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

ПРАВИЛНИК 
 

ЗА ОБРАСЦИ ЗА ИСПРАВИ КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОРУЖЈЕ 
И МУНИЦИЈА  

 
 

Член 1 
 
Овој Правилник ги утврдува содржината и изгледот на образецот за барање за издавање на 
одобрување за набавка на оружје, одобрување за набавка на оружје, барање за регистрација 
на оружје, листови за оружје, потврда за пријавено оружје од Ц категорија, одобрување за 
поседување оружје, дозвола за непосредно ракување со огнено оружје, одобрување за 
внесување на ловечко – спортско оружје и муниција во Република Хрватска со цел нивно 
пренесување преку територијата како и поседување и носење оружје за време на престојот во 
Република Хрватска, содржината и изгледот на образецот за водење евиденција за 
поднесените барања и издадените одобрувања за набавка на оружје, издадените листови за 
оружје, одобрувања за поседување оружје и потврди за пријавено оружје, содржината и 
изгледот на образецот за водење евиденција за внесување на ловечко и спортско оружје во 
Република Хрватска како и за пријавување на внес на оружје од Ц категорија во Република 
Хрватска, содржината и изгледот на образецот за водење евиденција за потврдување на внес 
на оружје врз основа на одобрување на надлежното тело како и внес на оружје и муниција кои 
можат да се набават без одобрување, содржината и изгледот на образецот за водење 
евиденција за привремено одземено оружје и муниција на гранични премини, содржината и 
изгледот на образецот за водење евиденција за одземено, пронајдено и предадено оружје, 
содржината и изгледот на образецот за водење евиденција за оружје и муниција набавени за 
вршење на својата дејност, содржината и изгледот на образецот за водење евиденција за 
давање на таквото оружје и муниција на користење, содржината и изгледот на образецот за 
водење евиденција за произведено оружје, содржината и изгледот на образецот за водење 
евиденција за испорачано оружје, содржината и изгледот на образецот за водење евиденција 
за набавено и продадено оружје и муниција, содржината и изгледот на образецот за водење 
евиденција за поправено и преправано оружје, содржината и изгледот на образецот за 
водење евиденција за отстапено оружје и потрошената муниција на цивилно стрелиште, 
содржината и изгледот на образецот за водење евиденција за дозволи за непосредно 
ракување со огнено оружје, содржината и изгледот на образецот за водење евиденција за 
колекционерско оружје, како и начинот на водењето на пропишаните евиденции.  
 
 

I. ОБРАСЦИ ЗА ИСПРАВИ КОИ ГИ ИЗДАВА НАДЛЕЖНОТО ТЕЛО СПОРЕД МЕСТОТО НА 
ЖИВЕАЛИШТЕ НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, ОДНОСНО СПОРЕД МЕСТОТО НА СЕДИШТЕТО НА 

ПРАВНО ЛИЦЕ  
 

Член 2 
 



Барањето за издавање на одобрување за набавка на оружје се поднесува на образецот 1 во 
полициската управа според местото на живеалиште, односно според местото на седиштето 
на подносителот на барањето. 
Образецот е со димензии 210×297 mm.  
 

Член 3 
 
Одобрувањето за набавка на оружје се издава на образецот 2. 
Образецот 2 има димензии 210×297 mm, означен е со сериски број и се издава во три 
примероци, од кои првиот е бел, вториот е светло црвен, а третиот е жолт.  
 

Член 4 
 
Трговските друштва и субјекти кои се овластени за трговија со оружје и муниција (во 
понатамошниот текст: овластен трговец со оружје) од кои оружјето или муницијата се 
набавени, во образецот 2 ги внесуваат податоците за набавеното оружје или муниција и го 
заверуваат образецот, потоа првиот примерок на образецот 2 го враќаат на купувачот, 
вториот го доставуваат до полициската управа, односно до полициската станица која го 
издала образецот, и го задржуваат третиот примерок. 
Во случај на набавка на веќе регистрирано оружје, образецот 2 се заверува во полициската 
управа каде оружјето е регистрирано и потоа првиот примерок го враќаат на купувачот, го 
задржуваат вториот примерок, додека третиот примерок се враќа на физичкото или правното 
лице кое што го продава или предава оружјето, и се извршува поништување на уписот на 
податоците за регистрираното оружје (одјава). 
Полициската управа во која е регистрирано оружјето ќе ја извести полициската управа која го 
издала одобрувањето за набавка на оружјето за продажбата или предавањето на таквото 
оружје.  
 

