
                                                                                                                     Образец број 1 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
_______________________________________________ 
             (назив на организационен облик) 
Број________________ 
_____________година 
 
 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА НАБАВУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ 
 
 
 А) ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ (ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО) 
 
___________________________________________________________________________                  
     (Име и презиме) 
 
ЕМБГ:_____________________________________________________________________ 
 
Дата на раѓање: _______________________________  
 
Место на раѓање: ______________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
                                                     ( држава, општина, улица и број) 

 

 

 Б) ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ (ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО)  

 

___________________________________________________________________________ 

          (Фирма /Назив на правното лице)    

 

___________________________________________________________________________ 

                                               (Седиште на правното лице )   

 

 

СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО 

Молам да ми се издаде одобрение за набавување оружје од следната категорија: 

(заокружи го бројот пред категоријата)  

1. категорија Б 

2. категорија Ц 

           
             

 



                                                                                                                                      

тип/ вид на оружје  

(заокружи го бројот пред типот/ видот)  

Категорија Б: 
1. полуавтоматско или репетирачко кусо огнено оружје; 
 
2. еднострелно кусо огнено оружје со централн палење; 

 
3. еднострелно кусо огнено оружје со рабно палење, со вкупна должина помала 

од 28 см; 
4. полуавтоматско долго огнено оружје, чиј магацин и лежиште на куршуми 

можат да примат повеќе од три куршуми; 
 
5. полуавтоматско долго огнено оружје, со магацин и лежиште на куршуми, кои 

можат да примат до три куршуми и чиј полнач се менува, односно ова оружје 
може да се препрви, со помош на вообичаен алат, по што магацинот и 
лежиштето на куршуми можат да примат повеќе од три куршуми; 

 
6.  репетирачко и полуавтоматско долго огнено оружје, со нежлебена цевки со 

должина до 60 см;   
 

7. полуавтоматско огнено оружје за цивилна намена што наликуваат на 
автоматско оружје;  

 

Категорија Ц:  
1. репетирачко долго огнено оружје, што не е опфатено со точката 6 од 

категоријата Б; 
 
2. еднострелно долго огнено оружје со жлебена цевка 

 
3. полуавтоматско долго огнено оружје, што не е опфатено со точките 4, 5, 6 и 7 

од категоријата Б;  
 

4. еднострелни куси огнени оружја со рабно палење со вкупна должина поголема 
или еднаква на  28 см; 

 
5. еднострелно долго огнено оружје со нежлебени цевки и 
 
6.  адаптери  

 

Калибар     ______________________  мм 

 

Оружјето се набавува: 

(заокружи го бројот пред една од причините) 

1.за безбедност   (за лична безбедност, безбедноста на семејство или имотот или ако         
работите и задачите што се вршат на работното место се од таква 
природа што може да предизвикаат опасност од загрозување на животот 
или имотот; 

 



2. за лов (активен член на ловечко друштво и доставувам потврда за положен 
ловечки испит); 

  
3. за спорт         (активно членство на стрелачко друштво и доставувам потврда за 

активно членство на стрелачко друштво; 
  
4.  по основ  
   на наследување   (барањето се поднесува во рок од 2 месеца од денот на завршувањето        
                                   оставинската постапка) 
 
5. за вршење дејност обезбедување на лица и имот за сопствени потреби или за вршење 
на обезбедување на лица и имот. 
 
6. за самозаштита  
           

 

  

Поседувам оружје од категорија ______________ вид, односно 
тип_________________марка _________________ калибар_______________мм фабрички 
број _____________со дозвола  регистарски број________________ издадена на 
____________ година од _______________________. 

 

Со набавување на оружјето, молам да ми се издаде (заокружи пред бројот) 

1.дозвола за оружје 

2.дозвола за поседување на оружје 

3.дозвола за носење на оружје  

 

ДЕТАЛНО ОБРАЗЛОЖЕТЕ ГИ ПРИЧИНИТЕ ЗА НАБАВУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕТО 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

 

Во     _______________                                                                         ПОДНОСИТЕЛ 

Датум    ____________                                                                                           
                  ______________________ 

 

 

 


	_____________година 
	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА НАБАВУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

