја 

издава дозволата за поседување и користење на оружје. 

 

134. Правните лица кои ги поседуваат стрелиштата во согласност со условите од член 45 од 

Законот и приватните организации за заштита се обврзани да го отуѓат, во рок од 15 дена од 

денот на престанок на важењето на дозволата за поседување и користење на оружје, ова 

оружје и да го дадат на увид доказот за таквото отуѓување на надлежниот полициски орган. 

 

135. Правните лица со дозвола за поседување на оружје се обврзани, во случај кога вршат 

отуѓување, да се пријават кај надлежниот полициски орган заради бришење на регистрацијата 

на оружјето од дозволата за поседување или, зависно од околностите, поседување и 

користење на оружјето. 

 

136. Одредбите од точка 135 не се применуваат во случајот со правни лица кои имаат звање 

на овластен дистрибутер за трговија со оружје и муниција, ако користеното оружјето е во 

нивна сопственост и ако е наменето за изнајмување, во согласност со Законот. 

 

137. Во ситуациите предвидени со точките 134 и 135, надлежниот полициски орган ќе го 

провери постоењето на соодветните спецификации во евиденцијата на правното лице, и дали 

е поништена регистрацијата на оружјето од соодветната дозвола. 

 

138. Правното лице овластено во согласност со условите од ова поглавје да поседува и 

користи смртоносно и несмртоносно оружје што подлежи на обврската за добивање на 

одобрение, може оружјето и муницијата да ги предаде на чување, привремено или постојано, 

на друго правно лице со овластување во оваа област. 

 

139. Лицето предвидено со точка 138 може да го извезува оружјето запишано во дозволата за 

поседување или, зависно од околностите, за поседување и користење, само во случај на 

предавање на трговецот со оружје или во случај на промена на местото на чување. 

 

140. Во ситуациите предвидени со точките 138 и 139, правното лице може да превезува со 

сопствени средства количество од најмногу 5 парчиња оружје во исто време. Превозот на 

поголемо количество на оружје е дозволен само со посредство на трговецот со оружје 

овластен да врши активности на превоз на оружје и муниција, со исклучок на случаи во кои 

правното лице е овластено да врши такви активности. 

 

141. За целите на добивање на овластување за извоз на оружје, заинтересираното правно 

лице треба да поднесе барање до полицискиот орган на чија територијална надлежност се 

чува оружјето, во кое ќе ги наведен идентификациските податоци на подносителот на 

барањето, причината за извоз, местото на извоз на оружјето, датум и траење на извозот, 

траса, превозно средство, оружје и муниција кои се предмет на преносот, со приложување, 

зависно од околностите, на следните документи: 

 

1) Писмени изјави за начинот на превоз на оружјето, како и доказ за обезбедување на 

превозот преку трговецот со оружје овластен во таа смисла, или, ако е потребно, со сопствени 
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средства, ако истовремено се превезува целото количество – во случај кога се бара дозвола 

за извоз на повеќе од 5 парчиња оружје, 

 

2) доказ за обезбедување на услови за чување и безбедност на оружје – во случај на пренос 

на оружјето на ново место за чување. 

 

142. Според барањето утврдено во точка 141, се издава дозвола за превоз на оружје, за што 

образецот е даден во Прилог број 18, на следниот начин: 

 

1) во рок од најмногу еден работен ден, времето во кое, во ситуацијата предвидена во точка 

141 подточка 1), надлежниот полициски орган проверува дали трговецот со оружје кој треба 

да го обезбеди преносот е овластен да врши активности на превоз, а во случај во кој 

подносителот на барање изјавува дека оружјето ќе се чува во складиштето на трговецот, 

проверува дали таквиот дистрибутер постои; 

 

2) во рок од најмногу 15 дена, во ситуацијата предвидена во точка 141, подточка 2), времето 

во рамките на кое полицискиот орган во чија територијална надлежност треба да се превезе 

оружјето проверува дали се исполнети условите за чување и осигурување на безбедноста на 

оружјето, утврдено во член 33 од Законот. 

 

143. Во случај кога, по извршување на проверките утврдени со точка 142, надлежниот 

полициски орган ќе утврди дека не е оправдано издавањето на дозволата во согласност со 

точка 141, барањето се одбива и подносителот се информира со образложение за причините 

за таквата одлука. 

 

144. Правните лица наведени во точка 119, кои сакаат привремено да превезуваат 

смртоносно оружје и муниција во странство заради лов, натпревар во гаѓање, изложување на 

оружје во рамките на некои специјализирани изложби, како и заради вршење на поправка на 

оружје кое го поседува овластениот трговец со оружје, треба да достават писмена молба до 

надлежниот полициски орган за издавање на дозвола за превоз за целите на привремено 

изнесување на оружје/муниција од земјата, за што образецот е даден во Прилог број 19, со 

приложување на документацијата со која се потврдува целта на патувањето, во оригинал и 

копија. 

 

145. Надлежниот полициски орган ќе потврди дали се исполнети условите наведени во точка 

144 и, во отсуство на какви било пречки, ќе издаде дозвола за превоз за привремено 

изнесување од земјата на релевантното оружје и муниција. 

 

146. Врз основа на дозволата за превоз предвидена со точките 144 и 145, правното лице 

може да го изнесе оружјето од територијата на Република Молдавија со сопствени средства 

или, зависно од околностите, може да склучи договор со трговецот со оружје овластен за 

вршење на транспортни активности, за привремено изнесување на соодветното оружје преку 

границата, по завршувањето на соодветните царински формалности. 

 

147. Лицата наведени во точка 144 имаат обврска, при враќање во Република Молдавија, на 

граничниот премин да го покажат целото оружје што е запишано во дозволата за превоз 

заради привремено изнесување од земјата. 
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148. Ако во текот на патувањето во странство, оружјето кое е запишано во дозволата за 

превоз за целите на привремено изнесување од земјата е украдено, изгубено или уништено, 

при враќањето во земјата, сопственикот треба да ги покаже оригиналните документи кои ги 

издал надлежниот орган во странство, а со кои се потврдува дека настанот е пријавен, за 

целите на исполнување на царинските формалности. 

 

149. Во случај на настан од точка 148, претставникот на правното лице наведено во точка 147 

е обврзан во рок од 3 дена од влезот во земјата да го пријави инцидентот кај органот на 

полиција кој ја издал дозволата за превоз заради привремено изнесување на оружјето/ 

муницијата од земјата и да даде изјава за ваквиот настан, заедно со оригиналните документи 

кои ги издава надлежниот орган од земјата во која се случил инцидентот. 

 

150. Надлежниот полициски орган кој е информиран за настанот од страна на претставникот 

на правното лице, истото соодветно ќе го запише во евиденцијата, сè до враќање на оружјето. 

 

Поглавје XVII 

 

Постапка за издавање на дозволи на правни лица за поседување и, зависно од 

околностите, употреба на несмртоносно оружје и муниција 

 

151. Правните лица наведени во член 31, став (3), точки б) и ц) и став (4) од Законот, за 

целите на добивање на сопственички сертификат за несмртоносно оружје и соодветна 

муниција, за што образецот е прикажан во Прилог број 20, треба да поднесат известување во 

полицискиот орган во чија територијална надлежност се наоѓа нивното седиште, во 

согласност со Прилог број 21, за набавката на несмртоносно оружје и муниција, кои се 

предмет на известувањето, со документите кои се предвидени со точка 120 подточка 1)-5) и 

7), освен сертификатот за положената теоретска и практична обука за ракување со огнено 

оружје. 

 

152. Врз основа на документите наведени во точка 151, како и проверките дали се исполнети 

условите за чување и обезбедување на оружје и муниција, надлежниот полициски орган ја 

издава потврдата за сопственост на подносителот на барањето во рок од 15 дена. 

 

153. Доколку правното лице отуѓи едно или повеќе парчиња оружје кои ги поседува врз основа 

на потврдата за сопственост, истото е должно да го информира надлежниот полициски орган 

кој ќе го исклучи даденото оружје од потврдата и ќе ги внесе потребните информации во 

евиденцијата на правното лице. 

 

Поглавје XVIII 

 

Евиденција и услови за чување и безбедност на оружјето и муницијата во сопственост 

на правни лица 

 

154. Правните лица кои имаат право на поседување или, зависно од околностите, на 

користење на оружје и муниција, се обврзани да ги обезбедат документите наведени во член 

33, став (5) од Законот, и да ги обезбедат условите за чување и обезбедување на ова оружје и 

муниција, во согласност со условите наведени во Прилог број 3 кон Законот. 
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155. Оружјето и муницијата кои се предмет на правото на поседување или користење се 

чуваат во седиштето или, зависно од околностите, на работното место, кои се наведени во 

дозволата за поседување или користење или, зависно од околностите, во потврдата за 

сопственост, во посебно опремени метални ормари, прицврстени на ѕидот или подот, 

заклучени и осигурани така што овозможуваат пристап исклучиво само за овластените лица. 

Ормарите треба да бидат со засебни оддели, осигурани со мултифункционални системи на 

брави со клуч или шифра, за муницијата да се чува одвоено од оружјето. 

 

156. Доколку правното лице поседува повеќе од 12 единици несмртоносно оружје, истиот е 

должен да го чува на адресата која е наведена во дозволата за оружје, во специјално 

опремена просторија со систем за видеонадзор и средства за сигнализација, приклучени за 

диспечерските пунктови за сигнализација и реакција на специјалните органи за заштита или 

полицијата. 

 

157. Просториите наведени во точка 156, предвидени за чување или складиштење на оружје и 

муниција, мора да имаат дозвола од ополномоштените служби на надлежниот територијален 

орган на полицијата. 

 

158. Правното лице кое има дозвола за поседување или користење на оружје и муниција, 

мора да води евиденција на соодветното оружје и муниција, како и евиденција на персоналот 

на кој му е доверено оружјето и муницијата, во посебни регистри за евиденција, кои се 

нумерирани и регистрирани во територијалниот орган на полицијата. 

 

159. Правното лице наведено во точка 158 е обврзано, во рок од 15 дена од денот на 

основање или, зависно од околностите, вклучување во видот на активности кои се засновани 

на поседување или користење на оружје и муниција, но не подоцна од датумот на набавка на 

оружје и муниција, да го достави регистарот на оружје и муниција, како и регистарот за 

евиденција на персоналот на кој оружјето му е доверено, за цели на регистрација, во 

согласност со законот. 

 

160. По истекување на роковите наведени во член 33 став (6) од Законот, или, во согласност 

со околностите, во рок од 5 дена од датумот на бришење од евиденцијата на правни лица, 

според постапката утврдена со закон, регистрите наведени во точка 158 се предаваат на 

надлежниот орган на полицијата заради нивно архивирање. 

 

Поглавје XIX 

 

Услови за издавање на оружје и муниција на персонал заради носење и користење, кои 

важат при вршењето на службена должност 

 

161. Смртоносното или, зависно од околностите, несмртоносното оружје, може да се издаваат 

само на лица кои ги исполнуваат условите предвидени со член 34, став (1) и член 35, став (1) 

од Законот, по добивањето на прелиминарна дозвола за оружје од категорија Ц, за што 

образецот е даден во Прилог број 22, со право на носење и користење само за време на 

службените обврски, за секое лице посебно, како што е пропишано од страна на овластената 

служба на надлежниот полициски орган. 

 

162. За целите на добивање на дозвола, во согласност со точка 161, правното лице треба да 

достави барање до овластената служба на инспекторатот на полицијата во чија 



28 
 

територијална надлежност се наоѓаат просториите за чување на оружје, со следните 

документи во прилог, а со кои се докажува исполнувањето на условите од член 34 став (1) и 

член 35 став (1) од Законот: 

 

1) копија од идентификацискиот документ на лицата на кои треба да им се издаде оружјето; 

 

2) лекарско уверение (нарколошко и психијатриско мислење) издадено најмногу 12 месеци 

пред доставувањето на барањето, кое од медицинска гледна точка ја потврдува способноста 

за поседување и користење на огнено оружје и соодветна муниција; 

 

3) сертификати за посетување на теоретска и практична обука во областа на оружје и 

муниција, кое е организирано од страна на некое правно лице со овластувања во оваа област, 

оригинал и копија; 

 

4) извештај за психолошката состојба од кој произлегува дека подносителот на барањето е 

способен да поседува, носи и користи огнено оружје и соодветна муниција, кој го издава 

овластен психолог за таа област, не постар од 12 месеци до издавањето на дозволата; 

 

5) 2 фотографии во боја 3х4 см; 

 

6) доказ за платени давачки предвидени со Прилог број 22 од Законот; 

 

7) копија од договорот за работа на вработениот на кој треба да му се издаде оружјето и 

муницијата; 

 

8) документ за положена обука, во согласност со член 34 став (1) точка е) од Законот, со 

наведување на целта заради која се издава оружјето, како и условите во кои оружјето се носи 

и користи, потпишано од страна на работодавачот и лицето на кое му се издава оружјето; 

 

9) копија од индивидуалниот работен налог, наведен во член 33, став (4) од Законот. 

 

163. Врз основа на барањето формулирано во согласност со условите од точка 162, како и 

документите доставени од страна на подносителот на барањето, надлежниот полициски орган 

проверува дали се исполнети условите наведени во член 34, став (1) и член 35, став (1) од 

Законот и, по потреба, бара да се достават на увид документите наведени во точка 7, 

подточка 11). 

 

164. Содржината на обуката наведена во член 33, став (1) точка е) од Законот треба да ги 

опфати темите кои се однесуваат на условите за носење, користење и чување на смртоносно 

оружје, неговите техничко-балистички карактеристики, начинот на интервенција во различни 

ситуации кои настануваат при извршување на службените задачи, употреба на оружјето, 

гаѓање од службено оружје на овластени стрелишта. 

 

165. Во случај доколку, по вршење на проверките наведени во точка 163, се утврди дека се 

исполнети условите предвидени со Законот, надлежниот полициски орган издава дозвола за 

оружје од категорија Ц, во согласност со точка 161. 

 

166. Одредбите од точка 161 се применуваат на соодветен начин и за следните категории на 

персонал вработен кај овластеното правно лице: 



29 
 

 

1) персонал задолжен за управување, одржување и надзор над стрелиштето што му припаѓа 

на овластеното правно лице; 

 

2) персонал задолжен за раководење, управување и одржување на оружјето во сопственост 

на горенаведеното правно лице. 

 

167. Барањето наведено во точка 162 се решава во рок од 15 дена од денот на поднесување. 

 

Поглавје XX 

 

Постапка за издавање на дозвола за поседување или користење на смртоносно оружје 

и муниција, дозвола за носење и користење на оружје, кои важат само при вршење на 

службената должност, како и дозвола за работење на стрелиште 

 

168. Дозволата за поседување или, зависно од околностите, користење на смртоносно и 

несмртоносно оружје и муниција што подлежи на обврската за добивање на одобрение, 

дозвола за носење и користење на оружје кои важат само при вршење на службената 

должност, како и дозвола за работа на стрелиште, односно, потврди на сопственикот на 

несмртоносно оружје, имаат почетен рок на важење од 3 години и се одобруваат на секои 3 

години. 

 

169. Правните лица кои имаат дозвола за поседување или користење на оружје и муниција, 

или се сопственици на овластени стрелишта, како и персоналот на кој му е доделено оружјето 

заради заштита и чување, се обврзани, пред истекот на дозволата во согласност со точка 168, 

да се јават кај надлежниот полициски орган во чија евиденција се водат. 

 

170. Правното лице, за целите на добивање на дозвола, е обврзано да ја достави следната 

документација до надлежниот полициски орган, во оригинал и копија: барање за издавање на 

дозвола, уверение за регистрација на претпријатие, основачки акт за претпријатието, дозвола 

за поседување или користење на смртоносно оружје и муниција или за работа на 

стрелиштето, односно уверение за поседување на несмртоносно оружје, план за заштита и 

одбрана или, зависно од околностите, договор за обезбедување на услуги. 

 

171. По добивање на барањето и документите наведени во точките 168-170, надлежниот 

полициски орган, во рок од 15 дена врши проверки на работните места на правното лице во 

кои се чуваат оружјето и муницијата, т.е. на стрелиштата и, ако се исполнети условите 

предвидени со закон, ја потпишува дозволата, односно потврдата за сопственост. 

 

172. За заверка на дозволата за носење и користење на оружјето кое се дава на вработениот 

персонал, правното лице треба да ги достави следните документи на увид кај надлежниот 

полициски орган: барање за заверка, копија од идентификациски документ на лицата на кои 

им се издава оружјето, лекарско уверение за поседување и користење на оружјето и 

муницијата. 
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Поглавје XXI 

 

Одземање или поништување на дозволите на правни лица за поседување или 

користење на оружје и муниција, односно за работа на стрелиштето, како и потврда за 

сопственост за несмртоносно оружје и муниција 

 

173. Дозволите за поседување или користење на оружје и муниција, односно за работа на 

стрелишта, како и потврди за сопственост на несмртоносно оружје и муниција, кои се 

издаваат на правните лица во согласност со оваа Уредба, се одземаат или, зависно од 

околностите, се поништуваат во согласност со условите наведени во член 41 од Законот. 