Член 5 
 
Барањето за регистрација на оружје се поднесува на образецот 3. 
Образецот 3 е со димензии 210×297 mm.  
Со барањето за регистрација на оружјето, граѓанинот, со цел издавање на лист за оружје за 
поседување или за поседување и носење оружје, приложува две фотографии со димензии 
30×35 mm.  
 

Член 6 
 
За да поседуваат оружје, на граѓаните се издава лист за оружје чии што изглед и содржина се 
пропишани на образецот 4. 
Образецот 4 е светло сив, со правоаголен облик и се состои од три дела. Кога ќе се развие 
има димензии 222×105 mm, а превиткан 74×105 mm и има шест отпечатени страни, каде што 
надворешните страни се означени со сериски број.  
 

Член 7 
 
За да поседуваат и носат оружје, на граѓаните се издава лист за оружје за држење и носење 
оружје чии што изглед и содржина се пропишани на образецот 5. 
Образецот 5 е светло син, со правоаголен облик и се состои од три дела. Кога ќе се развие 
има димензии 222×105 mm, а превиткан 74×105 mm и има шест отпечатени страни, каде што 
надворешните страни се означени со сериски број.  
 

Член 8 



 
На државните тела, трговските друштва, организациите и другите правни лица (во 
понатамошниот текст: правни лица) со цел поседување оружје се издава одобрување за 
поседување оружје чии што изглед и содржина се пропишани на образецот 6. 
Образецот е со димензии 210×297 mm и означен е со сериски број. 
 

Член 9 
 
На физички и правни лица се издава потврда за пријавено оружје од Ц категорија чии што 
изглед и содржина се пропишани на образецот 7.  
Образецот 7 го издава надлежната полициска управа/ полициска станица од системот за 
автоматска обработка на податоци.  
 

Член 10 
 
На физичките лица се издава дозвола за непосредно ракување со огнено оружје чии што 
изглед и содржина се пропишани на образецот 8. 
Образецот 8 го издава надлежната полициска управа од системот за автоматска обработка на 
податоци.  
 
 

II. ОБРАСЦИ ЗА ИСПРАВИ КОИ ГИ ИЗДАВА ГРАНИЧНАТА ПОЛИЦИЈА НА ГРАНИЧНИ 
ПРЕМИНИ  

 
Член 11 

 
На странец кој е во транзит преку територијата на Република Хрватска и кој пренесува 
ловечко или спортско оружје и муниција, а кои не се впишани во патната исправа, граничната 
полиција ќе му издаде одобрување за внес на ловечко или спортско оружје и муниција во 
Република Хрватска со цел пренесување на оружје и муниција преку територијата на 
Република Хрватска. На хрватски државјанин со живеалиште во странство кој нема 
одобрување од надлежното тело за набавка на оружје и на странец кој што доаѓа во 
Република Хрватска со цел да лови, како и на членовите на странски организации за 
стрелаштво кои доаѓаат во Република Хрватска со цел да учествуваат на спортски 
натпревари и носат соодветно оружје и муниција, а таквото оружје и муниција не се впишани 
во нивните патни исправи, граничната полиција ќе им издаде одобрување за внес на ловечко 
или спортско оружје и муниција во Република Хрватска со цел поседување и носење ловечко 
или спортско оружје и муниција за време на нивниот престој во Република Хрватска. 
Одобрувањето за внес на ловечко или спортско оружје и муниција во Република Хрватска се 
издава на образецот 9 со димензии 210×297 mm.  
 

Член 12 
 
Службеник на граничната полиција, покрај штембилот за заверување на преминувањето на 
државната граница, во патната исправа на странецот кој ја преминува државната граница и 
кој носи оружје и муниција, ќе стави и штембил кој содржи ознака дека оружје и муниција се 
внесени во Република Хрватска, како и видот на внесеното оружје, а при првиот излез на 
странецот од Република Хрватска и изнесувањето на оружјето, ќе го поништи тој штембил.  
 

