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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Врз основа на член 77-а од Законот за оружјето („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/2005, 47/2006, 42/2007 и 86/2008), министерот за внатрешни работи 
донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И ОДОБРЕНИЈАТА ЗА ПРЕВОЗ 
НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ УВОЗ, ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 
ПРИ ИЗВОЗ, ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ 

УВОЗ, ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ 
ИЗВОЗ, ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ 

ТРАНЗИТ И ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ ШТО СЕ 
ИЗДАВААТ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат образците на барањата и одобренијата за превоз на 
оружје и муниција при увоз, за превоз на оружје и муниција при извоз, за пренесување 
(трансфер) на оружје и муниција при увоз, за пренесување (трансфер) на оружје и 
муниција при извоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при транзит и за 
превоз на оружје и муниција при транзит што се издаваат по електронски пат. 
 

Член 2 
Образецот на барањето за превоз на оружје и муниција при увоз содржи место за 

податоци за примачот/увозникот на оружјето и/или муницијата, испраќачот/извозникот на 
оружјето и/или муницијата, земја на поаѓање/извозник, земја на намена, влезен граничен 
премин и релација, податоци за превозникот, возачот, податоци за транспортот, место за 
број на договор или друг документ за договорена количина на оружје или муниција при 
увоз, место за прилог, како и место за опис на стоката (податоци за оружјето и/или 
муницијата за кои се врши превоз при увоз). (Образец број 1). 

Образецот на одобрението за превоз на оружје и муниција при увоз содржи референтен 
број на лиценца, датум и место на издавање на одобрението, податоци за 
примачот/увозникот на оружјето и/или муницијата, испраќачот/извозникот на оружјето 
и/или муницијата, земја на поаѓање/извозник, земја на намена, влезен граничен премин и 
релација, податоци за превозникот, возачот, податоци за транспортот, податоци за 
оружјето и/или муницијата за кои се врши превоз при увоз, предвидено е место за 
евентуални мерки за безбедност при превозот, рок на важност на одобрението, 
образложение, како и место за печат и потпис на овластеното лице на надлежниот орган 
(Образец број 2). 

 
Член 3 

Образецот на барањето за превоз на оружје и муниција при извоз содржи место за 
податоци за испраќачот/извозникот на оружјето и/или муницијата, примачот/увозникот на 
оружјето и/или муницијата, земја на поаѓање/извозник, земја на намена, излезен граничен 
премин и релација, податоци за превозникот, возачот, податоци за транспортот, податоци 
за оружјето и/или муницијата за кои се врши превоз при извоз, место за прилог, како и 
место за опис на стоката (Образец број 3). 

Образецот на одобрението за превоз на оружје и муниција при извоз содржи 
референтен број на лиценца, датум и место на издавање на одобрението, податоци за 
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испраќачот/извозникот на оружјето и/или муницијата, примачот/увозникот на оружјето 
и/или муницијата, земја на поаѓање/извозник, земја на намена, излезен граничен премин и 
релација, податоци за превозникот, возачот, податоци за транспортот, податоци за 
оружјето и/или муницијата за кои се врши превоз при извоз, предвидено е место за 
евентуални мерки за безбедност при превозот, рок на важност на одобрението, 
образложение, како и место за печат и потпис на овластеното лице на надлежниот орган 
(Образец број 4). 

 
Член 4 

Образецот на барањето за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при увоз 
содржи место за податоци за примачот/увозникот на оружјето и/или муницијата, 
испраќачот/извозникот на оружјето и/или муницијата, земја на поаѓање/извоз, земја на 
намена, место за број на договор или друг документ за договорена количина на оружје или 
муниција при увоз, место за прилог, како и место за опис на стоката (податоци за оружјето 
и/или муницијата за кои се врши превоз при увоз) (Образец број 5). 

Образецот на одобрението за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при увоз 
содржи референтен број на лиценца, датум и место на издавање на одобрението, податоци 
за примачот/увозникот на оружјето и/или муницијата, испраќачот/извозникот на оружјето 
и/или муницијата, земја на поаѓање/извоз, земја на намена, податоци за оружјето и/или 
муницијата за кои се врши пренесување (трансфер) при увоз, рок на важност на 
одобрението, образложение, како и место за печат и потпис на овластеното лице на 
надлежниот орган (Образец број 6). 
 