 

174. Одземањето или, зависно од околностите, поништувањето на дозволите и потврдите 

наведени во точка 173, ги врши надлежниот полициски орган со територијална надлежност 

или овластената служба на Генералниот полициски инспекторат, со писмена одлука за која 

образецот е даден во Прилог број 23, а за што се информира соодветното правно лице. 

 

Поглавје XXII 

 

Одобрување за организирање и одржување на теоретска и практична обука во областа 

на оружјето и муницијата 

 

175. Правните лица, врз основа на одобрената програма на Министерството за образование, 

може да организираат теоретска и практична обука во областа на оружје и муниција заради 

запознавање со законот и начинот на користење на оружјето и муницијата, во согласност со 

Законот. 

 

176. Обуката наведена во точка 175 е наменета, зависно од околностите, за: 

 

1) стручни квалификации на инструкторот на стрелиштето; 

 

2) теоретска и практична подготовка на физичките лица кои сакаат да поседуваат или носат и 

користат смртоносно оружје и несмртоносно оружје, што подлежи на обврската за добивање 

на одобрение, и соодветната муниција, во согласност со законот, како и на лицата на кои им 

се издава оружјето заради вршење на службените задачи или, зависно од околностите, 

заради вршење на дејноста што подразбира пристап до оружје и муниција во рамките на 

просториите на правните лица, овластени за чување или користење на оружје и муниција или, 

зависно од околностите, да вршат активности со оружје и муниција. 

 

177. За целите на дефинирање на програмата за курсот, правното лице доставува барање до 

Министерството за образование кон кое ја приложува следната документација, во оригинал и 

копија: 

 

1) потврда за регистрација на претпријатието и акт за основање, во кое како форма на дејност 

е наведена краткорочна обука (други форми на настава за возрасни и друга настава која не е 

вклучена во другите категории); 

 

2) доказ за постоење на соодветни простории за одржување на обуката од областа на оружје 

и муниција и потребните техничко-материјални бази; 
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3) дозвола за работа на стрелиштето, ако правното лице поседува стрелиште, или договор за 

изнајмување или договор за обезбедување на услуги кој е потпишан со правното лице кое го 

поседува стрелиштето; 

 

4) доказ дека располага со определен квалификуван персонал. 

 

178. Ако правното лице ги исполнува условите предвидени со закон, Министерството за 

образование ја одобрува програмата за организирање и држење на курсеви за теоретска и 

практична обука во областа на оружје и муниција. 

 

179. За целите на добивање на одобрението наведено во точка 178, правното лице ја 

усогласува програмата за обука со ополномоштената служба на Генералниот инспекторат на 

полицијата, која треба да биде осмислена во согласност со условите наведени во точка 180. 

 

180. Обуката предвидена со точка 176 подточка 1) се реализира во период од најмалку 2 

месеци, а програмата за обуката треба да ги опфати следните теми: 

 

1) закон за оружје и муниција, за кој се одвојува најмалку 15 часа; 

 

2) правни аспекти за користење на оружје, со најмалку 6 часа; 

 

3) пружање на прва помош во случај на ранување од оружје, со најмалку 20 часа, од кои 10 

часа практична активност; 

 

4) составни делови и начин на функционирање и употреба на оружје и муниција и балистика, 

со најмалку 30 часа; 

 

5) обука и надзор на активности на стрелиште, ракување со оружје и муниција и употреба на 

заштитна опрема, за кои се одвојува 40 часа, од кои 20 часа практична активност; 

 

6) методологија за обучување на физички лица за гаѓање на стрелиште, за која се одвојуваат 

70 часа, од кои 40 часа практична активност; 

 

7) практична обука за гаѓање на овластено стрелиште од сите видови на оружје дозволени со 

закон, за која се одвојуваат 50 часа. 

 

181. Обуката предвидена со член 176 подточка 2) се спроведува во траење од најмалку 2 

дена, а програмата треба да ги опфати следните теми: 

 

1) закон за оружје и муниција, за што се одвојуваат 4 часа; 

 

2) правни аспекти за користење на оружје, за што се одвојуваат 4 часа; 

 

3) пружање на прва помош во случај на ранување со оружје, за што се одвојуваат 2 часа; 

 

4) составни делови и начин на работа и користење на оружје и муниција и балистика, за што 

се одвојуваат 4 часа; 

 

5) практична активност за гаѓање на овластено стрелиште, за што се одвојуваат 2 часа. 
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182. Темите се обработуваат од страна на, и обуката ја држи, персонал од правна струка и/ 

или персонал специјализиран во областа на оружје и муниција или кој работел во некоја 

институција од системот за одбрана, јавен ред или национална безбедност, како и персонал 

квалификуван во секоја од областите наброени во точка 181. 

 

183. Најмалку 20% од часовите од теоретската обука се издвојува за практична настава. 

 

184. На крајот на обуката, посетителите полагаат завршен испит во согласност со условите 

утврдени во точка 23 или, зависно од околностите, во точка 190. 

 

185. Министерството за образование врши проверка на секои две години дали се исполнети 

сите услови кои се потребни за добивање на овластување за реализација на обуката, 

предвидено со точка 175. 

 

186. Министерството за образование носи одлука за поништување на одлуката за одобрение 

за програмата за курсеви ако по извршената проверка во согласност со точка 185 се утврди 

некоја од следните ситуации: 

 

1) не се почитува целта на обуката, во согласност со точка 176; 

 

2) не се исполнети условите предвидени со точка 177; 

 

3) не се почитуваат условите наведени во точките 180-183 кои се однесуваат на структурата и 

содржината на програмата за обуката. 

 

Поглавје XXIII 

 

Постапка за издавање сертификати за инструктори на стрелиште 

 

187. Персоналот кој ја реализира обуката, наставата и надзорот над гаѓање на овластените 

стрелишта мора да има сертификат за инструктор на стрелиште, кој го издава правното лице 

ополномоштено за организирање на курсеви, во согласност со точка 176 подточка 1). 

 

188. Подносителот на барањето треба да поднесе писмено барање до правното лице 

овластено да ја организира обуката наведена во точка 176 подточка 1), заедно со следните 

документи, во оригинал и копија: 

 

1) идентификациски документ; 

 

2) документација за образование; 

 

3) потврда за неосудуваност; 

 

4) лекарско уверение не постаро од 12 месеци до денот на поднесување на барањето; 

 

5) мислење за психолошката состојба, кое го издава психолог, не постаро од 12 месеци до 

поднесувањето на барањето; 
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6) доказ за уплата на надоместок кој е пропишан за добивање на сертификат за инструктор на 

стрелиште. 

 

189. Правното лице кое има право да ја организира обуката предвидена во точка 176 

подточка 1), ги проверува документите наведени во точка 188 и, ако нема пречки, му 

потврдува на подносителот на барање дека ја поминал обуката, и по положувањето на 

испитот, му издава сертификат за инструктор на стрелиште. 

 

190. Лицата кои посетувале најмалку 90% од обуката предвидена со точка 176 подточка 1), го 

полагаат завршниот испит пред испитната комисија, која е составена од претставник на 

организаторот и овластената служба на полициските органи. 

 

191. Организаторот има обврска да ги извести кандидатите за датумот, времето и местото на 

одржување на испитот, најмалку 5 дена однапред. 

 

192. Испитот предвиден во точка 190 се состои од две тестирања, и тоа: 

 

1) теориски тест, кој се состои од група на прашања преку кои се проверува стекнатото 

знаење од сите области од обуката; 

 

2) практичен тест, кој се состои од гаѓање на стрелиште, со кој се проверуваат вештините за 

употреба на оружје и муниција, како и личната заштитна опрема, подготовка на оружје за 

гаѓање, почитување на позициите за гаѓање, прецизност на гаѓањето, лични реакции на 

гаѓање, начин на осигурување на оружјето, како и лични вештини и начин на постапување во 

ситуациите кои бараат пружање на прва помош, како и помош во случај на пожар. 

 

193. Резултатот од испитот се евидентира во протоколот, кој го потпишуваат сите членови на 

комисијата предвидена со точка 190, во кој се запишуваат бодовите добиени на овие два 

теста, како и аритметичката средина, во вид на оценка од 1 до 10, односно напомена 

„положил/а“, ако добиената оценка е најмалку 7, или „не положил/а“, ако оценката е помала од 

7. 

 

194. Доколку кандидатот не се појавил на испит во утврдениот ден, ова се забележува во 

протоколот предвиден со точка 193. 

 

195. Кандидатот кој не го положил завршниот испит може да поднесе жалба на резултатот 

впишан во протоколот кој е изготвен во согласност со точка 193, во рок од 5 дена од денот на 

одржување на испитот. Жалбата ја разгледува нова комисија во состав во согласност со точка 

190, во која не може да членуваат лицата кои ја дале првата оценка, а резултатот од 

испитувањето се бележи во протоколот, кој се изготвува на ист начин. 

 

196. Лицето кое не го положило или кое не се појавило на завршниот испит има право 

повторно да го полага испитот под условите предвидени со точките 190-195, во рок од 

најмногу 12 месеци, во согласност со планот утврден од страна на организаторот, без 

повторување на подготвителната обука. 

 

197. Лицето кое не се појавило на повторениот испит или истиот не го положило, може 

повторно да го полага испитот само по посетување на нова подготвителна обука во оваа 

област. 



34 
 

 

198. Со исклучок во однос на одредбите од точките 190-195, следните категории на лица може 

да се појават на испитот предвиден во точка 184, без посетување на обуката наведена во 

точка 176 подточка 1): 

 

1) со квалификација на професионален трговец со оружје; 

 

2) со статус на спортист за стрелаштво или биатлон, под законски услови. 

 

199. Следните категории на лица може да побараат сертификат за инструктор на стрелиште 

без да ја посетуваат обуката предвидена со точка 176 подточка 1) и без полагање на испитот 

предвиден со точка 188: 

 

1) лица кои имаат или имале звање на полицаец или воено лице, со одредена потврда што ја 

издава институцијата во чиј состав биле претходно; 

 

2) тренери за гаѓање или биатлон, како и инструктори за стрелиште. 

 

200. Правното лице овластено да организира теоретска и практична обука во областа на 

оружје и муниција има обврска да води евиденција на сертификати за инструктори кои се 

издадени на физички лица, со следните рубрики: реден број, презиме и име, место на 

живеење и матичен број на лицето кое го добило сертификатот за инструктор, серија на 

сертификатот, датум на издавање, забелешки. 

 

Поглавје XXIV 

 

Обележување на оружје и муниција кои се произведени од страна на трговци со оружје 

од Република Молдавија 

 

201. Оружјето и неговите основни компоненти, а исто така и муницијата, треба да ги носат 

ознаките ставени во процесот на производство, кои ги содржат елементите предвидени со 

член 49, став (2) од Законот. 

 

202. Ознаките кои се поставуваат на оружјето се состојат од низа на група од три 

алфанумерички групи: 

 

1) првата група се состои од 5 големи букви, првите две се во сите случаи МД, по што следат 

првите три согласки од името на трговецот со оружје кој го произведува оружјето; 

 

2) втората група се состои од една голема буква, од А до Д, и соодветствува на категоријата 

на која припаѓа оружјето, според прилогот кон Законот, како и од две цифри кои 

соодветствуваат со редниот број во дадениот прилог, на позицијата на која се забележени 

карактеристиките на оружјето на кое се става ознаката; 

 

3) третата група се состои од најмалку три цифри, од кои првите две ги означуваат 

последните две цифри од годината на производство на оружјето, а следните го означуваат 

редниот број на оружјето, кој се утврдува за секоја категорија на оружје, секоја година. 
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203.Ознаките кои се поставуваат на рамката и/ или на оригиналното пакување се состојат од 

низа на две алфанумерички групи: 

 

1) првата група се состои од 3 големи букви, првата буква е секогаш Р, а следните се две 

согласки од називот на дистрибутерот-производителот, по што следат две бројки кои ги 

претставуваат последните две цифри од годината на производство на муницијата; 

 

2) другата група се состои од голема буква Л за муниција наменета за долго оружје, односно 

С за муниција наменета за кратко оружје, со најмалку еден број што го претставува калибарот 

изразен во милиметри. 

 

204. Со цел разграничување меѓу групите од кои се состојат ознаките предвидени со точка 

202 и 203, треба да се користат доволно големи растојанија. 

 

205. За смртоносното оружје, сите други групи или подгрупи од кои се состојат мора да се 

обележуваат со серии од цифри со користење на опсег на цифри кои се дефинирани од 

страна на Државниот регистар на оружје за секој трговец со оружје, во согласност со 

специјализираните прописи и пракса. 

 

206. Ознаките кои ги содржат сериите предвидени со точка 205 се ставаат на цевката и блокот 

– за оружје од оваа категорија; на цевка, тело на оружје и затворач – за ловечки карабини, 

спортско огнено оружје, оружје за заштита и самоодбрана, пневматско оружје, само на цевка – 

за оружје со транквилизатори, сигнални и стартни пиштоли, реквизитно оружје; на главен 

метален дел – за оружје со индустриска намена, оружје за зашеметување, самострел, лакови 

и харпуни за риболов. 

 

207. Евиденцијата на оружје и муниција кои ги произведува трговецот со оружје ја води 

посебно назначен персонал, во евиденцискиот регистар на финални производи, нумерирано и 

запишано кај надлежните полициски органи, во кој е наведено следното: реден број на 

операцијата, категорија во кога спаѓа оружјето во согласност со прилогот кон Законот, вид на 

оружје, марка, ознака на оружје и серија на неговите компоненти, калибар, датум и час на 

внесување на оружјето во складиштето, презиме, име и функција на лицето кое го предало и 

негов потпис, презиме, име и функција на лицето кое го примило и негов/нејзин потпис. 

 

208. Секое оружје како финален производ треба да има, при излез од складиштето за 

финални производи, сертификат за усогласеност. 

 

209. Ознаката која се става на оружјето увезено во Република Молдавија се состои од две 

големи букви – МД и две последни цифри од годината во која оружјето е увезено, а увозникот 

го обезбедување ставањето на истата. 

 

Поглавје XXV 

 

Постапка за пробно гаѓање 

 

210. Смртоносното оружје со цевка со жлебови и неговата резервна цевка подлежат на 

пробно гаѓање. 
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211. При поднесување на барањето до надлежниот полициски орган, сопственикот на 

смртоносното оружје со цевка со жлебови има обврска да го пријави оружјето и/ или цевката 

за пробно гаѓање во следните ситуации: 

 

1) при секоја замена или легален ремонт на склопови и делови на огнено оружје со цевка со 

жлебови (ударна игла, цевка, ороз, исфрлувач, механизам за полнење од назад, клизни 

затварачи); 

 

2) во оправдани случаи кои ги утврдуваат органите на полицијата. 

 

212. Пробното гаѓање го врши криминалистичкиот оддел во склоп на надлежните органи, со 

цел регистрација на проектилите и чаурите во полициската оперативна евиденција. 

 

213. По барање на сопственикот на правото на поседување или, зависно од околностите, 

користење на оружје, експерименталното гаѓање може да се врши во негово присуство, ако 

тоа го дозволува ситуацијата. 

 

214. Во случај на колекционерско оружје кое претставува раритет или кое има историска, 

уметничка, научна или документарна вредност, бројот на чаури кои треба да се испукаат, како 

и условите во кои ќе се изврши гаѓањето може заеднички да се договорат со сопственикот на 

правото на поседување, тогаш кога има сомневање дека со експерименталното гаѓање може 

да се загрози функционалноста или интегритетот на оружјето. 

 

Поглавје XXVI 

 

Постапка за лиценцирање на трговецот со оружје за активности со оружје и муниција 

 

215. Правните лица сертифицирани како трговци со оружје може да вршат активности со 

оружјето и муницијата само по добивање на лиценцата, која се издава во согласност со 

одредбите од Законот број 130 од 08.06.2012 година за оружје и муниција за цивилна 

употреба и Законот број 451-XV од 30.07.2001 за регулирање на претприемничката дејност со 

лиценцирање од овластениот орган за областа за лиценцирање. 