Член 13 
 



Штембилот за заверување на пренесување на оружје преку државната граница е изработен 
од гума, има правоаголен облик, со димензии 5 x 3 cm, остава црн отпечаток и го содржи 
текстот: „ОРУЖЈЕ ВНЕСЕНО – ТРАНЗИТ“ и „Вид на оружје: __________“.  
Полицискиот службеник ќе го стави штембилот од ставот 1 од овој член во патната исправа на 
странецот на кого, во согласност со законските одредби, му е издадено одобрување за внес 
на ловечко или спортско оружје и муниција во Република Хрватска, како и на странец и на 
хрватски државјанин со одобрен престој во странство кој го пријавил внесувањето на оружје 
од Ц категорија, со отпечаток од штембилот при влезот и при излезот од државата. 
При првиот излез од Република Хрватска, странецот е должен, на граничниот премин, да го 
даде на увид одобрувањето од ставот 2 од овој член како и оружјето внесено во Република 
Хрватска. Полицискиот службеник ќе му го одземе на странецот одобрувањето од ставот 2 од 
овој член, и ќе го поништи отпечатокот на штембилот за заверување на пренесувањето на 
оружје преку државна граница во патната исправа. 
Постапката пропишана со ставовите 2 и 3 од овој член се повторува при секое внесување или 
изнесување на оружје и муниција преку државна граница.  
 
 

III. ЕВИДЕНЦИИ 
 

Член 14. 
 
Полициската управа/ полициската станица ги води следните евиденции:  
1. Регистар на поднесени барања и издадени одобрувања за набавка на оружје (образецот 
10), 
2. Регистар на издадени листови за оружје, потврда за пријавено оружје од Ц категорија и 
одобрување за поседување оружје (образецот 11), 
3. Регистар на одземено, пронајдено и предадено оружје (образецот 12). 
Полициската управа ги води евиденциите за поднесените барања и издадените дозволи за 
непосредно ракување со огнено оружје во системот за автоматска обработка на податоци. 
Евиденцијата од ставот 2 од овој член ги содржи следните податоци: име и презиме на 
подносителот на барањето, датумот на раѓање, местото на раѓање, живеалиште и адреса, 
податоци за здравствени прегледи, податоци за обука за правилно ракување со огнено 
оружје, податоци за називот на трговското друштво/ субјектот каде лицето е вработено, реден 
број на дозволата.  
 

Член 15.  
 

Граничната полиција ги води следните евиденции:   
1. За издадените одобрувања за внес на ловечко или спортско оружје и муниција во 
Република Хрватска, како и за пријавите на внес на оружје од Ц категорија во Република 
Хрватска (образецот 13), 
2. За потврдувањето на внес на оружје и муниција врз основа на одобрување издадено од 
надлежното тело како и за внес на оружје и муниција кои можат да се набават без 
одобрување (образецот 14), 
3. За привремено одземено оружје и муниција на гранични премини (образецот 15).  
 

Член 16 
 
Правни лица кои набавиле оружје и муниција со цел извршување на нивната дејност водат 
евиденција за набавеното оружје и муниција на образецот 16. 
Правни лица кои што располагаат со поголема количина на оружје и муниција можат да водат 
посебна евиденција за набавеното оружје и евиденција за набавената муниција. 
 



Член 17 
 
Правните лица од членот 16 од овој Правилник, на кои е издадено одобрување за 
поседување на оружје, водат евиденција за оружјето и муницијата дадени на користење на 
образецот 17.  
 

Член 18 
 
Трговско друштво овластено за производство на оружје води евиденција за произведеното 
оружје на образецот 18, а за испорачаното оружје на образецот 19.  
 

Член 19 
 
Трговските друштва или субјекти кои се овластени за трговија со оружје и муниција со 
евиденција од членот 16 од овој Правилник водат евиденција и за: - продаденото оружје 
(образецот 20), - продадената муниција (образецот 21).  
 

Член 20 
 
Трговските друштва или субјекти кои се овластени за поправање и преправање на оружје 
водат евиденција за поправеното и преправено оружје на образецот 22.  
 

Член 21 
 
Трговските друштва или субјекти кои се овластени за водење на цивилно стрелиште, 
евиденцијата за набавеното оружје и муниција ја водат на образецот 16, евиденцијата за 
оружјето отстапено за користење на образецот 17, а евиденцијата за потрошената муниција 
на образецот 21. 
 

Член 22 
 
Правните и физичките лица кои имаат одобрување за колекционерско оружје, водат 
евиденција за колекционерското оружје на образецот 23.  
 