Член 5 
Образецот на барањето за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при извоз 

содржи место за податоци за испраќачот/извозникот на оружјето и/или муницијата, 
примачот/увозникот на оружјето и/или муницијата, земја на поаѓање/извоз, земја на 
намена, место за потврда – сертификат за краен корисник, место за прилог како и место за 
опис на стоката (податоци за оружјето и/или муницијата за кои се врши пренесување при 
извоз) (Образец број 7). 

Образецот на одобрението за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при извоз 
содржи референтен број на лиценца, датум и место на издавање на одобрението, податоци 
за испраќачот/извозникот на оружјето и/или муницијата, примачот/увозникот на оружјето 
и/или муницијата, земја на поаѓање/извоз, земја на намена, податоци за оружјето и/или 
муницијата за кои се врши пренесување (трансфер) при извоз, рок на важност на 
одобрението, образложение, како и место за печат и потпис на овластеното лице на 
надлежниот орган (Образец број 8). 

 
Член 6 

Образецот на барањето за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при транзит 
содржи место за податоци за генералниот застапник кој го врши пренесувањето 
(трансферот) на оружјето и муницијата, земја на поаѓање/извоз, земја на намена/увоз, 
податоци за испраќачот/извозникот и примачот/увозникот помеѓу кои се врши 
пренесувањето (трансферот) на оружјето и муницијата, место за договор или друг 
документ за договорена количина на оружје или муниција, место за прилог како и место за 
опис на стоката (податоци за оружјето и/или муницијата за кои се врши пренесување 
(трансфер), (Образец број 9). 

Образецот на одобрението за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при 
транзит содржи референтен број на лиценца, датум и место на издавање на одобрението, 
податоци за генералниот застапник кој го врши пренесувањето (трансферот) на оружјето и 
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муницијата, земја на поаѓање/извоз, земја на намена/увоз, податоци за 
испраќачот/извозникот и примачот/увозникот помеѓу кои се врши пренесувањето 
(трансферот) на оружјето и муницијата, податоци за оружјето и/или муницијата за кои се 
врши пренесување (трансфер), рок на важност на одобрението, образложение, како и 
место за печат и потпис на овластеното лице на надлежниот орган (Образец број 10). 

 
Член 7 

Образецот на барањето за превоз на оружје и муниција при транзит содржи место за 
податоци за генералниот застапник кој го врши превозот при транзит на оружјето и 
муницијата, земја на поаѓање/извоз, земја на намена/увоз, податоци за 
испраќачот/извозникот и примачот/увозникот помеѓу кои се врши превозот при транзит 
на оружјето и/или муницијата, влезен граничен премин, релација, излезен граничен 
премин, податоци за превозникот, возачот, податоци за транспортот, место за договор или 
друг документ за договорена количина на оружје или муниција, место за прилог како и 
место за опис на стоката (податоци за оружјето и/или муницијата за кои се врши превоз 
при транзит) (Образец број 11). 

Образецот на одобрението за превоз на оружје и муниција при транзит е изработен на 
хартија во бела боја со димензии 21 х 30 см. Одобрението содржи референтен број на 
лиценца, датум и место на издавање на одобрението, податоци за генералниот застапник 
кој го врши превозот при транзит на оружјето и муницијата, земја на поаѓање/извоз, земја 
на намена/увоз, податоци за испраќачот/извозникот и примачот/увозникот помеѓу кои се 
врши превозот при транзит на оружјето и/или муницијата, влезен граничен премин, 
релација, излезен граничен премин, податоци за превозникот, возачот, податоци за 
транспортот, податоци за оружјето и/или муницијата за кои се врши превоз при транзит, 
предвидено е место за евентуални мерки за безбедност при превозот, рок на важност на 
одобрението, образложение, како и место за печат и потпис на овластеното лице на 
надлежниот орган (Образец број 12). 

 
Член 8 

Обрасците од број 1 до број 12 се составен дел на овој правилник.  
       

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 

   Бр. 14.1-48132/1                                    Министер 
21 јули 2009 година               за внатрешни работи, 
         Скопје                          м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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