 

216. За добивање и, зависно од околностите, продолжување или измена на лиценцата во 

согласност со точка 215, трговецот со оружје треба да даде изјава во која се прецизира 

категоријата на активностите кои тој/таа имаат намера да ги реализираат, со приложување на 

следната документација, во оригинал и копија: 

 

1) уверение за регистрација на претпријатие; 

 

2) основачки акт на претпријатието, во кој, во делот за дејности, ќе се наведат активностите 

кои треба да се извршат, во согласност со изјавата; 

 

3) доказ за легална сопственост над недвижнината во која ќе се извршува лиценцираната 

дејност; 

 

4) доказ за поседување на посебно опремени простории кои се наменети за складиштење и, 

во согласност со околностите, вршење на активностите продажба и поправка на оружје и 

муниција, во согласност со барањата од Прилог број 3 и, согласно околностите, 4 и 5 од 
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Законот, опремени со технички заштитни средства и електронски системи за набљудување и 

сигнализација кои се поврзани со специјализирани диспечерски центри за сигнализација и 

регистрирање, како и со системи за видеонадзор; 

 

5) во случај на трговци со оружје кои сакаат да вршат поправка на оружје, доказ за 

метролошки проверки на инструментите кои подлежат на задолжителна контрола и, зависно 

од околностите, дозвола за работа на стрелиштето предвидено за проверка на оружјето; 

 

6) во случај на трговци со оружје кои сакаат да вршат активности на превоз на оружје и 

муниција, доказ за легално поседување на специјални транспортни средства, за превоз на 

опасни материи, кои ги исполнуваат условите утврдени во „меѓународните договори во кои 

учествува Република Молдавија“, договор за обезбедување на услуги за превоз со лице кое 

поседува специјализирани превозни средства за превоз на опасни стоки; 

 

7) за одобрение на пристап на ангажиран персонал, администратори и соработници на 

претпријатија за вршење на непосредна дејност со оружје и муниција, потребно е да се 

достави следната документација: 

 

а) идентификациски документи; 

б) извештај за психолошка состојба, со кој се потврдува дека подносителот на молбата е 

способен да поседува, носи и користи огнено оружје и муниција, не постари од 12 месеци до 

поднесувањето на барањето, кој го издава овластен психолог; 

ц) лекарско уверение (нарколошки и психијатриски извештај), не постаро од 12 месеци до 

денот на поднесување на барањето, со кое се потврдува дека подносителот на барањето е 

способен од медицинска гледна точка, да поседува и користи огнено оружје и соодветна 

муниција; 

д) сертификат за полагање на теоретска и практична обука од областа на оружје и муниција 

во согласност со точка 176 подточка 1), која ја организира овластено правно лице; 

 

8) полномоштво за лицето кое ја доставува документацијата дека е овластено да го 

претставува претпријатието. 

 

217. Документите наведени во точка 216 подточка 7) може претходно да се дадат на увид на 

овластената служба на Генералниот директорат на полицијата заради давање на 

овластување за вршење на дејност со оружје и муниција. 

 

218. Во случај во кој најмалку едно лице кое има статус на член или администратор не ги 

исполнува условите предвидени со член 7, став (1) точка а) и д) или се наоѓа во некоја од 

ситуациите во согласност со член 7, став (2), издавањето на бараната лиценца се одбива. 

 

219. Овластениот орган во областа на лиценцирање, кој ја примил изјавата предвидена со 

точка 216, заклучува дека се исполнети условите за издавање на лиценца врз основа на 

поднесените документи, како и врз основа на контролата на просториите во кои ќе се чува 

оружјето или, зависно од околностите, во кои ќе се реализираат активностите со оружје и 

муниција. 

 

220. Изјавата за издавање и, зависно од околностите, продолжување или ресертификација на 

лиценцата не се регистрира во следните случаи: 
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1) кога пријавата е поднесена (потпишана) од лице кое не е ополномоштено; 

 

2) кога документите се во спротивност со одредбите од точките 216-218. 

 

221. Подносителот на барањето ќе биде писмено информиран за одбивањето за 

регистрирање на изјавата предвидена со точка 219 во рок од 5 работни денови од денот на 

известување, со наведување на причините за одбивање. 

 

222. По отстранување на причините кои биле основа за одбивање на регистрирањето на оваа 

изјава, подносителот на барањето за лиценца може да поднесе нова молба, која ќе биде 

разгледана на соодветен начин. 

 

223. Ако при проверките наведени во точка 218 се утврди дека се исполнети предвидените 

законски услови, специјализираниот орган овластен во областа за лиценцирање ја издава 

или, според потребите, ја продолжува или менува лиценцата за вршење на активностите со 

оружје и муниција, со наведување на категоријата за активности за кои е утврдено дека се 

исполнети овие услови, за што образецот е даден во Прилог број 24. 

 

224. Рокот за разгледување на изјавата наведена во точка 216 е 30 дена од денот на 

регистрирање на истата кај специјализираниот орган овластен за лиценцирање. 

 

Поглавје XXVII 

 

Постапка за вршење на периодичен технички преглед 

 

225. Трговците со оружје кои се лиценцирани за поправка на оружје, по одобрение на 

дозволата за оружје или отуѓување на оружје, вршат периодичен технички преглед на 

оружјето во цивилна употреба, заради проверка и утврдување дали истото ги исполнува 

суштинските барања за безбедност при користењето. 

 

226. За вршење на периодичниот технички преглед на оружје, сопственикот го покажува 

оружјето, дозволата за поседување или, зависно од околностите, за носење и користење на 

оружје, својот документ за идентификација и доказот за плаќање на такси, утврдени со 

Законот, за целите на извршување на периодичниот технички преглед. 

 

227. На периодичниот технички преглед подлежи целото оружје за кое се бара дозвола за 

оружје со право на носење и користење од категоријата на смртоносно и несмртоносно 

оружје, што подлежи на обврската за добивање на одобрение. 

 

228. Оружјето за периодичниот технички преглед мора да биде исчистено и со празна рамка. 

 

229. Трошоците настанати при вршењето на периодичниот технички преглед, наведено во 

точка 225, ги сноси законскиот сопственик на оружјето што се проверува, трошоците за 

поправка на оружјето не се вклучени. 

 

230. За оружјето во сопственост на физички и правни лица, периодичниот технички преглед се 

врши на барање на законскиот сопственик, како и според барање на надлежните полициски 

структури. 
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231. Периодичниот технички преглед се врши во присуство на сопственикот на оружје или 

вработените на надлежниот полициски орган за проверка на оружје и муниција, додека 

присуството на други лица е забрането. 

 

232. Периодичниот технички преглед кој се однесува на функционирањето на оружјето и 

неговата усогласеност со основните безбедносни барања се состои од: 

 

1) проверка на цевката на оружјето; 

2) проверка на соодветното функционирање на механизмот на оружјето; 

3) проверка на механизмот за полнење или проверка на зазорот на блокот на оружјето со 

мазна цевка; 

4) проверки на ознаки и идентификации на оружјето; 

5) проверки на параметрите на оружјето; 

6) зависно од околностите, пробното гаѓање од оружјето со право на носење и користење се 

врши на стрелиштата. 

 

233. Проверките предвидени со точка 232 се вршат во согласност со барањата утврдени со 

соодветните национални стандарди: 

 

1) SM GOST R 50529:2010 „Цивилно огнено и службено оружје, уреди со индустриска и 

специјална намена. Барања за безбедност и методи за испитување на безбедност“. 

 

2) SM GOST R 50741:2005 „Гасно оружје за самоодбрана. Гасни пиштоли, револвери, гасни 

уреди и оружја без цевка. Безбедносни барања. Облици и методи на контрола при 

сертификациски испитувања на безбедноста. 

 

3) SM GOST R 51612:2001 „Пневматско оружје. Општи технички услови и методи на 

испитување“. 

 

234. Ако трговецот со оружје кој поседува лиценца за поправка, при вршење на периодичниот 

технички преглед утврди дека проверените елементи одговараат на основните барања за 

безбедност, тој му издава уверение за извршен технички преглед на физичкото или правното 

лице кое е сопственик на оружјето, за што образецот е даден во Прилог број 25 и што важи 5 

години, во согласност со Законот. 

 

235. Уверението за периодичниот технички преглед за адаптерот и резервната цевка се 

издава посебно. 

 

236. Во случај кога при периодичниот технички преглед ќе се утврди дека прегледаното оружје 

не ги исполнува техничките услови за безбедност при користењето, трговецот со оружје во 

согласност со точка 225 изготвува и му доставува записник на физичкото или правното лице 

на кое му припаѓа оружјето, во кој е утврдена неусогласеноста на оружјето, за што образецот 

е даден во Прилог број 26. 

 

237. Во записникот предвиден во точка 236 се наведуваат дефектите кои се утврдени во 

процесот на проверка на оружјето, главните компоненти на оружјето и основните барања за 

безбедност кои не се исполнети, како и заклучокот за неуспешната периодична техничка 

проверка или неусогласеност. 
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238. Трговецот со оружје лиценциран за поправка на оружје го изготвува записникот наведен 

во точка 236, во два примероци, го потпишуваат трговецот со оружје и сопственикот на оружје, 

кои добиваат по еден примерок. 

 

239. Доколку оружјето не може да се поправи на начин на кој ќе ги исполни основните 

безбедносни услови, може да се задржи само правото на поседување, без правото на носење 

и користење, или истото со онеспособување може да се преобликува во парадно оружје или 

може да се предаде на надлежниот територијален орган на полицијата заради уништување и 

бришење од евиденцијата. 

 

240. За оружјето кое не го поминало периодичниот технички преглед, по барање на 

сопственикот на оружјето, надлежниот полициски орган издава дозвола за оружје само со 

право на чување, без право на носење и користење. 

 

241. Оружјето со скратена цевка или со цевка прилагодена за користење со придушувач, како 

и оружјето со промени во однос на обележувањето, се повлекуваат од цивилна употреба и се 

предаваат на полицискиот орган надлежен за уништување и бришење од евиденција. 

 

242. Доколку при периодичниот технички преглед се утврди дека главните компоненти и 

делови од огненото оружје со цевка со жлебови (ударна игла, цевка, ороз, исфрлувач, 

механизам за полнење, клизни затворачи) се заменети, трговецот со оружје е должен да ја 

информира овластената служба на Генералниот инспекторат на полицијата. 

 

Поглавје XXVIII 

 

Режим на функционирање на трговецот со оружје 

 

243. Правното лице кое поседува лиценца за вршење на активности со оружје и муниција е 

обврзано да води евиденција на оружје, муниција и активности со истите, како и на 

персоналот кој е одреден да врши активности со оружјето и муницијата во регистарот за 

евиденција на смртоносно оружје и муниција, нумерирано и регистрирано кај надлежниот 

полициски орган. 

 

244. Трговците со оружје можат да примаат оружје за продажба само врз основа на документи 

со кои се потврдува правото на сопственост на депонентот, заедно со документ за 

идентификација, дозвола за оружје или потврда за сопственост или, зависно од околностите, 

дозвола за поседување или користење, односно, дозвола за отуѓување на оружје што ја 

издава надлежниот полициски орган, за што образецот е даден во Прилог број 27. 

 

245. Трговците со оружје кои примаат оружје на кој било начин пропишан со закон, освен во 

случај истите да не дојдат сами до сопственост на таквото оружје, немаат право да го отуѓат 

или да го употребат ова оружје во поинакви услови од оние кои се утврдени од страна на 

депонентот, или без негова/нејзина согласност. 
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Поглавје XXIX 

 

Регистар за евиденција на активности со оружје и муниција кој го водат трговци со 

оружје 

 

246. Трговците со оружје кои вршат активности на трговија, поправка и превоз на оружје и 

муниција се обврзани да ги наведат сите активности кои се извршуваат во регистрите за 

евиденција кои се водат во согласност со законот. 

 

247. Трговците со оружје се обврзани да ги достават на увид кај надлежните органи 

регистрите кои се формирани во согласност со условите предвидени со точка 246, по секое 

барање. 

 

 248. Евиденцијата за активностите за поправка и контрола на оружје или на делови кои се 

добиени во таа цел, односно за вршење на периодични технички прегледи, ја водат трговците 

со оружје кои ја имаат соодветната лиценца, и тоа на секојдневна основа, во регистарот за 

евиденција, кој задолжително мора да ги содржи следните колони: реден број, 

идентификациски податоци на физичкото и правното лице кое го носи оружјето за поправка, 

проверка или вршење на периодичниот технички преглед, односно, вид, марка, модел, 

калибар и сериски број на оружјето, како и број на дозволата за оружје или, зависно од 

околностите, дозволата за поседување на оружје, дозволата за поседување и користење на 

оружје или потврдата за сопственост за физичко или правно лице, датумот на доставување на 

оружјето, вид на извршена поправка, датум на враќање на оружјето, број на документи кои се 

издаваат во врска со ремонтот, контролата или периодичниот технички преглед, потпис, 

потпис за прием на оружје, белешки. 

 

249. Евиденцијата за активностите поврзани со продажба на оружје ја водат трговците со 

оружје кои имаат соодветна лиценца, на секојдневна основа, во регистрите кои задолжително 

мора да ги содржат следните колони: реден број, вид на активност, идентификациски 

податоци на физичкото или правното лице кои вршат продажба на оружје, број на дозвола за 

оружје, потврда за сопственост или, зависно од околностите, дозвола за отуѓување на 

оружјето врз основа на која се поседува оружјето кое е дадено за продажба, вид, марка, 

модел, калибар и сериски број на оружјето, идентификациски податоци на физичкото или 

правното лице кои го купуваат оружјето, број и датум на дозвола за купување и полицискиот 

орган кој ја издал, потпис на купувачот. 

 

250. Евиденцијата на активностите увоз-извоз, односно пренос на оружје и муниција, се води 

во регистрите кои се воспоставени во согласност со условите предвидени со точка 246, и кои 

ги опфаќаат следните податоци: реден број, вид на активност, број и датум на издавање на 

дозволата за набавка и дозвола за превоз за целите на увоз, а за извоз и реизвоз – дозволи 

за извоз, кои ги издава надлежниот орган на полицијата, количество на оружјето или 

муницијата кои се предмет на увозно-извозната активност, како и нивните карактеристики, 

назив и адреса на странскиот партнер од кој се увезува оружјето и муницијата или, зависно од 

околностите, за кого се наменети, датум на реализација на активноста. 

 

251. Евиденцијата на активностите за превоз на оружје и муниција, како и оружје и муниција 

кои се предмет на превозот, се врши во регистрите кои се воспоставени во согласност со 

точка 246, а кои мора да ги содржат следните колони: реден број, назив и број на придружен 

документ за стоката, идентификациски податоци за физичкото или правното лице за кои се 
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врши превозот, количество, карактеристики и, зависно од околностите, марка, модел, калибар 

и сериски број на оружјето, количество и калибар на муницијата, соодветно превозно 

средство, неговите регистарски таблици, доказ за обезбедување на превозот, 

идентификациски податоци на возачот и претставникот на транспортното претпријатие или 

организација кои се придружба на стоката, идентификациски податоци на примателот на 

стоката, период на транспорт, траса за транспорт, белешки за можни инциденти во текот на 

транспортот. 

 

252. Евиденцијата за оружје и муниција кои се чуваат во складиштата и магацините за оружје 

и муниција се води во регистрите формирани во согласност со условите предвидени со точка 

246, кои треба да содржат три дела, и тоа: 

 

1) прв дел, под називот „ВЛЕЗ“ мора да содржи: назив и седиште на правното лице или, 

зависно од околностите, презиме, име, адреса и идентификациски документ на физичкото 

лице кое го доставило оружјето и муницијата во складиштето, број и датум на дозволата за 

поседување или користење или, зависно од околностите, број на дозвола на оружјето, 

потврда за сопственост, датум на внесување на оружјето и муницијата во складиштето, 

презиме, име, место на живеење, серија и број на идентификацискиот документ на лицето 

овластено за превоз на оружје и муниција во складиште, број и датум на издавање на 

полномоштво, регистарски број на возилата со кои е извршен превозот, количество на оружје 

и муниција, марка, калибар, серија и производен број на оружјето, количество и калибар на 

муницијата; 

 

2) вториот дел, под називот „ИЗЛЕЗ“ мора да содржи: датум на издавање на оружјето и 

муницијата од складиштето, име и адреса на правното лице кое го извршило приемот во 

складиште, број и датум на фактура, презиме, име, домашна адреса, серија и број на 

идентификациски документ на лицето ополномоштено за преземање, број и датум на 

издавање, регистарски број на возилото со кое се врши превозот, количество на оружје и 

муниција, марка, калибар, серија и производен број на оружјето, количество и калибар на 

муницијата; 

 

3) третиот дел, со назив „БЕЛЕШКИ-ПРОВЕРКИ“, мора да содржи: реден број, датум на 

проверка, орган кој ја извршил проверката, резултат од проверката, рок за коригирање, други 

белешки. 

 

253. Колоните кои се наоѓаат во евиденциските регистри предвидени со точките 246-252, се 

пополнуваат и се комплетираат по наредба на Генералниот инспекторат на полицијата. 

 

254. Обрасците за регистрите предвидени со точка 253 ги издава надлежниот полициски 

орган, при доделувањето на лиценцата за извршување на активностите со оружје и муниција 

или, зависно од околностите, дозволите за работа на стрелиште. 

 

Поглавје XXX 

 

Активности за увоз / извоз на оружје и муниција кои ги вршат трговците со оружје 

 

255. Трговските активности за увоз и извоз на оружје и муниција може да ги вршат трговците 

со оружје кои поседуваат лиценца за извоз и увоз на оружје и муниција само по добивање на 

дозвола за набавка и дозвола за превоз заради активности на увоз, и дозвола за пренос 



43 
 

заради извоз на оружје и муниција, во согласност со обрасците кои се дадени во Прилогот 

број 28, а кои ги издава ополномоштената служба на Генералниот инспекторат на полицијата, 

во согласност со одредбите од член 59, став (3) од Законот. 