Член 23 
 
Евиденциите кои се пропишани со овој Правилник се водат во книги или во системот за 
автоматска обработка на податоци, односно со помош на компјутери, со обврска за печатење 
и на хартија (листите). 
Доколку евиденциите пропишани со овој Правилник се водат со помош на компјутер, 
слободните листови мора да се врзат на крајот на календарската година. 
Книгите за евиденциите пропишани со овој Правилник мора да бидат укоричени во тврд повез 
и со нумерирани страници. 
Внесувањето во книгата за евиденција се извршува со мастило или со пенкало. Во случај на 
погрешен внес, исправката се врши со пречкртување на погрешно впишаниот збор така што 
ќе остане читлив, а новиот внес се впишува над пречкртаниот. Новиот внес во евиденциите 
пропишани со членот 14 од овој Правилник го заверува службено лице со својот потпис, а во 
евиденциите пропишани со членовите од 16 до 22 од овој Правилник одговорното лице.  
 

Член 24 
 
Евиденциите пропишани со членот 14 ставот 1 точките 1 и 3 и членовите од 15 до 21 од овој 
Правилник се водат за секоја календарска година посебно. Со истекот на календарската 



година евиденциите пропишани со членот 14 ставот 1 точките 1 и 3 од овој Правилник се 
заклучуваат и се заверуваат со печат на надлежната полициска управа односно полициска 
станица и со потпис на службено лице, додека евиденциите пропишани со членовите од 16 до 
21 од овој Правилник со печат на правното лице и потпис на одговорното лице. Водењето 
евиденција за следната година почнува на првата слободна страна на книгата со евиденција. 
Евиденциите пропишани со членот 14 и од 16 до 21 од овој Правилник, покрај евиденцијата за 
оружјето и муницијата дадени на користење која се чува една година, се чуваат трајно. 
Податоците од евиденциите од членот 15 од овој Правилник се чуваат 5 години по нивниот 
внес во евиденцијата.  
 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 25 
 
Обрасците кои се пропишани со овој Правилник, со соодветната содржина, (1 до 23) се 
печатат со овој Правилник и сочинуваат негов составен дел.  
 

Член 26 
 
Со денот на стапување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 
обрасците за исправи, како и обрасците и начинот на водење евиденција за оружје и муниција 
(Службен весник број: 118/99., 45/01., 17/02., 148/02., 29/03. i 173/03.).  
 

Член 27 
 
Овој Правилник стапува во сила на осмиот ден од неговото објавување во Службениот 
весник. Број: 511-01-52-11882-2008. Загреб, 17 март 2008 година.  
 
 
 
Министер 
Берислав Рончевиќ, своерачен потпис 
  
  



Образец 1 
 
ПОЛИЦИСКА УПРАВА ___________________________________________________________ 

 
Регистар број _________________ 

 
БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРУВАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ОРУЖЈЕ 

  
ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 

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

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

 
СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО 

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

Место за административна такса 
________________________________________________________________________________ 

 
ПОПОЛНУВА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 

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



Образец 1 
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

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

ОДОБРУВАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ОРУЖЈЕ 
Се одобрува ____________________________________________________________________ 

(име и презиме – назив) 
________________________________________________________________________________ 

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

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

00000000 
  



Образец 3 
ПОЛИЦИСКА УПРАВА ___________________________________________________________ 
 

БАРАЊЕ 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ОРУЖЈЕ 

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

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 
 

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

 
ПРАВНО ЛИЦЕ 

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

 
СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО 

 
Основа за регистрација (заокружете соодветно):  
 Одобрување за набавка на оружје     1 
 Оставинска постапка       2 
 Сметка, купопродажен договор или договор за поклон 
 (за потврда за пријавено оружје)     3 
 Лист за оружје        4 
 Пријава за поседување оружје без исправа (легализација)  5 
 Решение на Министерот за внатрешни работи   6 
 Решение на министерот за одбрана     7 
Објаснување на барањето ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Јас се согласувам дека полицијата може, на мое барање, да постапува во согласност со 
членот 13 ставовите 4 и 5 од Законот за оружје (Службен весник број 63/2007). 



