
    Образец број  5 

     
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
_______________________________________________ 
             (назив на организационен облик) 
Број___________________________________________ 
________________ година 
 
 

БАРАЊЕ ЗА ЗАМЕНУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОРУЖЈЕ  
ИЗДАДЕНА ОД НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА ДРУГА ДРЖАВА 

 
ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ (ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО) 
 
________________________________________________________  
                                                       (име и презиме) 
 
ЕМБГ___________________ 
                       
 
дата на раѓање: _______________________ 
место на раѓање_______________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
                                                     ( држава, општина, улица и број) 
 
назив на држава каде е издадена дозволата за оружје_____________________________ 
 
регистарски број на дозволата______________ издадена на ________________ година 
 
број  на патна исправа ___________________________датум на пријавено живеалиште  
 
или престојувалиште во Република Македонија _________________________________ 
 
оружјето го имам пријавено и пренесено на ден _________________година на граничен  
 
премин_________________________________. 
 
 
СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО 
Молам да ми се замени дозволата за оружје издадена од друга држава, со дозвола за оружје од 
следната категорија: 
(заокружи го бројот пред категоријата)  

1. категорија Б 

2. категорија Ц 

 

 

 

 
 



 

 (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, со 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. еднострелно кусо огнено оружје со рабно палење со вкупна должина поголема или 

еднаква на  28 см; 
5. еднострелно долго огнено оружје со нежлебени цевки; 
6. адаптери 
 

Калибар на оружјето     ______________________  мм 

 

Во     _______________                                                                                      ПОДНОСИТЕЛ 

Датум    ____________                                                                                ______________________ 
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