 

256. За целите на извршување на трговските активности за увоз или извоз на оружје и 

муниција, трговците со оружје поднесуваат барање заедно со копија од договорот за 

купопродажба или фактурата која е преведена од овластен преведувач. 

 

257. Во случај кога се бара издавање на нова дозвола за активности за увоз/извоз на оружјето 

и муницијата, доколку нема промени во однос на правната ситуација на фирмата, а кои би 

можеле да бидат пречка за активностите со трговија со оружје и муниција, се приложува само 

фактурата преведена од овластен судски преведувач. 

 

258. По разгледување на доставената документација, ако се исполнети условите предвидени 

со Законот, органот предвиден во точка 255 ја издава соодветната дозвола врз основа на која 

се врши увозот или извозот на оружјето и/или муницијата. 

 

259. По реализацијата на увозот или извозот, трговецот со оружје има обврска да ја достави 

царинската декларација за увоз, односно, извоз на органот кој ја издал дозволата за 

активностите поврзани со увоз/извоз на оружје и муниција. 

 

260. За реализација на активностите увоз, извоз, реизвоз и транзит на оружје и муниција од 

категорија А според Прилог број 1 од Законот, како и оружјето и муницијата кои се користат за 

опремување на органите на јавната управа надлежна за националната одбрана, безбедност 

на државата и јавниот ред, чие работење е регулирано со законите и посебните нормативни 

акти, лиценцираниот трговец со оружје задолжително дополнително добива меѓународно 

уверение за увоз, кое го издава Меѓуресорната комисија за контрола на извоз, реизвоз, увоз и 

транзит на стратешки стоки. 

 

Поглавје XXXI 

 

Постапка за издавање на дозвола за активности за превоз на оружје и муниција во 

земјата и во странство 

 

261. Активностите за превоз на оружје и муниција во земјата и, зависно од околностите, во 

странство, ги врши трговецот со оружје кој ја поседува соодветната лиценца само врз основа 

на дозволата, која по барање ја издава надлежниот орган на полицијата, ако: 

 

1) ги исполнува условите предвидени со Одлуката на Влада број 672 од 28.05.2002 „За превоз 

на опасен товар на територијата на Република Молдавија“, како и со меѓународните договори 

во кои Република Молдавија е застапена како страна; 

 

2) ги поседува возилата кои имаат дозвола од Министерството за транспорт и патна 

инфраструктура; 

 

3) има ангажирано персонал за вршење на активностите со оружје и муниција кој ги исполнува 

условите предвидени со член 56 став (1) точка е) од Законот, и кој е обучен за безбедност во 

работењето. 
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262. За целите на издавање на дозволата за превоз, трговецот со оружје треба да достави 

барање, заедно со документите со кои се докажува исполнувањето на условите предвидени 

со точка 272, до надлежниот полициски орган кој, ако по соодветните проверки утврди дека се 

исполнети законските услови за вршење на превозот, ја издава дозволата за вршење на 

превозот на оружје и муниција, за што образецот е даден во Прилог број 29. 

 

263. Трговците со оружје лиценцирани за вршење на превоз на оружје и муниција се обврзани 

да склучат договор за обезбедување на безбедност на превозот, во согласност со законот. 

 

264. Страните кои се овластени превозници за превоз на оружје и муниција од категориите 

кои се потврдени со Законот, се обврзани навремено за истото да го информираат секторот 

за Гранична полиција и Царинската служба. 

 

265. Превозниците и фирмите на курирската експрес-служба се обврзани претходно да ја 

информираат граничната полиција и Царинската служба за претстојниот превоз на оружје и 

муниција во/од Република Молдавија. 

 

Поглавје XXXII 

 

Постапка за авторизација на работењето на стрелиштето 

 

266. За целите на авторизирање на работата на стрелиштето, заинтересираното правно лице 

треба да поднесе барање до надлежниот полициски орган, заедно со следната 

документација: 

  

1) уверение за регистрација на претпријатие, во оригинал и копија; 

 

2) доказ за легално поседување на недвижноста на која се наоѓа стрелиштето, во оригинал и 

копија; 

 

3) копии од документи за идентификација, договор за работа и сертификат за стручна 

квалификација или други документи со иста правна вредност, како и потврда од казнена 

евиденција за персоналот задолжен за управување, одржување и надзор на стрелиште, за 

персоналот кој е определен да ги врши надзорните активности кои се реализираат на 

стрелиштето, односно за инструкторите на стрелиштето; 

 

4) доказ дека на стрелиштето има опрема за пружање на прва помош, како и копии од 

договорот за работа и други сертификати за стручна квалификација или документи со еднаква 

правна сила, за персоналот обучен за пружање прва помош и итна медицинска помош во 

случај на можни несреќи; 

 

5) доказ за постоење на лична заштитна опрема за време на гаѓањето во рамките на 

стрелиштето; 

 

6) одредба за организирање и функционирање на стрелиштето, која ја потпишува управникот; 

 

7) доказ за платен надоместок предвиден со Законот за целите на авторизирање на 

функционирањето на стрелиштето. 
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267. Оригиналните документи предвидени со точка 266 подточки 1) и 2) се враќаат веднаш по 

нивното споредување со копиите, а барањето се разгледува 15 дена. 

 

268. Врз основа на документите наведени во точка 266, како и проверките на самото 

стрелиште, за целите на утврдување дали се исполнети условите предвидени со член 46, 

став (2) од Законот, овластената служба на Генералниот инспекторат на полицијата ги 

одобрува уредбите за организирање и работа на стрелиштето, во случај кога се исполнети 

условите предвидени со точките 269 и 270, и издава дозвола за работа на стрелиштето, за 

што образецот е даден во Прилог број 30. 

 

269. Одредбата за организирање и работа на стрелиште треба да го содржи следното: 

 

1) назив и адреса на правното лице кое е сопственик на стрелиштето; 

 

2) назив и адреса на стрелиштето; 

 

3) намена на стрелиште; 

 

4) категории на дозволено оружје за стрелиште; 

 

5) услови кои треба да ги исполнат физичките лица за да им се дозволи пристап до 

стрелиштето, како и други дополнителни услови, кои ги одредува администраторот; 

 

6) обврска за користење на сопствена опрема за заштита и придржување кон правилата за 

начинот на нивната употреба; 

 

7) забрана за носење во стрелиште на недозволено оружје и муниција, како и внесување на 

оружје и муниција без информирање на административниот персонал, внесување и употреба 

на алкохол, наркотици или медикаменти, чие дејство може да претставува опасност за 

безбедноста на гаѓањето, пристап на лицата кои се под дејство на таквите супстанции или се 

во состојба на екстремен замор, или се болни, што може да резултира во опасни ситуации 

кога се користи оружје; 

 

8) правила за однесување на местото на гаѓање во периодот на траење на гаѓањето; 

 

9) други дополнителни услови или напомени кои администраторот ги смета за потребни за 

целите на безбедност на стрелиштето. 

 

270. Уредбата за организирање и функционирање на стрелиштето се поставува на влезот во 

стрелиштето, како и внатре во објектот, на видливи места, а административниот персонал 

има обврска да ги информира лицата кои влегуваат во стрелиштето во однос на содржината 

на истата. 

 

271. На влезот во стрелиштата, лицата кои ќе ја вршат обуката за гаѓање треба да се 

потпишат во евиденцијата која е предвидена со точките 274 и 275 за целите на потврдување 

дека се запознаени со содржината на Уредбата за организирање и функционирање на 

стрелиштето и се обврзуваат дека истата ќе ја почитуваат. 
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272. Лицата кои ќе ја спроведуваат обуката за гаѓање од други типови на оружје од оние за 

кои имаат дозвола или кои им се издадени, мора да посетуваат курс за безбедност на 

употреба на оружје, кој го води специјализиран персонал во рамките на стрелиштето, односно 

инструктори за гаѓање. 

 

273. Без да се доведуваат во прашање одредбите од точка 271, обуката за безбедност не е 

задолжителна за лицата кои ја посетувале оваа обука и кои тоа може да го докажат со 

давање на увид на сертификатите кои се издадени од страна на овластеното стрелиште или 

физичкото или правното лице овластено за организирање на курсеви, теоретски и практични, 

за оружје и муниција. 

 

274. Лицето кое е сопственик на стрелиштето и кое е овластено во согласност со законот, 

мора задолжително да води евиденција за користеното оружје и муниција во нумерираниот 

регистар, кој е евидентиран во органот на полицијата, а кој вклучува: реден број, датум и 

временски интервал кога се врши гаѓањето, презиме, име, серија и број на документот за 

идентификација на физичкото лице или, зависно од околностите, назив и адреса на правното 

лице кое го организира и реализира гаѓањето, количество на искористено оружје и калибар, 

презиме, име на лицето кое го врши надзорот или, зависно од околностите, инструкторот или 

координаторот на гаѓањето, колони за потпис на претходно наведените лица, белешки за 

можните инциденти во текот на гаѓањето, други белешки. 

 

275. Регистарот предвиден во точка 274 го чува управникот на стрелиштето, кој е обврзан 

истиот да го даде на увид на полицискиот орган по негово барање. 

 

276. Лицето кое легално го поседува стрелиштето има обврска да ги обезбеди сите потребни 

мерки за реализација на активностите за гаѓање во целосна безбедност. 

 

277. Во случај на инцидент кој кај последица има телесна повреда или смрт на некое лице, 

или ако е направена материјална штета, надлежниот полициски орган има право да ја 

суспендира дозволата за работа на стрелиштето до завршувањето на истрагата. 

 

278. Во ситуација кога по истрагата ќе се утврди дека инцидентот настанал поради некои 

недостатоци од техничка или конструкциска природа, мерката за суспендирање на дозволата 

за работа се спроведува до денот до кој лицето кое е сопственик на стрелиштето ќе докаже 

дека недостатоците се отстранети. 

 

Поглавје XXXIII 

 

Категории на стрелишта 

 

279. Според намената, стрелиштата се класифицираат на следниот начин: 

 

1) спортски – стрелишта наменети за реализација на тренинг и спортски натпревари, кои се 

градат или уредуваат во согласност со потребите на спортските дисциплини, вклучени во 

посебни норми на националните спортски федерации или здруженија; 

 

2) за рекреација – стрелишта наменети за рекреативно гаѓање, за одмор и забава; 
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3) за обука – стрелишта наменети за подготовка на персоналот кој ја врши функцијата за 

обезбедување на определени објекти; 

 

4) за тестирање – стрелишта наменети за проверка и испитување на оружје и муниција. 

 

280. Според локацијата, се класифицираат на стрелишта кои се наоѓаат: 

 

1) во рамките на населени места – стрелишта кои се наоѓаат во рамките на населби – 

административно-територијални единици. 

 

2) надвор од населени места – стрелишта сместени надвор од населени места на 

административно-територијалната единица. 

 

281. Според видот на уредување, стрелиштата се делат на: 

 

1) затворени – кои се изградени или уредени во рамките на некој објект; 

 

2) отворени – кои се изградени или уредени на отворен простор (стрелиште). 

 

282. Според природата на безбедност, стрелиштата се класифицираат на: 

 

1) изградени – стрелишта чии безбедносни средства се изградени посебно за оваа намена; 

 

2) природни – стрелишта кои го користат обликот на релјефот (брегови, падини, тераси) во 

насока на задржување на куршумите во ограничениот опсег на стрелиштето. 

 

283. Според бројот на сектори за гаѓање, стрелиштата се делат на: 

 

1) едноставни – имаат еден сектор за гаѓање; 

 

2) сложени – имаат повеќе сектори за гаѓање кои можат истовремено да се користат. 

 

284. Според карактерот на полето за гаѓање, стрелиштата се класифицираат на следниот 

начин: 

 

1) стрелишта за гаѓање во една насока – имаат една насока за гаѓање; 

 

2) стрелишта за гаѓање во повеќе насоки – имаат повеќе насоки за гаѓање, што е 

карактеристично за природни стрелишта на отворено. 

 

285. Според големината на безбедносната зона, стрелиштата се класифицираат на следниот 

начин: 

 

1) со цела зона на безбедност – стрелишта чија големина на зоната на безбедност според 

длабочина (ЗБД) и според странични заштитни зони (СЗЗ) се совпаѓа со зоната на опасност 

од огнено оружје (ЗООО), како што е прикажано на слика број 1. Во оваа категорија спаѓаат и 

стрелиштата на отворено кои се наоѓаат на рамен простор, каде нема природни пречки за 

патеката на куршумот или рикошет; 

 



48 
 

2) со ограничена зона на безбедност – стрелишта кај кои ЗБД, СЗЗ или двете, се помали од 

ЗООО. Во оваа категорија спаѓаат стрелиштата на отворено, изградени или природни, чии 

конструкции или уредување на сигурноста обезбедуваат задржување на поголемиот дел од 

куршумите кои се резултат од директен оган или рикошет. Ограничувањето на зоната на 

безбедност се дава врз основа на критериумите кои се однесуваат на користени калибри, 

физички и димензионални карактеристики на сигурносните средства, на наклонот на линијата 

за нишанење (гаѓање од негативни агли), итн.; 

 

3) без зона на безбедност – стрелишта на кои ЗБД и СЗЗ се поклопуваат со ограничувањата 

на самото стрелиште. Во оваа категорија спаѓаат затворени стрелишта и природни 

стрелишта, чии димензии или поставување на безбедносните средства обезбедуваат 

задржување на сите куршуми во активната зона на стрелиштето. 

 

286. Според степенот на работа, стрелиштата се класифицираат на следниот начин: 

 

1) постојани – стрелишта кои се отворени 50 дена во годината; 

2) повремени – стрелишта кои се отворени помалку од 50 дена во годината. 

 

287. Стрелиштата предвидени во точка 286 подточка 2) може да имаат и одредени 

отстапувања од параметрите на заштитните средства. 

 

288. Во случај на сложени стрелишта, определувањето на ЗБД и СЗЗ се врши за секое 

стрелиште поединечно, а линиите на ЗБД и СЗЗ стрелиштата се определуваат според 

надворешните граници на зоните на секое стрелиште. 

 

289. Во случај на стрелиште со повеќе правци, определувањето на ЗБД и СЗЗ се врши во 

насоките на гаѓање. 

 

Поглавје XXXIV 

 

Технички норми за градење или уредување на стрелиште 

 

290. Постоечките норми ги определуваат критериумите кои треба да се земат предвид при 

изборот на положбата, конструкциските решенија за градба и уредувањето на стрелиштето од 

аспект на безбедноста на населбите во дадената зона. 

 

291. Нормите за безбедност во однос на употребата на оружје и муниција во рамките на 

стрелиштето се утврдуваат во согласност со правилниците за нивно организирање и 

функционирање, кои се одобрени од страна на овластената служба на Генералниот 

инспекторат на полицијата или овластената служба во рамките на територијалниот орган на 

полицијата. 

 

292. Исправноста на секое парче оружје кое се користи на стрелиштето треба да се провери 

од страна на инспекторот кој ја надгледува активноста во рамките на стрелиштето, пред 

почетокот на непосредниот процес на гаѓање, на следните безбедносни далечини: 7-10 м за 

кратко оружје, 25 м за долго оружје со калибар .22LR, 50 м за долго оружје со калибар до 9.3 

мм (метрички еквивалентно), освен калибар за Магнум и Ултра Магнум, 100 м за долго оружје 

со калибар поголем од 9.3 мм и калибри помали од 9.3 Магнум и Ултра Магнум. 
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293. Зоната на безбедност на стрелиштата за муниција од куршуми се утврдува во согласност 

со слика број 1. 

                                                                                                                                       Слика број 1 
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(зона на безбедност на отворено стрелиште, оска на стрелиште, зона на удар, зона на 

рикошет, ширина на стрелиште, главна линија на насип, втора зона на опасност, линија 

на мети, линија на гаѓање, максимален дострел на најсилна муниција (види Табела)) 

294. Зоната на безбедност на стрелиштето за оружје со мазна цевка претставува полукруг со 

основа на линијата на гаѓање и со лак еднаков на максималниот удар на муницијата што се 

користи +25%. 

 

295. Максималниот дострел за муниција за лов и спорт е даден во следната табела. 