 Податоци за оружјето: 
 Вид на оружје    ___________________________ 
 Марка и модел   ___________________________ 
 Број на цевки (парчиња)  ___________________________ 
 Калибар: 1. Цевка  ___________________________ 
   2. Цевка  ___________________________ 
   3. Цевка – додаток ___________________________ 
 Фабрички број на оружјето  ___________________________ 
 
 
  



Образец 4 
 

Продолжување на важноста на 
листот за оружје 
Важи до _________________ 
Потпис на службено лице 

_______________________ 
(М.П.) 

_______________________ 
Продолжување на важноста на 
листот за оружје 
Важи до _________________ 
Потпис на службено лице 

_______________________ 
(М.П.) 

_______________________ 
Продолжување на важноста на 
листот за оружје 
Важи до _________________ 
Потпис на службено лице 

_______________________ 
(М.П.) 

 
000000000 

 

 
_______________________ 

ПРОМЕНА НА ЖИВЕАЛИШТЕ 
_______________________ 

Место __________________ 
Улица __________________ 
Регистрирал _____________ 
Број на регистар __________ 
Датум___________________ 
 
Потпис на службено лице 

_______________________ 
(М.П.) 

 
 
 
 
 
 
 

000000000 
 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ ЗА ОРУЖЈЕ 
ЗА 

ПОСЕДУВАЊЕ ОРУЖЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

000000000 
 

ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ 
НА ОРУЖЈЕТО 

 
Име ________________________ 
Презиме ____________________ 
Датум на раѓање _____________ 
 
 
Живеалиште_________________ 
___________________________ 
___________________________ 

Издадена од ПУ/ПП 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Потпис на службено лице 
_____________________ 
 Датум 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ОРУЖЈЕТО 
 

1. Вид ____________________ 
__________________________ 
Марка и модел _____________ 
__________________________ 
Фабрички број ______________ 
Калибар ___________________ 
__________________________ 
Вид ______________________ 
__________________________ 
Марка и модел _____________ 
__________________________ 
Фабрички број ______________ 
Калибар ___________________ 
__________________________ 
Вид ______________________ 
__________________________ 
Марка и модел _____________ 
__________________________ 
Фабрички број ______________ 
Калибар ___________________ 

РЕГИСТРИРАНО ВАЖИ ДО 
 

Датум ______   Датум _______ 
Број __________ 

М.П. 
 

____________________ 
Потпис на службено лице 

___________________________ 
Датум ______   Датум _______ 

Број __________ 
М.П. 

 
____________________ 

Потпис на службено лице 
___________________________ 

 
Датум ______   Датум _______ 

Број __________ 
М.П. 

 
____________________ 

Потпис на службено лице 
 

 
  

 

СЛИКА 



Образец 5 
 

Продолжување на важноста на 
листот за оружје 
Важи до _________________ 
Потпис на службено лице 

_______________________ 
(М.П.) 

_______________________ 
Продолжување на важноста на 
листот за оружје 
Важи до _________________ 
Потпис на службено лице 

_______________________ 
(М.П.) 

_______________________ 
Продолжување на важноста на 
листот за оружје 
Важи до _________________ 
Потпис на службено лице 

_______________________ 
(М.П.) 

 
000000000 

 

 
_______________________ 

ПРОМЕНА НА ЖИВЕАЛИШТЕ 
_______________________ 

Место __________________ 
Улица __________________ 
Регистрирал _____________ 
Број на регистар __________ 
Датум___________________ 
 
Потпис на службено лице 

_______________________ 
(М.П.) 

 
 
 
 
 
 
 

000000000 
 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ ЗА ОРУЖЈЕ 
ЗА 

ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ 
ОРУЖЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

000000000 
 

ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ 
НА ОРУЖЈЕТО 

 
Име ________________________ 
Презиме ____________________ 
Датум на раѓање _____________ 
 
 
Живеалиште_________________ 
___________________________ 
___________________________ 

Издадена од ПУ/ПП 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Потпис на службено лице 
_____________________ 
 Датум 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ОРУЖЈЕТО 
 

1. Вид ____________________ 
__________________________ 
Марка и модел _____________ 
__________________________ 
Фабрички број ______________ 
Калибар ___________________ 
__________________________ 
Вид ______________________ 
__________________________ 
Марка и модел _____________ 
__________________________ 
Фабрички број ______________ 
Калибар ___________________ 
__________________________ 
Вид ______________________ 
__________________________ 
Марка и модел _____________ 
__________________________ 
Фабрички број ______________ 
Калибар ___________________ 

РЕГИСТРИРАНО ВАЖИ ДО 
 

Датум ______   Датум _______ 
Број __________ 

М.П. 
 

____________________ 
Потпис на службено лице 

___________________________ 
Датум ______   Датум _______ 

Број __________ 
М.П. 

 
____________________ 

Потпис на службено лице 
___________________________ 

 
Датум ______   Датум _______ 

Број __________ 
М.П. 