 

Калибар Максимален дострел Енергија на приемник 
   

.22 LR од долго оружје 1300 m 130 J 
   

.22 LR од долго оружје 1550 m 150 J 
   

9 mm кратко оружје 1900 m 500-650 J 
   

9 mm кратко оружје 2100 m 650-800 J 
   

.40 S&W, .45ACP 2000 m 500-600 J 
   

.357 Magnum 2000 m 700-800 J 
   

.223 Remington 3000 m 1900 J 
   

.308 Winchester 3100 m 3500-4100 J 
   

7 mm Rem Mag, .300 Win Mag 3500 m 4600 J 
   

Разна ловечка муниција со калибри 4500 m 
5300 J, 5800 J, 6100 J, 
7000 J 

Magnum и Ultra Magnum:   
.338 Win Mag, .300 RUM , .338 RUM, 
.338 - 378 Weatherby Magnum   
   

Разна ловечка муниција со голем 
калибар („африкански“): 3500 m 

6300 J, 8380 J, 8000 J, 
12000 Ј 

.375 Holland&Holland, .505 Gibbs, .500 
Nitro Express, .700 Nitro Express   

   

.338 Lapua Magnum 4000 m 6600-6800 J 
   

12,7x99 (.50BMG) 5200 m 15000-20000 J 
   

Разна муниција со калибар со голем 
дострел   

.408, .416, .460 :   

   

- муниција со оловно јадро 5500 m 11300 J, 13500 J, 15200 J 
   

- моноблок муниција од бронза или 6500 m 11300 J, 13500 J, 15200 J 
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други легури од бакар 

Рамки за чаури Ø 2 – 2,5 mm 300 m 2400 – 4100 J 
   

Рамки за чаури Ø 4 – 5 mm 550 m 2400 – 4100 J 
   

Рамки со еден проектил со калибар 
12/16/20 1200 m 2400 – 4100 J 
   
Рамки со единствен тежок проектил со 
калибар 1400 m 2400 – 4100 J 
12/16/20   

 

296. За стрелишта во населени места, основното начело е сите куршуми од директен оган и 

рикошет да бидат задржани во активната зона на стрелиштето. Карактеристиките на овие 

стрелишта се задржувачот на куршуми или преградниот ѕид или некој пресретнувач на 

куршуми или визир кој не дозволува поминување на куршуми. 

 

297. Задолжителни главни објекти во стрелиштето од точка 296 се земјаниот насип или 

преградниот ѕид, задржувачот на куршуми, огради или странични ѕидови и пресретнувачи на 

куршуми, а изборни уреди се калибарските граничници, и тоа: 

 

1) земјан насип – треба да има височина од минимум 4 метри, кога максималната корисна 

должина на стрелиштето е 50 м и минимум 6 м за стрелишта со корисна должина од 50 до 300 

метри. Аголот на наклонот на линијата на удар на куршуми треба да биде меѓу 450 и 600, со 

оптимален наклон од 560. За калибар .22LR, висините се скратуваат за 1 метар; 

 

2) задниот (преграден) ѕид е еквивалентен за затворени стрелишта и треба да се мери во 

согласност со максималниот употребен калибар. Ако градбата ја вршат компании 

специјализирани за градење на овие безбедносни средства, задолжително е да се даде на 

увид сертификат за цврстина за калибри и видови на куршуми. 

 

298. Во случај кога стрелиштето, во согласност со точка 297, се гради со сопствени ресурси и 

средства, задниот дел од стрелиштето се уредува на следниот начин: 

 

1) бетонски ѕид Б25 со минимална отпорност од 20.0 N/mm2 и дебелина од минимум 25 cm; 

 

2) челична плоча „12G2smf“ со дебелина од минимум 8 мм за калибри за кратко оружје и 

минимум 12 мм за калибри за долго оружје, со исклучување на калибрите чија енергија на 

куршумот при излез од цевката е поголема од 4200 Ј. 

 

299. Пресретнувач на куршуми – во случај на стрелиште на отворено, се гради од дрво и се 

полни со песок. 

 

300. Пресретнувач на куршуми – во затворени стрелишта се состои од штитници за 

забавување кои се состојат од гумена завеса со облога од ткаенина, со минимална дебелина 

од 8 мм, кои ја покриваат конструкцијата од челични синџири или челични лимови, кои се 

распоредени во облик на жалузина, и задржувач. Системот на жалузини, како и основната 

челична плоча, мора да обезбедат свртување на куршумите кон подот на стрелиштето. 
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301. Пресретнувачот се состои од уреди кои се конструирани во специјални компании (тунел, 

полжав, инка, блокови од балистичка гума, и др.), или кутија со песок, што се простира по 

целата ширина на активната зона, со слој од песок чија дебелина е во согласност со 

калибарот, но која не е помала од 1.5 м. Одредени модели на задржувачи кои се конструираат 

од страна на специјализирани фирми може да ја исклучат потребата од штитник. 

 

302. Страничните ѕидови се градат од: 

 

1) бетон Б25 со отпорност која не е помала од 20.0 N.mm2 и дебелина која не е помала од 15 

cm; 

 

2) челични плочи „12G2smf“ со дебелина што не е помала од 6 мм за калибри за кратко оружје 

и минимум 8 мм за калибри за долго оружје, со исклучок на калибрите чија енергија на 

куршумот при излез од цевка е поголема од 4200 Ј; 

 

3) слој против рикошет од гума или дрвено саќе. 

 

303. Кровот се гради слично како и страничните ѕидови. 

 

304. Таваните со штитници за куршуми имаат бетонско јадро со минимална дебелина од 6 мм, 

или челичен лим со минимална дебелина од 6 мм и мора да бидат обложени со слој против 

рикошет, а нивното количество, во зависност од активната зона на стрелиштето, мора да 

биде: 

 

1) за 25 м – помалку од 2; 

 

2) за 50 м - 4; 

 

3) за 100 м - 6; 

 

4) за 300 м – 8. 

 

305. Димензиите на таваните со штитник за куршуми, како и висината во однос на подот, се 

пресметуваат во зависност од критичните агли за секоја категорија на оружје. 

 

306. Калибарските ограничувачи се поставуваат само на линиите на оган каде се поставуваат 

калибри и муниција со енергија на излез на куршум од цевка од 4200 и 6000 Ј (максимална 

дозволена енергија на затворени места за гаѓање). 

 

307. Ограничувачите на калибри може да се состојат од дополнителни сандаци со песок или 

челични лимови со дебелина што не е помала од 12 мм, кои се наоѓаат непосредно зад 

таблите за нишанење, покриени со дебел слој од гумено платно против рикошет и дрвен слој. 

 

308. За стрелишта што се наоѓаат надвор од населени зони, основното начело се состои во 

тоа да се пресретнуваат сите куршуми од директен оган и рикошет во активната зона на 

стрелиштето и во зоната на безбедност која се надоврзува на истата. Карактеристиките на 

овие стрелишта се постоењето на земјан насип и отсуство на штитник за куршуми. Овие 

аспекти се карактеристични за уредени стрелишта на отворен простор во природа: 
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1) земјан насип – треба да има височина од минимум 4 м, ако максималната корисна должина 

на стрелиштето е до 50 м, минимална височина од 6 м за стрелишта со корисна должина од 

50 до 300 м и 8 м за стрелишта со корисна должина поголема од 300 м, за сите категории на 

оружје за кои се употребува, со исклучок на калибар 12.7х99 (.50BMG). За овој калибар, како и 

за калибрите со голем дострел со енергија на куршум при излез од цевка од минимум 10000 Ј, 

насипот треба да биде изграден: за оддалеченост до 100 м – минимална височина од 8 м; 

меѓу 100 и 500 м – височина од 9 м; повеќе од 500 м – височина од 10 м. Постоењето на 

вегетација на горниот дел од насипот не се смета за безбедносно средство и не се вклучува 

при пресметувањето на височината. Минималниот наклон е 450, не помалку од +1м по висина 

на мета. Кај природните стрелишта, дозволен е земјан насип со среден наклон од минимум 

300, ако на стрелиштето има интермедијарни задржувачи на куршуми или кога главниот земјан 

насип се состои од неколку последователни насипи-задржувачи со помали димензии, на 

косина на брег или планина, или кога секој наклон е степенаст и зоната на нишан се протега 

во зоната со агол на наклон кој е поголем од 300. Ако на наклонот на насипот има камен или 

чакал, намалувањето на наклонот не е дозволено и потребно е да се изгради задржувач на 

куршуми; 

 

2) оградите се состојат од: 

- во случај на изградени стрелишта, кои немаат природна заштита, оградите се изградени од 

бетонски ѕидови со минимална височина од 3 м; 

- во природни стрелишта кои имаат природна заштита, оградите се состојат од странично 

навалени падини на релјефот, на кој се наоѓа стрелиштето, по правило, во долина, со 

минимална височина од 3 м; 

- во природни стрелишта, кај кои релјефниот облик не обезбедува ограда на едната или на 

двете страни, не се применува намалување на ЗСЛ, според наведениот шаблон за 

соодветната страна; 

- кај стрелишта кои се наоѓаат во карпести зони или на оние со земјиште на кое има камења, 

ЗСЛ се удвојува. 

 

309. Во случај кога стрелиштето со природни објекти се наоѓа во зона во која природните 

објекти ги надминуваат минималните граници, дефинирани со овие нормативи, се 

применуваат следните намалувања на димензиите на безбедносните зони: 

 

1) намалување на ЗСА: 

ако земјениот насип има висина од минимум +1м – за 15%; 

ако проекцијата на критичниот агол го сече земјаниот насип помалку од 2 м под неговиот врв – 

за 50%; 

ако висината на земјениот насип ја надминува проекцијата на критичниот агол за 2-5 м – за 

10%; 

ако висината на земјениот насип ја надминува проекцијата на критичниот агол за 5-10 м – за 

20%; 

ако висината на земјениот насип ја надминува проекцијата на критичниот агол за повеќе од 10 

м – за 30%; 

ако аголот на наклон на стрелиштето е негативен, утврдувањето на негативните агли на 

наклонот на оган е +15% за кој било агол на наклонот; 

ако има интермедијарни земјени насипи со висина што не е помала од 0.7 м – на 10%. 

 

2) намалување на ЗСЛ: 

ако оградата има висина поголема од 3 м – за 10%; 
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ако оградата има минимална висина од 6 м – за 25%; 

ако оградата има минимална висина од 15 м – за 40%. 

 

310. Намалувањата се кумулативни, што може да ги минимизира димензиите на 

безбедносната зона. 

 

311. Ако за стрелиштето е потребна безбедносна зона со определена големина, која е 

невозможно да се обезбеди, може да се преземат следните мерки за да се постигне 

безбедноста во границите на постојната безбедносна зона: 

 

1) намалување на максималниот дозволен калибар; 

2) намалување на должината на гаѓање; 

4) поставување на негативни агли за гаѓање (кревање на точката на гаѓање). 

 

312. За целите на ограничување на стрелиштето, во целата безбедносна зона мора да се 

распоредат знаци со информации и предупредувања, со цел спречување на ризикот од 

недозволен пристап. 

 

313. Знаците за информирање и предупредување од точка 312 се како што следи: 

 

1) табли за информирање со димензии А3 со црвена позадина, на кои со бели букви треба да 

биде испишана следната порака: „ВНИМАНИЕ! МЕСТО ЗА ГАЃАЊЕ! ОПАСНОСТ ОД 

ГАЃАЊЕ“, кои се поставуваат на меѓусебна оддалеченост до 250 м; 

 

2) пречките на пристапните патеки кои ја пресекуваат безбедносната зона, на кои се 

поставуваат табли со димензии А3 со црвена позадина, на кои со црни букви треба да се 

испише пораката: „ВНИМАНИЕ! МЕСТА ЗА ГАЃАЊЕ! ЗАБРАНЕТО МИНУВАЊЕ!“; 

 

3) црвени знаменца со димензии 1.5 х 0.75 м, поставени на јарбол на висина од минимум 2 м, 

на најмалку две истакнати места, поставени во рамките на безбедносната зона, видливи од 

пристапниот пат кој најчесто се користи; 

 

4) по избор – други табли кои содржат јасни пораки за местото на функционирање на 

стрелиштето, обиколните патишта, итн. 

 

Поглавје XXXV 

 

Постапка за регистрација на доделено оружје и соодветната муниција 

 

314. Државјаните на Република Молдавија на кои им било доделено оружје и соодветна 

муниција врз основа на законски одредби, може да го регистрираат само оружјето што е 

предвидено со Законот, ако ги исполнуваат условите наведени во член 7, став (1) и (3) и не се 

наоѓаат во некоја од ситуациите наведени во став (2) од овој член на Законот. 

 

315. Странски државјани на кои им е доделено оружје и соодветна муниција од страна на 

претседателот на Република Молдавија или премиерот на Република Молдавија може да го 

пренесат ова оружје и муниција од територијата на Република Молдавија по добивање на 

дозвола за пренос од страна на овластената служба на Генералниот инспекторат на 

полицијата. 
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316. Документот со кој се докажува доделувањето во ситуациите наведени во точките 314 и 

315 служи како основа за издавање на дозвола за поседување или, зависно од околностите, 

за носење и користење или дозвола за пренос. 

 

317. Во однос на добивањето на дозвола за пренос, странскиот државјанин на кој му е 

доделено оружје доставува барање до Генералниот инспекторат на полицијата, заедно со 

документот за идентификација и документот за доделување. 

 

Поглавје XXXVI 

 

Постапка за одобрување на измени на оружје или во однос на ситуацијата на 

сопственикот на оружје 

 

318. Сопственикот на одредено смртоносно оружје може да поднесе барање до трговецот со  

оружје, лиценциран за поправка на оружје заради вршење на одредени технички промени на 

оружјето само со одобрение од надлежниот полициски орган. 

 

319. Доказот за одобрение предвиден со точка 318 се издава на барање, без други 

формалности, со исклучок на оние кои се предвидени со точка 321, во случај кога: 

 

1) со извршената промена на оружјето не се менуваат техничките карактеристики или нивната 

намена, предвидени со Законот; 

 

2) со извршената промена смртоносното оружје се претвора во несмртоносно. 

 

320. Во случај кога со промените на оружјето се менува неговата намена или категорија 

според класификацијата предвидена во Прилог број 1 кон Законот, или кога промените 

резултираат во измени на режимот на поседување или, зависно од околностите, носење и 

користење на оружјето, доказот за согласност предвиден со точка 318 се издава само по 

претходно реализирање на соодветната постапка за овластување на сопственикот за 

поседување или, зависно од околностите, носење и користење, во согласност со намената 

или категоријата на ова оружје, под условите кои се предвидени со оваа Уредба. 

 

321. Во однос на добивањето на одобрението предвидено со точка 318, подносителот на 

барањето треба да достави барање до надлежниот полициски орган во чија евиденција е 

запишано оружјето, а во кое ќе ги наведе идентификациските податоци за оружјето, измените 

кои ќе бидат извршени, како и причината поради која се вршат измените. 

 

322. Заедно со барањето од точка 321, подносителот на барање треба да достави на увид 

документ за идентификација и дозвола за оружје, во копија и оригинал. 

 

323. Во ситуацијата предвидена со точка 320, барањето се поднесува истовремено со 

барањето за издавање на дозволата во согласност со точка 7. 

 

324. Одредбите од точките 321-323 се применуваат на соодветен начин и за сопственикот на 

оружје кој нема право на поседување или, зависно од околностите, право на носење и 

користење на оружјето за кое се поднесува барањето за преработка. 
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325. Рокот за разгледување на барањето предадено во согласност со условите од точките 

321-324 се утврдува на следниот начин:  

 

1) не повеќе од 3 дена од денот на поднесување, во ситуациите предвидени со точка 319; 

 

2) во рокот предвиден со точка 10, во случај кога барањето е поднесено истовремено со 

барањето за издавање на дозвола. 

 

326. Во рокот кој е предвиден со точка 325, надлежниот полициски орган ги врши следните 

проверки: 

 

1) во ситуацијата предвидена со точка 319, во случај во кој со измените на оружјето се менува 

и неговата категорија, се проверува дали е испочитувано максималното количество на оружје 

од дадената категорија што сопственикот смее да го поседува или носи и употребува; 

 

2) во ситуацијата предвидена со точка 320, се врши проверка која е предвидена за издавање 

на дозволата за поседување или, зависно од околностите, носење и користење на оружјето од 

вид, категорија и намена што соодветствуваат со оружјето по преработката. 

 

327. Доколку при проверките предвидени со точка 326 се утврди дека нема пречки, 

полицискиот орган му издава на подносителот на барањето доказ за одобрување на измената 

на оружјето. Во спротивно, писмено ќе информира за причините поради кои барањето за 

издавање на соодветниот доказ е одбиено. 

 

328. Откако трговецот со оружје со лиценца за преработка на оружје ќе ги изврши измените, 

сопственикот е обврзан да се пријави во рок од 10 дена кај полицискиот орган кој ја издал 

дозволата, со оружјето, како и со автентичниот документ кој го издал трговецот со оружје, со 

кој се потврдуваат измените на оружјето како и тоа дека се испочитувани условите за 

усогласеност во ситуација во која измените на оружјето го смениле калибарот, неговиот тип 

или категорија, во согласност со Прилог број 1 кон Законот. 

 

329. Во ситуацијата предвидена со точка 328, оружјето може да подложи на експериментално 

гаѓање, зависно од околностите, во согласност со условите од Поглавје XXV. 

 

330. Врз основа на документите кои се доставени од страна на подносителот на барањето, 

како и по пробното гаѓање, доколку е потребно, надлежниот полициски орган ја менува 

дозволата за оружје, ако била изменета дури и една од карактеристиките кои се внесени во 

документот. 

 

331. Дозволата за промена на намената на оружјето без негова техничка измена ја издава 

надлежниот полициски орган, по барање на сопственикот, само под услов на подносителот на 

барањето да му е издадена дозвола за поседување или, зависно од околностите, носење и 

користење на оружјето, во согласност со новата намена, согласно условите од Поглавје II. 

 

332. Сопственикот на дозволата за поседување на оружје од категорија А, кој сака да го носи 

и користи смртоносното оружје кое е запишано во дозволата, може да поднесе барање до 

надлежниот полициски орган за издавање на дозволата за носење и користење на оружје од 

категорија Б и запишување на оружјето во горенаведениот документ, со обврска да се покаже 
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документот со кој се идентификува статусот кој му дава право на носење и користење на 

смртоносното оружје за кое се поднесува барањето. 

 

333. Сопственикот на дозволата за носење и користење на оружјето од категорија Б, кој сака 

да го поседува смртоносното оружје што е запишано во дозволата, без право на носење и 

користење, треба поднесе барање до надлежниот полициски орган за издавање на дозвола за 

поседување на оружје од категорија А и запишување на оружјето во овој документ. 

 

Поглавје XXXVII 

 

Деактивирање или преправка на смртоносно оружје и несмртоносно оружје 

 

334. Само трговците со оружје лиценцирани за поправка може да го преправат смртоносното 

оружје во деактивирано/парадно или реквизитно оружје. 

 

335. Сопственикот на одредено смртоносно оружје, кој истото сака да го претвори во 

несмртоносно оружје во согласност со условите од точка 334, треба претходно за истото да го 

информира органот на полицијата, во чија евиденција се наоѓа даденото оружје, кој му издава 

потврда во која се запишуваат идентификациските податоци за оружјето, како и фактот дека 

истото ќе биде преправено во деактивирано/парадно или, зависно од околностите, реквизитно 

оружје. 

 

336. Смртоносното оружје може да се претвори во деактивирано/парадно оружје со бушење 

на цевката, веднаш зад лежиштето за куршуми, а дијаметарот на отворот треба да биде 

најмалку 5 мм. 

 

337. Смртоносното оружје може да се претвори во реквизитно оружје со заптивање на 

каналите на цевката со помош на два челични клинови фиксирани со пресување или 

заварување на надворешниот дел, така што нема да се дозволи внесување на каква било 

муниција во рамката освен маневарска муниција, празни куршуми и сачма. 

 

Поглавје XXXVIII 

 

Посебни одредби 

 

338. Таксите предвидени со Поглавје I, точка 1-5, 7 и 8, како и Поглавје II, точка 1-3 и 5-8 од 

Прилог број 2 кон Законот, се префрлаат на посебната сметка на Генералниот инспекторат на 

полицијата како посебни средства. 

 

339.  Таксите предвидени со Поглавје I, точка 6 и Поглавје II, точки 4 и 9 од Прилог број 2 кон 

Законот, се префрлаат на сметката на здруженијата кои ги обезбедуваат овие услуги. 

 

340. За целите на проверка во однос на исполнувањето на условите потребни за поседување 

или носење и користење на оружје, физичките и правните лица кои поседуваат смртоносно 

или несмртоносно оружје, во рокот утврден во член 72, став (4) од Законот, ќе се пријават кај 

надлежниот полициски орган за целите на издавање на соодветните документи, во согласност 

со законските прописи. 
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341. За целите на добивање на дозволи за поседување или, зависно од околностите, за 

носење и користење на смртоносно и несмртоносно оружје кое е предмет на одобрување во 

согласност со точка 343, физичките лица поднесуваат барање до надлежниот полициски 

орган, за што образецот е даден во Прилог број 31, заедно со следните документи: дозвола за 

оружје, идентификациски документ на законскиот сопственик на оружјето, лекарско уверение 

(нарколошки и психијатриски заклучок), доказ за уплата на таксите предвидени во Прилог број 

2 од Законот, мислење за условите за чување и безбедност на оружјето и муницијата во 

местото на живеење, кое го даваат претставниците на органот на полицијата или, зависно од 

околностите, здруженијата, федерациите или спортскиот клуб во кој подносителот е член, 

документ со кој се потврдува постоењето на законски услови за добивање на дозволи за 

оружје од категорија Б со право на носење и користење на оружјето, како и, зависно од 

околностите, документите од точка 7, подточка 11. 

 

342. Лицата предвидени со точка 341 кои не ги исполнуваат условите од точка 7, подточка 8) 

и/или 9), може да добијат дозвола за оружје од категорија А, што на сопственикот му дава 

можност да го чува оружјето во местото на живеење. 

 

343. Во зависност од карактеристиките на оружјето, се утврдува неговата намена, во 

согласност со Прилог број 32. 

 

344. За основните компоненти на забранетото оружје и смртоносното оружје, односно за 

механизмот за полнење, лежиште за куршуми и цевки, мора да се обезбеди режим за оружје 

за кои истите се наменети. 
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                                                                                                                                 Прилог број 1 

                                                               кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈАТА 

 

Број ___________________________ од ___________________________ 

 

БАРАЊЕ 

Долупотпишаниот ___________________________   ___________________________________ 

                                                     (презиме)                                                 (име) 

претходно                   ______________________________________________________ 

                                                       (претходно име и презиме) 

роден(а)   ___________________________  во _______________________________________ 

 

                            (ден, месец, година на раѓање)                                                  (место) 

со место на живеење ___________________________    ___________________________ 

                                                                                            (поштенски број, место, улица, број) 

                  ___________________________             ___________________________ 

Единствен матичен број. ______________________________________________________ 

                                                                           (ЕМБГ) 

Други податоци ______________________________________________________ 

 

Барам да ми се издаде дозвола за чување, носење и користење на смртоносно/несмртоносно 

оружје за: 

1) рекреација                                                        4) стрелаштво 

2) користење                                                        5) лов 

3) колекционерство                                               6) самоодбрана 

 

и да ми се издаде дозвола за набавка на оружје. 

 

Потребна документација за добивање на дозвола за набавка на прво оружје: 

а) копија од лична карта 

б) лекарско уверение 

ц) мислење за психичка состојба 

д) 2 слики 3х4 цм 

е) доказ за уплата на такса за обезбедување на услуги 

ф) сертификат за положена обука 

г) копија од ловечка книшка 

х) копија од сертификат за тренер по стрелаштво 

и) копија од сертификат за спортски стрелец или член на спортски клуб 

ј) сертификат за колекционер 

к) потврда за услови за чување на оружје 

л) потврда за услови за чување на повеќе од 12 парчиња оружје. 

 

Други белешки _________________________________________________________________ 

 

Датум ___________________________                         Потпис ___________________________ 
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Прилог број 2 

кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

ГЕНЕРАЛЕН 
ИНСПЕКТОРАТ НА 

ПОЛИЦИЈА 
 

000000 
ОБРАЗЕЦ ЗА ДОЗВОЛА ЗА 

ОРУЖЈЕ 
 
Бр. __________________ 
___________________ 20 __ 
 
 
Се издава дозвола ________ 
________________________ 
со 
адреса:________________ 
________________________ 
за купување на оружје со 
следна намена ___________ 
________________________ 
________________________ 
Рок на важење на дозволата 
до ______________________ 
 
НАЧАЛНИК 
М.П. 
 
НАПОМЕНА: Се чува во 
одделот на полицијата 
задолжен за издавање на 
дозволи 
 
 
 
 
 
 
Продолжена до __________ 
 
НАЧАЛНИК 
М.П. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

ГЕНЕРАЛЕН 
ИНСПЕКТОРАТ НА 

ПОЛИЦИЈА 
 

000000 
ДУПЛИКАТ НА ДОЗВОЛА 

ЗА ОРУЖЈЕ 
 
Бр. __________________ 
„____ “______________ 20 __ 
 
 
Се издава дозвола ________ 
________________________ 
со адреса:________________ 
_________________________ 
за купување на оружје со 
следна намена ___________ 
________________________ 
________________________ 
Рок на важење на дозволата 
до ______________________ 
 
НАЧАЛНИК 
М.П. 
 
НАПОМЕНА: Се дава на 
купувачот. 
При купување, овластеното 
правно лице ги пополнува 
податоците на задниот дел, и 
ги доставува до одделението 
на полицијата за издавање 
дозволи. 
 
 
 
Се продолжува до 
__________ 
 
НАЧАЛНИК 
М.П. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

ГЕНЕРАЛЕН 
ИНСПЕКТОРАТ НА 

ПОЛИЦИЈА 
 

000000 
ДОЗВОЛА ЗА ОРУЖЈЕ 

 
 
Бр. __________________ 
____________________ 20 __ 
 
 
Се издава дозвола ________ 
_________________________ 
со адреса:________________ 
_________________________ 
за купување на оружје со 
следна намена ___________ 
________________________ 
________________________ 
Рок на важење на дозволата 
до ______________________ 
 
НАЧАЛНИК 
М.П. 
 
НАПОМЕНА: Се чува кај 
овластеното правно лице и 
на задниот дел се внесува 
секој датум на 
продолжување на дозволата. 
 
 
 
 
 
 
Се продолжува до 
__________ 
 
НАЧАЛНИК 
М.П. 
 
 

 

 

 



61 
 

                                                                                                                                 Прилог број 3 

                                                                кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

Сертификатот е издаден од _________________________ 

Број ________________  датум  ______________________ 

 

 

СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАВРШЕНА  

ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА РАКУВАЊЕ СО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

 

 

 

Се потврдува дека господинот (госпоѓа) _____________________________________________, 

ЕМБГ ______________________________,  роден(а) на ден     _________________________, 

со 

адреса ______________________, улица ________________________, број _____, со успех 

ја заврши теоретската и практичната обука за ракување со огнено оружје. 

 

 

 

Обуката се одржа во периодот ____________________, во седиштето на друштвото 

_________, 

во ___________________, улица _____________________________, број ___________. 

 

 

Уверението може да се користи во согласност со Законот број 130 од 08.06.2012 година и 

Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба. 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ОБУКАТА 

 

М.П. 
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                                                                                                                                 Прилог број 4 

                                                                кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

 

Предна страна 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА 
РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 
ДОЗВОЛА ЗА ОРУЖЈЕ ОД КАТЕГОРИЈА А       А0000000 
 
ФОТОГРАФИЈА                            Презиме 
НА СОПСТВЕНИК                        Име 
                                                     ЕМБГ 
                                                     Датум на издавање 
 

 

Задна страна 

 

ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

 
ИДЕНТИФИКАЦИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОРУЖЈЕТО 

 
Тип 
Марка и модел 
Калибар 
Серија и број 
Калибар и број на резервна цевка 
Посебни напомени 
 
 
Дозволата за издава на 5 години, важи од: 
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                                                                                                                                 Прилог број 5 

                                                                кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

 

Предна страна 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА 
РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 
ДОЗВОЛА ЗА ОРУЖЈЕ ОД КАТЕГОРИЈА Б       А0000000 
 
ФОТОГРАФИЈА                            Презиме 
НА СОПСТВЕНИК                        Име 
                                                     ЕМБГ 
                                                     Адреса 
                                                     Датум на издавање 
 

 

Задна страна 

 

НОСЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

 
ИДЕНТИФИКАЦИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОРУЖЈЕТО 
 
Тип 
Марка и модел 
Калибар 
Серија и број 
Калибар и број на резервна цевка 
Посебни напомени 
 
 
Дозволата за издава на 5 години, важи од: _________ 
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                                                                                                                                 Прилог број 6 

                                                                 кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

 
ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ 

 
(ФИЗИЧКИ ЛИЦА) 

 
Број _____________ датум _____________ 
 
Се одобрува превоз на оружје и/или 
муниција од страна на г.: 
_______________________ 
на адреса: __________________________ 
ЕМБГ: __________________________ 
Дозволата се издава за превоз на следното 
оружје и муниција: 
1. __________________________ 
2. __________________________ 
Превозот на оружје/муниција ќе се врши по 
следната траса: 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Цел на транспорт: _____________________ 
Превозно средство: ____________________ 
Рок на важење на дозволата: ____________ 
 
Началник 
 
М. П. 
 
Рок на важење продолжен до: ____________ 
 
 
 
Началник  
 
М.П. 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА 
ПОЛИЦИЈА 

Број _____________ датум _____________ 
 

ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ 
 

(ФИЗИЧКИ ЛИЦА) 
 
Се одобрува превоз на оружје и/или 
муниција од страна на г.: 
_______________________ 
на адреса: __________________________ 
ЕМБГ: __________________________ 
Дозволата се издава за превоз на следното 
оружје и муниција: 
1. __________________________ 
2. __________________________ 
Превозот на оружје/муниција ќе се врши по 
следната траса: 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Цел на транспорт: _____________________ 
Превозно средство: ____________________ 
Рок на важење на дозволата: ____________ 
 
Началник 
 
М. П. 
 
Рок на важење продолжен до: ____________ 
 
 
 
Началник  
 
М.П. 
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                                                                                                                    Прилог број 7 

                                                                 кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

 
ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ НА 

ОРУЖЈЕ 
 

(ФИЗИЧКИ ЛИЦА) 
 

Број _____________ датум _____________ 
 
Се одобрува превоз на оружје и/или 
муниција на г./ѓа: _______________________ 
со адреса: __________________________ 
ЕМБГ: __________________________ 
Дозвола за оружје: 
______________________ 
издадена на ден: _______________________ 
Дозволата се издава за превоз и користење 
на следното оружје и муниција: 
 __________________________ 
Превозот на оружје/муниција ќе се врши по 
следната траса: 
____________________________________ 
 
Превозно средство: ____________________ 
На сопственикот му се дозволува користење 
на оружје и муниција на стрелиштето кое 
припаѓа на: 
 _____________________________________ 
и се наоѓа на адреса: ___________________ 
 
Рок на важење на дозволата: ____________ 
 
Началник 
 
М. П. 
 
Рок на важење продолжен до: ____________ 
 
 
 
Началник  
 
М.П. 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 
ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 
 
Број _____________ датум _____________ 
 

ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ НА 
ОРУЖЈЕ 

 
(ФИЗИЧКИ ЛИЦА) 

 
Се одобрува превоз на оружје и/или 
муниција на г./ѓа: _______________________ 
со адреса: __________________________ 
ЕМБГ: __________________________ 
Дозвола за оружје: 
______________________ 
издадена на ден: _______________________ 
Дозволата се издава за превоз и користење 
на следното оружје и муниција: 
 __________________________ 
Превозот на оружје/муниција ќе се врши по 
следната траса: 
____________________________________ 
 
Превозно средство: ____________________ 
Сопственикот има дозвола за користење на 
оружје и муниција на стрелиштето кое 
припаѓа на: 
 _____________________________________ 
и се наоѓа на адреса: ___________________ 
 
Рок на важење на дозволата: ____________ 
 
Началник 
 
М. П. 
 
Рок на важење продолжен до: ____________ 
 
 
 
Началник  
 
М.П. 
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                                                                                                                    Прилог број 8 

                                                               кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

ДОЗВОЛА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРИ 

 

Серија Ц број 000000 

 

 

Со ова се потврдува дека господинот/ госпоѓата _____________________________________, 

со место на живеење во __________________________, на адреса _____________________, 

ЕМБГ _______________________________________ ги исполнува законските услови според 

статутот за колекционери на оружје, во согласност со условите кои се предвидени со 

важечкиот закон. 

 

 

Датум на издавање: ________________________ 

 

 

 

 

Началник  

 

М.П. 
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                                                                                                                    Прилог број 9 

                                                                кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 

 

Број _____________ од _________________ 

 

 

ОДЛУКА * 

за поништување на дозволата за поседување и одземање на дозволата за оружје 

 

Во согласност со одредбата од член ______ од Законот број 130 од 08.06.2012, се носи одлука 

за поништување на дозволата за поседување на оружје и муниција за г./ѓа 

_____________________________________ роден/а _____________ во _________________ со 

место на живеење во _______________________ на адреса ____________________________, 

ЕМБГ ______________________, сопственик на дозволата за оружје од категорија А/ Б, број, 

___________, издадена _________________ од ____________, поради прекршување на 

одредбата од членот ______________, што се состои од _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Началник 

 

М.П. 