 
____________________ 

Потпис на службено лице 
 

 
 
  

 

СЛИКА 



Образец 6 
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
ПОЛИЦИСКА УПРАВА ___________________________________________________________ 

 
ОДОБРУВАЊЕ ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

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

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

00000000 
 
 

Образец 7 
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
ПОЛИЦИСКА УПРАВА / ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА 

Број: 
Место, датум 
Врз основа на членот 171 од Законот за општа административна постапка (Службен весник 
број 53/91 и 103/96 Одлука на Уставниот суд на Република Хрватска) и членот 25 од Законот 
за оружје (Службен весник број 63/07) се издава: 
 

ПОТВРДА 
ЗА ПРИЈАВЕНО ОРУЖЈЕ ОД Ц КАТЕГОРИЈА 

___________________________, роден __________________, во ________________________ 
со пријавено живеалиште на ___________________________, на денот ___________________ 
во оваа полициска управа пријавил поседување на оружје од Ц категорија: 
Марка _________________________, и модел _________________________, калибар _______, 
фабрички број ______________________________________________________. 
 
Пријавеното оружје е регистрирано под регистарски број: 
_______________________________. 
 
Административната такса според Тарифниот број 1 и 15 од Тарифата за административни 
такси од Законот за административни такси (Службен весник број 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 и 129/06) е наплатена 
и поништена на поднесокот. 
 
      М.П. ______________________________________ 
        (потпис на службено лице) 
  



Образец 8 
 
 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

ПОЛИЦИСКА УПРАВА / ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА 
 
 
Број: 
Место, датум 
 
 
Врз основа на членот 70 ставот 2, членот 72 ставот 2, членот 73 ставот 2, и членот 79 ставот 2 
од Законот за оружје (Службен весник број 63/07) се издава следната: 
 
 
 

ДОЗВОЛА 
ЗА НЕПОСРЕДНО РАКУВАЊЕ СО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

 
 
_____________________________, роден _________________, во ________________________ 
со пријавено живеалиште на ______________________________________________________, 
ги исполнува условите утврдени во членот 10 од Законот за оружје. 
 
Дозволата важи само со приложување на лична карта или пасош. 
 
Административната такса според Тарифниот број 1 од Тарифата за административни такси 
од Законот за административни такси (Службен весник број 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 
145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 и 129/06) е наплатена и 
поништена на поднесокот. 
 
 
Важи до ___________________________ 
 
 
 
      М.П. ______________________________________ 
        (потпис на службено лице) 
 
 
  



Образец 8 
 
 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

ПУ ____________________________________________________________________________ 
ПП ____________________________________________________________________________ 

(организациска единица на Министерството) 
 
Број: 
____________________________________________________ 
   (место и датум) 
 
Врз основа на членот 53 ставот 2, членот 56 ставот 3, членот 59 ставот 3, и членот 61 од 
Законот за оружје се издава следното  
 
 

ОДОБРУВАЊЕ 
за внесување на ловечко или спортско оружје и муниција во Република Хрватска 

 
со цел: 

I. Пренесување преку територијата на Република Хрватска 
II. Поседување и носење за време на престојот во Република Хрватска 

 
(заокружете соодветно) 

Име и презиме: _________________________________________________________________ 
Датум и место на раѓање: ________________________________________________________ 
Место на живеалиште: ____________________________________________________________ 
 
Државјанство: ___________________________________________________________________ 
Вид на патна исправа: _____________________, број на патна исправа __________________, 
датум и место на издавање ________________________, време на важност: ______________. 
Вид на исправа за оружјето: ______________, број _________, датум на издавање _________. 
 

1. Вид на оружје: _________________________, марка _________________________, 
модел ___________________________, фабрички број _________________________, 
калибар __________________________, парчиња муниција ______________________. 
2. Вид на оружје: _________________________, марка _________________________, 
модел ___________________________, фабрички број _________________________, 
калибар __________________________, парчиња муниција ______________________. 
3. Вид на оружје: _________________________, марка _________________________, 
модел ___________________________, фабрички број _________________________, 
калибар __________________________, парчиња муниција ______________________. 
4. Вид на оружје: _________________________, марка _________________________, 
модел ___________________________, фабрички број _________________________, 
калибар __________________________, парчиња муниција ______________________. 