 

* Одлуката за поништување се приложува кон известувањето кое се праќа на соодветното 

лице, во кое се наведува оружјето за кое се поништува одлуката, рокот во кој физичкото лице 

е обврзано да го отуѓи оружјето, како и тоа дека дозволата за оружје се одзема во согласност 

со законот. 
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                                                                                                                    Прилог број 10 

                                                                 кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 
ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ/ 
МУНИЦИЈА СО ЦЕЛ ПРИВРЕМЕНО 

ИЗНЕСУВАЊЕ ОД ЗЕМЈАТА 
 

(ФИЗИЧКИ ЛИЦА) 
 

Број _____________ датум _____________ 
 
Се одобрува привремено изнесување од 
Република Молдавија на оружје и/или 
муниција кои припаѓаат на г. (г-ѓа): 
_______________________ 
со адреса: __________________________ 
ЕМБГ: __________________________ 
Дозвола за оружје број ______________, 
издадено во _____________________ 
Дозволата се издава за привремено 
изнесување на следното оружје и/или 
муниција: 
1. __________________________ 
2. __________________________ 
 
Превозот на оружје/муниција ќе се врши по 
следната траса: 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Граничен премин: 
Влез _______________________________ 
Излез ______________________________ 
Цел на транспорт: _____________________ 
Превозно средство: ____________________ 
Рок на важење на дозволата: ____________ 
 
Началник 
 
М. П. 
 
Рок на важење продолжен до: ____________ 
 
 
 
Началник  
 
М.П. 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА 
ПОЛИЦИЈА 

Број _____________ датум _____________ 
 

ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ/ 
МУНИЦИЈА СО ЦЕЛ ПРИВРЕМЕНО 

ИЗНЕСУВАЊЕ ОД ЗЕМЈАТА 
 

(ФИЗИЧКИ ЛИЦА) 
 
Се одобрува привремено изнесување од 
Република Молдавија на оружје и/или 
муниција кои припаѓаат на г. (г-ѓа): 
_______________________ 
со адреса: __________________________ 
ЕМБГ: __________________________ 
Дозвола за оружје број ______________, 
издаденa _____________________ 
Дозволата се издава за привремено 
изнесување на следното оружје и/или 
муниција: 
1. __________________________ 
2. __________________________ 
 
Превозот на оружје/муниција ќе се врши по 
следната траса: 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Граничен премин: 
Влез _______________________________ 
Излез ______________________________ 
Цел на транспорт: _____________________ 
Превозно средство: ____________________ 
Рок на важење на дозволата: ____________ 
 
Началник 
 
М. П. 
 
Рок на важење продолжен до: ____________ 
 
 
Началник  
 
М.П. 
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                                                                                                                    Прилог број 11 

                                                              кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА 
МОЛДАВИЈА 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 
 

Привремена дозвола за оружје * 
 
 
Презиме  
Име  
Пасош/ лична карта 
 
Идентификациски податоци за оружје 
 
Вид/тип: 
Марка и модел: 
Калибар: 
Серија и број: 
 
Количество на муниција: 
Цел/дестинација: 
Датум на издавање: 
Важи до: 
 
Началник 
 
М.П. 
 

Број ______________________ 
 
 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 
 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

* Сопственикот на потврдата има право на превоз, носење и користење на огнено 
оружје на територијата на Република Молдавија 
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                                                                                                            Прилог број 12 

                                                               кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 

 

Број _____________ од _________________ 

 

 

ДОЗВОЛА 

ЗА отуѓување НА ОРУЖЈЕ/МУНИЦИЈА 

 

(за странски државјани) 

 

Се одобрува отуѓување на оружје/муниција на територијата на Република Молдавија  за 

господин (госпоѓа) _________________ со место на живеење во ___________________, пасош 

број _____________, издаден од ________________________ на ден ________________: 

 

А. Оружје од категорија ____________________ со карактеристики ____________________  

намена ____________________  марка _____________ серија ____________ калибар _______. 

 

Б. Муниција: 

 

Количество ____________________  калибар ____________________ , во сопственост на 

основа на дозвола на оружје, серија __________, број ________, издадена на ден __________ 

од ____________________ . 

 

 

Дозволата се дава на увид на граничните органи на излез од Република Молдавија заради 

докажување на отуѓувањето на оружјето/ муницијата. 

 

 

Началник  

 

М.П. 
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                                                                                                           Прилог број 13 

                                                               кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  

НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 

 

Број _____________ од _________________ 

 

 

ДОЗВОЛА ЗА ПРЕНОС 

 

ЗА НЕПОВРАТНО ИЗНЕСУВАЊЕ ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА НА 

СМРТОНОСНО И НЕСМРТОНОСНО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА, ШТО ПОДЛЕЖИ НА 

ОДОБРЕНИЕ  

 

            На господинот / госпоѓата ___________________________ со место на живеење во 

___________________________, број на пасош/ лична карта серија _________ издаден/ 

издадени од ____________________ на ден ___________________ за неповратно изнесување 

од територијата на Република Молдавија: 

 

А. Оружје, вид ___________ марка ____________ калибар __________ серија _____________. 

 

Б. Резервна цевка, серија ______________ калибар ______________________. 

 

Ц. Муниција: 

 

1. Количество ______________________ калибар ______________________. 

2. Количество ______________________ калибар ______________________. 

 

Земја на дестинација ______________________/ траса ______________________. 

Превозно средство ______________________. 

Граничен премин – излез ______________________. 

Рок на важење на дозволата ______________________. 

Оружјето на ден ______________________ е пломбирано ______________________ со 

оружарска пломба број ______________________. 

 

 

 

Началник 

 

М.П. 
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                                                                                                           Прилог број 14 

                                                                кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

Предна страна 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА 
РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 
ПОТВРДА ЗА СОПСТВЕНОСТ       А0000000 
 
СЛИКА                                           Презиме 
НА СОПСТВЕНИК                          Име 
                                                       ЕМБГ 
                                                       Место на живеење 
                                                       Датум на издавање 
 

 

Задна страна 

 

ПОСЕДУВАЊЕ НА НЕСМРТОНОСНО ОРУЖЈЕ 
 
ИДЕНТИФИКАЦИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОРУЖЈЕТО 
 
Тип 
Марка и модел 
Калибар 
Серија и број 
Посебни напомени 
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                                                                                                                                       Прилог број 15 

                                                                 кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
ГЕНЕРАЛЕН 

ИНСПЕКТОРАТ НА 
ПОЛИЦИЈА 

 
 
 

000000 
 

ДОЗВОЛА ЗА ОРУЖЈЕ 
 

(ПРАВНИ ЛИЦА) 
 
Број. ________________ 
____________________ 20 
__ 
 
Се дозволува 
_____________ 
________________________ 
со седиште во ____________ 
купување на оружје заради: 
_ 
________________________ 
Рок на важење на дозвола 
до: 
________________________ 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Се чува кај 
органот на полицијата кој ја 
издал дозволата 
 
 
Се продолжува до: 
________________________ 
 
   

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
ГЕНЕРАЛЕН 

ИНСПЕКТОРАТ НА 
ПОЛИЦИЈА 

 
 

000000 
 

ДУПЛИКАТ НА ДОЗВОЛА 
ЗА ОРУЖЈЕ 

 
(ПРАВНИ ЛИЦА) 

 
Број. ________________ 
____________________ 20 __ 
 
Се дозволува 
_____________ 
________________________ 
со седиште во ____________ 
купување на оружје заради: _ 
________________________ 
Рок на важење на дозвола 
до: 
________________________ 
 
Началник 
М.П. 
 
НАПОМЕНА: Се враќа на 
купувачот 
 
При купување, задната 
страна ја пополнува 
овластеното правно лице и 
се доставува до одделот на 
полиција кој ја издал 
дозволата. 
 
 
Се продолжува до: 
_________________________ 
 
Началник 
М.П. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
ГЕНЕРАЛЕН 

ИНСПЕКТОРАТ НА 
ПОЛИЦИЈА 

 
 
 

000000 
 

ДОЗВОЛА ЗА ОРУЖЈЕ 
 

(ПРАВНИ ЛИЦА) 
 
Број. ________________ 
____________________ 20 __ 
 
Се дозволува 
_____________ 
________________________ 
со седиште во ____________ 
купување на оружје заради: _ 
________________________ 
Рок на важење на дозвола 
до: 
________________________ 
 
Началник 
М.П. 
 
НАПОМЕНА: Се чува кај 
овластеното правно лице и 
се пополнува на задната 
страна на денот на купување 
на оружјето. 
 
 
Се продолжува до: 
_________________________ 
 
Началник 
М.П. 
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                                                                                                                Прилог број 16 

                                                                кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  

 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 

 

Број _____________ од _________________ 

 

 

ДОЗВОЛА * 

 

ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА СМРТОНОСНО И НЕСМРТОНОСНО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА, ШТО 

ПОДЛЕЖИ НА ОДОБРЕНИЕ  

(Правни лица) 

 

Во согласност со Законот број 130 од 08.06.2012 за оружје и муниција за цивилна употреба, 

_________________________, со седиште во _________________________, на адреса 

_________________________, ЕМБГ _________________________, се издава дозвола за 

поседување на следното оружје со муниција: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

                                                           (тип, марка, калибар, серија) 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

Оружјето и муницијата ќе се чуваат на адреса: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

 

Физичко лице одговорно за безбедност на оружје и муниција 

___________________________________________________________________________ 

                                                              (Презиме и име, ЕМБГ) 

 

 

Началник 

М.П. 

 

* Оваа дозвола важи 3 години од денот на издавање и се заверува на секои 3 години  
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Задна страна 

 

 

 

 

ЗАВЕРКА НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ/ МУНИЦИЈА 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН (датум) _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН (датум) _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН (датум) _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН (датум) _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН (датум) _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН (датум) _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 
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                                                                                                                  Прилог број 17 

                                                               кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  

 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 

 

Број _____________ од _________________ 

 

 

ДОЗВОЛА * 

 

ЗА ПОСЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СМРТОНОСНО И НЕСМРТОНОСНО ОРУЖЈЕ И 

МУНИЦИЈА, ШТО ПОДЛЕЖАТ НА ОДОБРЕНИЕ  

(ПРАВНИ ЛИЦА) 

 

Врз основа на Законот број 130 од 08.06.2012 за оружје и муниција за цивилна употреба, се 

издава дозвола _________________________, со седиште во _________________________, 

на адреса _________________________, фискален број _________________________, за 

поседување и користење на доленаведеното оружје со муниција: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

                                                           (тип, марка, калибар, серија) 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

 

Оружјето и муницијата ќе се чуваат на адреса: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

 

Лице одговорно за контрола и безбедност на оружје и муниција: 

___________________________________________________________________________ 

                                                              (Презиме, име, ЕМБГ) 

 

 

Началник 

М.П. 

 

* Оваа дозвола важи 3 години и се издава на секои 3 години. 
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На задна страна 

 

 

ЗАВЕРКА НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ/ МУНИЦИЈА 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН  _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН  _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН  _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН  _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН  _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН  _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН  _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 
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                                                                                                                                 Прилог број 18 

                                                               кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

 
ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ 

 
(ПРАВНИ ЛИЦА) 

 
Број _____________  
датум _____________ 
 
Се одобрува превоз на оружје и/или 
муниција 
___________________________________ 
со седиште: __________________________ 
 
Одговорно лице за превоз на оружје 
___________________________________ 
Дозволата се издава за превоз на следното 
оружје и муниција: 
1. __________________________ 
2. __________________________ 
Превозот на оружје/муниција ќе се врши по 
следната траса: 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Цел на транспорт: _____________________ 
Превозно средство: ____________________ 
Рок на важење на дозволата: ____________ 
 
Началник 
 
М. П. 
 
Рок на важење на дозволата продолжен до:  
___________________________________ 
 
 
Началник  
 
М.П. 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА 
ПОЛИЦИЈА 

 
Број _____________ датум _____________ 
 

ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ 
(ПРАВНИ ЛИЦА) 

 
Се одобрува превоз на оружје и/или 
муниција 
___________________________________ 
со седиште: __________________________ 
 
Одговорно лице за превоз на оружје 
___________________________________ 
Дозволата се издава за следното оружје и 
муниција: 
1. __________________________ 
2. __________________________ 
Превозот на оружје/муниција ќе се врши по 
следната траса: 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Цел на транспорт: _____________________ 
Превозно средство: ____________________ 
Рок на важење на дозволата: ____________ 
 
Началник 
 
М. П. 
 
Рок на важење на дозволата продолжен до:  
___________________________________ 
 
 
Началник  
 
М.П. 
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                                                                                                                                       Прилог број 19 

                                                               кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 
ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ/ 
МУНИЦИЈА СО ЦЕЛ ПРИВРЕМЕНО 

ИЗНЕСУВАЊЕ ОД ЗЕМЈАТА 
 

(ПРАВНИ ЛИЦА) 
 

Број _____________  
датум _____________ 
 
Се дозволува привремено изнесување од 
Република Молдавија на оружје и/или 
муниција кои припаѓаат на: 
_______________________ 
со седиште: __________________________ 
ЕМБГ: __________________________ 
Дозвола за изнесување и користење на 
оружје број ______________, 
издадена е _____________________ 
Лице одговорно за превоз на оружје и 
муниција 
__________________________ 
ЕМБГ: __________________________ 
 
Дозволата се издава за привремено 
изнесување на следното оружје и/или 
муниција: 
1. __________________________ 
2. __________________________ 
 
Превозот на оружје/муниција ќе се врши по 
следната траса: 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Граничен премин: 
Излез _______________________________ 
Влез ______________________________ 
Цел на транспорт: _____________________ 
Превозно средство: ____________________ 
Дозволата важи до: ____________ 
 
Началник 
 
М. П. 
 
Рок на важење продолжен до: ____________ 
 
Началник 
М.П. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 

 
ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА 

ПОЛИЦИЈА 
 
Број _____________ датум _____________ 
 

ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ/ 
МУНИЦИЈА СО ЦЕЛ ПРИВРЕМЕНО 

ИЗНЕСУВАЊЕ ОД ЗЕМЈАТА 
 

(ПРАВНИ ЛИЦА) 
 
Се дозволува привремено изнесување од 
Република Молдавија на оружје и/или 
муниција кои припаѓаат на: 
_______________________ 
со седиште: __________________________ 
ЕМБГ: __________________________ 
Дозвола за изнесување и користење на 
оружје број ______________, 
издадена е _____________________ 
Лице одговорно за превоз на оружје и 
муниција 
__________________________ 
ЕМБГ: __________________________ 
 
Дозволата се издава за привремено 
изнесување на следното оружје и/или 
муниција: 
1. __________________________ 
2. __________________________ 
 
Превозот на оружје/муниција ќе се врши по 
следната траса: 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Граничен премин: 
Излез _______________________________ 
Влез ______________________________ 
Цел на транспорт: _____________________ 
Превозно средство: ____________________ 
Дозволата важи до: ____________ 
 
Началник 
 
М. П. 
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Началник  
 
М.П. 
 
 
 

 
Рок на важење продолжен до: ____________ 
 
Началник 
М.П. 
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                                                                                                                                       Прилог број 20 

                                                                 кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 

 

Број _____________ од _________________ 

 

 

ПОТВРДА * 

ЗА СОПСТВЕНИКОТ НА НЕСМРТОНОСНО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА КОИ МУ ПРИПАЃААТ 

(ПРАВНО ЛИЦЕ) 

 

Врз основа на Законот број 130 од 08.06.2012 за оружје и муниција за цивилна употреба,  

__________________________________________________,  

со седиште во _________________________, на адреса _________________________, ЕМБГ 

_________________________, сопственик е на следното несмртоносно оружје: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

                                                           (тип, марка, калибар, серија) 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

 

Оружјето и муницијата ќе се чуваат на адреса: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

 

Лице одговорно за контрола и безбедност на оружје и муниција: 

___________________________________________________________________________ 

                                                              (Презиме, име, ЕМБГ) 

 

 

Началник 

М.П. 

 

* Ова уверение важи 3 години од денот на издавање и се заверува на секои 3 години. 
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Задна страна 

 

 

ЗАВЕРКА НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ/ МУНИЦИЈА 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН  _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН  _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН  _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН  _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН  _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 

 

ЗАВЕРЕНО НА ДЕН  _________________________ 

 

НАЧАЛНИК  

М.П. 
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                                                                                                                                      Прилог број 21 

                                                                 кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 

 

Број ________________________ од ____________________ 

 

ПОТВРДА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА НЕСМРТОНОСНО ОРУЖЈЕ 

(ПРАВНИ ЛИЦА) 

 

 

Според прелиминарното известување ____________________ со седиште во 

____________________, на адреса ____________________, ЕМБГ ____________________, кое 

е претставувано од страна на г. (г-ѓа) ____________________, ЕМБГ ____________________, 

се издава оваа потврда заради набавка на несмртоносно оружје во количество од 

____________________, наменето за ____________________. 

 

Во рок од пет дена од набавката на несмртоносното оружје обврзани сте да се пријавите кај 

надлежниот полициски орган со оружјето и документот за потекло заради издавање на 

потврда за сопственост. 