 
      М.П. ______________________________________ 
        Потпис на полициски службеник 
  



Образец 10 
 

РЕГИСТАР НА ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА И ИЗДАДЕНИ ОДОБРУВАЊА ЗА НАБАВКА НА 
ОРУЖЈЕ 

Реден 
број 

Датум на 
поднесување 
на барањето 

Презиме 
и име 

(назив) 

Живеалиште 
(седиште и 

адреса) 

Вид 
на 

оружје 

Начин и датум на решавање на барање 

Сериски број 
на 

одобрувањето 

Датум на набавка на 
оружјето или 
враќање на 

неискористено 
одобрување Напомена 

Издадено одобрување Барањето е одбиено 

Набавено Вратено 
За 

поседување 
и носење 

За 
поседување 

За 
поседување 

и носење 

За 
поседување 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

             

 
 

Образец 11 
 

РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ЛИСТОВИ ЗА ОРУЖЈЕ, ПОТВРДА ЗА ПРИЈАВЕНО ОРУЖЈЕ ОД Ц 
КАТЕГОРИЈА И ОДОБРУВАЊА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ ОРУЖЈЕ 

Реден број 
Датум на 

регистрација 
Вид на исправа 

Сериски 
број 

Презиме и 
име – назив 

  

Лист за оружје за 
Одобрување 

за 
поседување 

оружје 

Поседување 
и носење 

оружје 

Поседување 
оружје 

Потврда за 
пријавено 

оружје од Ц 
категорија 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

 
Живеалиште 
– седиште и 

адреса 
Податоци за оружјето 

Број на 
одобрување 
за набавка 
на оружје 

Причина и 
датум на 

одјава 
Напомена 

 Вид 
Марка и 
модел 

Калибар 
Фабрички 

број 

Фабрички 
број и 

калибар на 
резервните 

цевки 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

         

 
 

Образец 12 
 

РЕГИСТАР НА ОДЗЕМЕНО, ПРОНАЈДЕНО И ПРЕДАДЕНО ОРУЖЈЕ 

Реден 
број 

Датум на 
примање 

на 
оружје 

Презиме 
и име – 
назив 

Живеалиште 
– седиште и 

адреса 

Назив на телото 
кое донело 
решение за 

одземање на 
оружје и датум 
на решението 

Податоци за оружјето 

     Вид 
Марка и 
модел 

Калибар 
Фабрички 

број 

Фабрички 
број и 

калибар на 
резервните 

цевки 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 
Дали оружјето било 

регистрирано 
Одземено со надомест 

или без надомест 
Како е располагано 

со оружјето 
Напомена 

11. 12. 13. 14. 

    



 
 

Образец 13 
 

ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИ ОДОБРУВАЊА ЗА ВНЕС НА ЛОВЕЧКО ИЛИ СПОРТСКО 
ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА И ПРИЈАВА НА ВНЕС НА ОРУЖЈЕ ОД Ц 

КАТЕГОРИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

Реден број 
Датум на 

издавање/ 
пријава 

Број на 
одобрување 

Законска 
основа 

Цел на 
издавање 

Име и 
презиме 

Датум и 
место на 
раѓање 

Вид и број 
на патна 
исправа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

 
Вид и број 
на исправа 
за оружје 

Марка на 
оружје 

Модел на 
оружје 

Фабрички 
број 

Калибар на 
оружјето 

Калибар и 
број на 

оружјето 

Оружје од Ц 
категорија 

(опис) 
Напомена 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

        

 
 
 

Образец 14 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОТВРДА НА ВНЕС НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА 
ОДОБРУВАЊЕ ОД НАДЛЕЖНОТО ТЕЛО И ВНЕС НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА КОИ МОЖАТ ДА 

СЕ НАБАВАТ БЕЗ ОДОБРУВАЊЕ 

Реден број 

Датум на 
потврда на 

внес на оружје 
и муниција 

Назив на телото кое 
го издало 

одобрувањето за 
набавка на оружје и 
муниција и број на 

одобрувањето 

Исправа за 
набавка на 
оружје од Ц 
категорија 

Име и презиме 
(назив) 

Живеалиште 
(седиште и 

адреса) 

Марка на 
оружје 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

 

Модел на 
оружје 

Фабрички број 
на оружјето 

Калибар на 
оружјето 

Калибар и број 
на оружјето 

Оружје од Ц 
категорија 

(опис) 

Известено 
надлежно 

тело 
Напомена 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

       

 
 
 