 

 

Началник 

М.П. 
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                                                                                                                                       Прилог број 22 

                                                                 кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

 

Предна страна 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА 
РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 
 

 
ДОЗВОЛА ЗА ОРУЖЈЕ ОД КАТЕГОРИЈА Ц       А0000000 
 
СЛИКА                                           Презиме 
НА СОПСТВЕНИК                          Име 
                                                       ЕМБГ 
                                                       Адреса 
                                                       Датум на издавање 
 

 

Задна страна 

 

НОСЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СТРЕЛАЧКО ОРУЖЈЕ ПРИ 
ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ 

 
ИДЕНТИФИКАЦИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОРУЖЈЕТО 
 
Тип 
Марка и модел 
Калибар 
Серија и број 
Калибар и број на резервна цевка 
Посебни напомени 
 
 
Дозволата за издава на 4 години, почнувајќи од датум: _________ 
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                                                                                                                                      Прилог број 23 

                                                                кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 

Број ____________________ од _______________________ 

 

ОДЛУКА * 

за поништување на овластување и одземање на дозвола за поседување, односно за 

употреба на оружје во сопственост на правни лица 

 

 

Во согласност со одредбите од член __________________, се донесе одлука за поништување 

на овластувањето и одземањето на дозволата за ____________________________, број 

______________ од ______________ издадена ____________________________ со седиште 

во ____________________________, на адреса ____________________________, МБ 

______________, поради повреда на одредбите од член ______________, од ______________, 

што се состои од 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Началник 

М.П.   

 

 

 

 

* Одлуката за поништување на овластувањето се приложува кон известувањето што се праќа 

до соодветното лице. 
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                                                                                                                                      Прилог број 24 

                                                                кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 

 

ЛИЦЕНЦА 

 

 

Серија ______________________                                                     број _____________________ 

 

 

Назив на органот за лиценцирање 

 

Назив, правна форма на организација, 

правна адреса на носителот на лиценца 

 

Лиценцираната активност се врши на адресите: 

 

Датум и број на Потврда за државна регистрација на носител на лиценца 

 

Фискален код 

 

Вид на активност, во целост или делумно, 

за која е издадена лиценцата 

 

Датум на издавање на лиценцата 

 

Важи до _____________________ 

 

 

 

Потпис на началникот од органот за лиценцирање 

 

 

М.П.  
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                                                                                                                                      Прилог број 25 

                                                                кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

 

 

MEMORANDUM EMINENTA 
 
Број ___________________ 
 

УВЕРЕНИЕ ЗА ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧКИ 
ПРЕГЛЕД НА ОРУЖЈЕ 

 
Издадено на ____________ 20___ 
 
 
Потпис на трговец со оружје _____________ 
 
М.П. 
 
 

 

 

Задна страна 

 

MEMORANDUM EMINENTA 
 
Тип ____________________________ 
Марка и модел ____________________________ 
Калибар ____________________________ 
Серија и фабрички број ____________________ 
Серија и број на механизам 
___________________ 
Серија и број на цевка _______________________ 
Година на производство ___________________ 
Калибар и број на резервна цевка 
______________ 
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                                                                                                                                       Прилог број 26 

                                                                 кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

(Меморандум на трговец со оружје) 

 

 

Број _________ од ______________________20__. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ОРУЖЈЕ 

 

При вршење на периодичниот технички преглед на оружје: 

Тип ________________________________________________________ 

Марка и модел ________________________________________________________ 

Калибар ________________________________________________________ 

Серија и фабрички број ________________________________________________________ 

Серија и број на механизам на затворувач ___________________________________________ 

Серија и број на цевка ________________________________________________________ 

Година на производство ________________________________________________________ 

Калибар и број на резервна цевка _________________________________________________ 

утврдено е следното: 

1. Одбележување ________________________________________________________ 

2. Димензии ________________________________________________________ 

3. Механизам на затворувач _______________________________________________________ 

4. Механизам за испукување ______________________________________________________ 

5. Цевка ________________________________________________________ 

6. Други делови на оружје: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Се препорачува: 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

 

Потпис на трговец со оружје __________________________________________________ 

 

М.П. 

 

Потпис на сопственик на оружје ____________________________________________________ 
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                                                                                                                                     Прилог број 27 

                                                               кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 

 

Број ________________ од ________________ 

 

ДОЗВОЛА * 

ЗА отуѓување НА ОРУЖЈЕ 

 

 

Се дозволува отуѓување на следното оружје за господин (госпоѓа) ____________________, со 

место на живеење во ____________________, на адреса ____________________, ЕМБГ 

____________________, сопственик на дозвола за оружје број ____________________, 

издадена на ден ____________________. 

 

 

1. ____________________________________________________________ 

                              (тип, марка, калибар, серија на оружје) 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Началник 

 

М.П.  

 

* Дозволата се доставува на трговецот со оружје кој ја поседува лиценцата за продажба на 

такво оружје 
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                                                                                                                                      Прилог број 28 

                                                                кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
ГЕНЕРАЛЕН 

ИНСПЕКТОРАТ НА 
ПОЛИЦИЈА 

 
 
 

000000 
 

ДОЗВОЛА ЗА ОРУЖЈЕ 
 
 
Број _______________ 
________________ 20 ____ 
Се дозволува ____________ 
со место на живеење 
________________________ 
набавка на следното оружје 
_ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
Дозволата важи до _______ 
 
 
НАПОМЕНА: Се чува во 
одделението на полицијата 
кое ја издало дозволата 
 
 
Се продолжува до ________ 
  

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
ГЕНЕРАЛЕН 

ИНСПЕКТОРАТ НА 
ПОЛИЦИЈА 

 
 

000000 
 

ДУПЛИКАТ НА ДОЗВОЛА 
ЗА ОРУЖЈЕ 

 
Број _______________ 
________________ 20 ____ 
Се дозволува ____________ 
со место на живеење 
________________________ 
набавка на следното оружје 
_ 
________________________ 
________________________ 
 
 
Дозволата важи до _______ 
 
НАЧАЛНИК 
 
М.П. 
 
НАПОМЕНА: Се враќа на 
купувачот. 
 
При купување, овластеното 
правно лице ја пополнува 
задната страна, па се 
доставува до одделението 
на полицијата кое ја издало 
дозволата. 
 
 
Се продолжува до ________ 
 
НАЧАЛНИК 
 
М.П. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
ГЕНЕРАЛЕН 

ИНСПЕКТОРАТ НА 
ПОЛИЦИЈА 

 
 
 

000000 
 

ДОЗВОЛА ЗА ОРУЖЈЕ 
 

Број _______________ 
________________ 20 ____ 
Се дозволува ____________ 
со место на живеење 
________________________ 
набавка на следното оружје 
_ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
Дозволата важи до _______ 
 
НАЧАЛНИК 
 
М.П. 
 
 
НАПОМЕНА: Се чува кај 
овластеното правно лице и 
се пополнува на задната 
страна на денот на купување 
на оружјето. 
 
 
Се продолжува до ________ 
 
НАЧАЛНИК 
 
М.П. 
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                                                                                                                                      Прилог број 29 

                                                                 кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 

број ____________ од _________________ 

 

ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 

 

             На носителот на лиценца за вршење на активности со оружје и муниција од серија 

_________________________, број ______________, Трговско друштво ___________ правна 

адреса: место ___________________ адреса, МБ _______________, му се издава оваа 

дозвола за превоз (во државата/ во странство) ____________________________ на следното 

оружје и муниција: 

 

А. 1. ___________________________________________________________________________ 

                                               (тип, марка, калибар, серија) 

    2. __________________________________________________________________________ 

Б. 1. _____________________ (парчиња) муниција, калибар _____________________________ 

    2. _____________________(парчиња) муниција, калибар ______________________________ 

 

Реализација на превоз: 

 

1. Возило од тип ____________ марка ____________, регистарски број ____________, 

Дозвола за превоз на опасни стоки АДР број ____________ од ________________________, 

издадена од Министерството за транспорт и патна инфраструктура. 

Возачи кои ја добиле дозволата: 

                       1. ____________ 

                       2. ____________ 

 

Траса на превоз ________________________________________________ 

Граничен премин, влез/излез ____________________________________ 

Чување на стока е обезбедено од ____________________________________ 

врз основа на договорот број ____________/ ________________________. 

Дозволата важи до ____________________________________. 

Превозот на оружје и муниција мора да се реализира со почитување на условите кои се 

предвидени со Законот број 283 од 04.07.2003, за приватна детективска и безбедносна 

дејност. 

 

 

Началник 

М.П.  
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                                                                                                                                     Прилог број 30 

                                                                кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 

број ____________ од _________________ 

 

ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА СТРЕЛИШТЕ 

 

Врз основа на ______________________ се издава оваа дозвола за работа на стрелиште за: 

                 1. смртоносно оружје 

                 2. несмртоносно оружје 

Место на престој ______________________, адреса ______________________, и припаѓа на 

трговското друштво ______________________, со седиште во ______________________, МБ 

__________________. 

Во стрелиштето е дозволено гаѓање од оружје од следните категории: 

            Смртоносно: 

            1. Категорија Б 

            Карактеристики на оружје: 

            а) ____________________________; 

            б) ____________________________; 

            ц) ____________________________; 

 

            2. Категорија Ц 

            Карактеристики на оружје: 

            а) ____________________________; 

            б) ____________________________; 

            ц) ____________________________; 

 

            1. Категорија Д 

            Несмртоносно оружје 

 

           НАЧАЛНИК 

           М.П. 

 

           VERSO 

 

           ЗАВЕРКА НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА СТРЕЛИШТЕ 

 

           ЗАВЕРЕНО НА ДЕН __________________ 

 

           НАЧАЛНИК 

           М.П. 
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           ЗАВЕРЕНО НА ДЕН __________________ 

 

           НАЧАЛНИК 

           М.П. 

 

           ЗАВЕРЕНО НА ДЕН __________________ 

 

           НАЧАЛНИК 

           М.П. 

 

           ЗАВЕРЕНО НА ДЕН __________________ 

 

           НАЧАЛНИК 

           М.П. 

 

           ЗАВЕРЕНО НА ДЕН __________________ 

 

           НАЧАЛНИК 

           М.П. 

 

           ЗАВЕРЕНО НА ДЕН __________________ 

 

           НАЧАЛНИК 

           М.П. 
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                                                                                                                                      Прилог број 31 

                                                                 кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ПОЛИЦИЈА 

 

Број _____________ од _______________ 

 

БАРАЊЕ 

Јас, долупотпишаниот 

____________________________________________________________ 

                                           (презиме)                                                         (име) 

претходно презиме ____________________________________________________________ 

                                                                (претходно презиме) 

роден (а) _____________________________ во ______________________________________ 

                       (ден, месец, година)                                                            (место) 

со место на живеење __________________ _________________________________________ 

                                              (место)                                               (адреса) 

 

ЕМБГ ____________________________________________________________ 

                                                       (ЕМБГ) 

други податоци ____________________________________________________________ 

 

            молам да ми се издаде дозвола за поседување, носење и користење на смртоносно/ 

несмртоносно оружје, што подлежи на одобрение, со следната намена: 

 

1) за рекреација                                                         4) за стрелаштво 

2) за користење                                                         5) за лов 

3) за колекционерство                                               6) за самоодбрана 

 

            Потребна документација за добивање на дозвола за поседување или носење и 

користење на оружје: 

 

а) копија од документ за идентификација 

б) лекарско уверение 

ц) 1 фотографија 10х15 цм 

д) доказ за уплата на такса за услуги 

е) копија од ловечка дозвола 

ф) копија од сертификат за тренер по стрелаштво 

г) копија од сертификат за спортски стрелец или член на спортски клуб 

х) сертификат за колекционер 

и) сертификат за извршен периодичен технички преглед на оружје (за оружје со право на 

носење и користење) 

ј) заклучок за услови за чување на оружје 

к) заклучок за услови за чување на повеќе од 12 парчиња оружје. 

 

Други белешки _________________________________________________________________ 

Датум ___________________________                          Потпис ___________________________ 



95 
 

                                                                                                                                       Прилог број 32 

                                                                кон Уредбата за оружје и муниција за цивилна употреба 

 

Бр. 
д/о 

Карактеристики на 
оружје/муниција 

Намена на оружје 
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Категорија А 

Забрането огнено оружје и муниција 

1. Воени инструменти и 
лансери со експлозивно 
полнење 

Х - - - - - - - 

2. Автоматско огнено оружје Х - - - - - - - 

3. Огнено оружје 
камуфлирано со друг 
предмет, склопови, под-
склопови и уреди од кои 
може да се состави огнено 
оружје и кое може да 
функционира како огнено 
оружје. 

Х - - - - - - - 

4. Муниција со проектили со 
пробивно, експлозивно и 
запалливо дејство 

Х - - - - - - - 

5. Муниција со експанзивни 
проектили 

Х - - - - - - - 

6. Кој било уред кој е 
направен или прилагоден 
за намалување на бучава 
што настанува при гаѓање 
од огнено оружје 

Х - - - - - - - 

Категорија Б 

Огнено оружје што подлежи на обврска за одбивање на одобрение 

7. Кратко полуавтоматско 
или репетирачко огнено 
оружје 

Х Х - Х Х Х - - 

8. Кратко огнено оружје за 
единечно истрелување со 
средишна ударна игла 

Х Х - Х Х Х - - 

9. Кратко огнено оружје за 
единечно истрелување, со 
ивично палење, вкупна 
должина до 28 цм. 

Х Х - Х Х Х - - 

10. Долго огнено 
полуавтоматско оружје со 
магацин или лежиште за 
повеќе од три куршуми. 

- Х Х Х Х - - - 

11. Долго полуавтоматско 
огнено оружје со магацин 
или лежиште за најмногу 
три куршуми, кај кое 
магацинот не се вади, или 

- Х Х Х Х - - - 
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оружје за кое не е можна 
промена, во оружје чиј 
магацин или цевка на 
магацин може да содржат 
повеќе од три куршуми 

12. Долго репетирачко огнено 
оружје и мазна цевка со 
вкупна должина до 60 цм 

- Х Х Х Х - - - 

13. Полуавтоматско оружје за 
цивилна употреба кое е од 
конструкциски аспект 
слично на автоматското 
огнено оружје 

- Х Х Х Х - - - 

14. Долго репетирачко огнено 
оружје, кое не е опфатено 
со ставка 10 од оваа 
табела 

- Х Х Х Х - - - 

15. Долго огнено оружје за 
единечно истрелување, со 
цевка со жлебови 

- Х Х Х Х - - - 

16. Долго полуавтоматско 
огнено оружје што не е 
опфатено со ставките 10-
13 од оваа табела 

- Х Х Х Х - - - 

17. Кратко огнено оружје за 
единечно стрелање со 
ивично палење, чија 
вкупна должина 
надминува или е еднаква 
на 28 цм 

- Х - Х Х - - - 

18. Долго огнено оружје за 
единечно стрелање, со 
мазна цевка со соодветна 
муниција 

- Х - Х Х - - - 

19. Кратко оружје (пиштол или 
револвер) со гумени 
куршуми, како и соодветна 
муниција 

- Х - Х Х Х - - 

20. Главни делови од огнено 
оружје предвидено со 
ставките 7-19 од оваа 
табела, механизми за 
затворање, патрони и 
цевки од огнено оружје, 
како посебни производи 

- - - - - - - - 

Категорија Ц 

Оружје кое е предмет на декларација 

21. Долго или кратко 
пневматско оружје кое е за 
исфрлување на проектили, 
користи енергија од 
компресиран воздух или 
гасови под притисок со 
излезна енергија поголема 
од 7.5 Ј 

Х - - Х Х - - - 
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22. Кратко оружје (пиштол или 
револвер) посебно 
изработено за 
исфрлување на штетни, 
иритирачки гасови, со 
муниција 

- Х - - Х Х - - 

23. Оружје за зашеметување, 
со муниција 

- - - - - - - Х 

24. Оружје за заспивање, со 
муниција 

- - - - - - - Х 

25. Самострели и лакови 
наменети за спортско 
стрелаштво, со стрели 

- - - Х - - - - 

26. Уреди за рибарење со 
харпун, со муниција 

- - - Х - - - - 

27. Пиштол за сигнализација, 
со муниција 

- Х - - - - - - 

28. Старо оружје, со муниција - - - Х Х - - - 
Категорија Д 

Долго оружје, за кое не е потребно одобрение 

29. Долго или кратко оружје 
кое е за исфрлање на 
проектили, користи 
енергија на компресиран 
воздух или гасови под 
притисок со излезна 
енергија помала од 7.5 Ј 

- - - Х Х - - Х 

30. Деактивирано оружје - - - - Х - -  

31. Стартен пиштол за 
употреба на спортски 
натпревари, како и 
соодветна муниција 

- - - - Х - -  

32. Оружје за патрони од тип 
Flobert, со излезна 
енергија која не е 
поголема од 7.5 Ј 

- - - Х Х - - Х 

33. Реквизитно оружје со 
муниција 

- - - - Х - -  

34. Оружје наменето за 
спасување, под услов да 
се користи исклучиво за 
таа цел. 

- - - - Х - -  

35. Индустриски уреди, како и 
соодветна муниција 

- - - -  - Х  

36. Електрошокери  - - - - Х - -  

37. Спрејови со солзавец или 
надразнувачки супстанции 

- - - -  - Х  

 