Образец 15 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА НА ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН 

Реден број 
Датум на 
издавање 

Број на 
евиденција 

Сериски 
број на 

потврдата 

Законска 
основа 

Име и 
презиме 

Датум и 
место на 
раѓање 

Вид и број 
на патна 
исправа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

 
Вид и број 
на исправа 
за оружје 

Марка на 
оружје 

Модел на 
оружје 

Фабрички 
број 

Калибар на 
оружјето 

Калибар и 
број на 

оружјето 

Постапка со 
одземените 
предмети 

Напомена 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

        

 
 



 
Образец 16 

 
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА НАБАВЕНО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 

Реде
н 

број 

Од кого е 
набавено 

– 
примено 
оружјето 

и 
муницијат

а 

Датум 
на 

примањ
е 

Назив и 
број на 

исправат
а врз 

основа на 
која е 

набавено 
– 

примено 
оружјето 

и 
муницијат

а 

Податоци за оружјето Податоци за муницијата 

Напомен
а 

Ви
д 

Марк
а и 

моде
л 

Калиба
р 

Фабричк
и број 

Парчињ
а 

Ви
д 

Калиба
р 

Парчињ
а 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

             

 

 
 

Образец 17 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ДАДЕНИ НА КОРИСТЕЊЕ 

Датум, час и 
минута на 

примопредавање 

Податоци за оружјето 

Парчиња 
муниција 

Утврдена 
исправност – 
неисправност 

Потпис на 
лицата кои 

вршат 
примопредавање 

Напомена 
Вид 

Марка 
и 

модел 
Калибар 

Фабрички 
број 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

 
 
 

Образец 18 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОИЗВЕДЕНО ОРУЖЈЕ 
 Податоци за оружјето  

Реден 
број 

Датум на 
производство 

Вид 
Марка и 
модел 

Калибар 
Фабрички 

број 

Фабрички 
број и 

калибар на 
резервната 

цевка 

Парчиња Напомена 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

 

 
 

Образец 19 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИСПОРАЧАНО ОРУЖЈЕ 

 
 

  

Реден 
број 

Датум 
на 

испорака 

Презиме и 
име (назив) 

на купувачот 

Живеалиште 
– седиште и 

адреса 

Податоци за оружјето  

Вид 
Марка и 
модел 

Калибар 
Фабрички 

број 

Фабрички број 
и калибар на 
резервната 

цевка 

Парчиња Напомена 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

           



 
Образец 20 

 
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОДАДЕНО ОРУЖЈЕ 

 Податоци за оружје Број и датум на 
одобрувањето за 

набавка на оружјето 
и назив на телото 

кое го издало 

Напомена Реден 
број 

Датум на 
продажба на 

купувачот 

Презиме и 
име (назив) 

на купувачот 

Живеалиште 
– седиште и 

адреса 
Вид 

Марка и 
модел 

Калибар 
Фабрички 

број 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 
 

Образец 21 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОДАДЕНА МУНИЦИЈА 
 Податоци за муницијата   

Реден 
број 

Датум на 
продажба 

Презиме и 
име (назив) 

на купувачот 

Живеалиште 
– седиште и 

адреса 
Вид Калибар 

Број или 
количина 

Регистарски број на 
листот за оружје или 

одобрувањето и назив 
на телото кое го издало 

Напомена 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

 
 
 

Образец 22 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОПРАВАНО И ПРЕПРАВАНО ОРУЖЈЕ 

Реден 
број 

Датум на 
примање 

на 
оружјето 

Презиме и 
име (назив) 
на лицето 
чие оружје 
е поправа – 
преправа  

Живеалиште 
– седиште и 

адреса 

Назив и 
број на 

исправата 
и назив на 
телото кое 
го издало 

Податоци за оружје 

Фабрички 
број 

Во што се 
состои 

поправањето 
– 

преправањето 
на оружјето 

Датум и 
потпис на 

преземање 
на 

оружјето 

Напомена 
Вид 

Марка 
и 

модел 
Калибар 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

            

 
 
 

Образец 23 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКО ОРУЖЈЕ 
Реден 
број 

Вид на 
оружје 

Марка Модел Фабрички 
број 

Калибар Набавено од (име, 
презиме, назив, 

адреса, број Л.К. и 
листот за оружје) 

Надзор извршен на ден 
(потпис на овластеното 

лице и печат на 
надлежното тело) 

Напомена 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

 

 
 


