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64 
Врз основа ТОЧКА 3 на чл. 3 од Основниот закон за пре-

кршоци, во согласност со Претседателот на Владата на На-
родна Република Македонија, пропишуам: 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДРЖЕЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРАЖЈЕ 

1. — Огнестрелно оражје може да набавуе само лице, кое 
што има дозвола за набавка натакво оражје, издадела од Ми 
ниетерството на внатрешните работи на Народна Република 
Македонија. 

2. — Молба за снабдуење со дозвола за набавка на ог-
нестрелно оражје се поднесуе на отсекот на внатрешните ра-
боти при извршниот одбор на оној околиски или градски (ре-
онски) народен одбор, на чие подрачје молителот има место-
жителство. 

3.— Не може да се издаде дозвола за набавка на огне-
стрелно оражје на лице: 

а) неиолнолетно; 
б) кое што е осудено по Законот за кривични дела против 

народот и државата или друго потешко кривично дело или 
пак се навода под истрага за такво дело; 

в) кое што е лишено од избирачко право; 
г) кое што е осудено на казна губиток на граѓански права;' 
д) кое што се навога' под старателство; и 
г') кое што со своето држање не дава достаточно гаранци 

'ја да нема да злоупотреби со оражјето. 

Таква дозвола нема да се издаде и на лице, кое што нема 
Оправдана потреба за држење и носење на огнестрелно оражје . 

4. — Дозвола за набавка на ловџиоко оружје може Д а с в 

издаде само на членови на ловџиски удруженија. 

По исклучение дозвола за набавка на ловџиско оражја 
ноже да се издаде и на лица, кои што не се членови на лоз-
евски удруженија, ако живеат во планински краишта и ораж 
јето им е нужно за бранење на имотот и личноста им од гра-
бежливи животни. 

5. — Дозволата за набавка на огнестрелно оражје мора 
гда содржи видот на оражјето чија набавка се дозволуе, како 

В од каде и во кој срок може да се набави истото. 

6. — Не може да држи и носи огнеетрелно оражје лице. 
кое што не е снабдено со дозвола за држење и носење на 
вражје . 

7. — Лице кое што набавило огнестрелно оражје должно 
ф во срок од пет дена од денот на извршена га набавка да под 
Ќесе молба за снабдуење во дозвола за држење и носење на 
вражје . 

8. — Демобилизирано лице од Југословенската армија, на 
кое што од надлежната воена команда или единица му е оста 
вено огнестрелно оражје како военен трофеј или награда за 
епециални пројави во борбите или при исполнуење на службени 
Ув му должности исто така е доджио во петднеаен срок о д 

демобилизирањето му да поднесе молба за снабдуење со 
дозвола за држење и носење на оражје. 

9. — Дозвола за држење и носење н а ор алеје издава от-
секот (одделението) на внатрешните работи при извршниог 
одбор на оној околиски или градски народен одбор, на чие 
подрачје молителот има местожителство. 

Истиот е должен ла води евиденција на издадените дозво 
ли за држање и носење на оражје. 

10. — Дозволата за држење и носење на оражје се изда. 
ви за време од една година (едногодишна дозвола) или со не-
определен срок (трајна дозвола). 

Едногодишната дозвола в а ж и до крајот на календарската 
година во која што е издадена. 

11. — Сопственик н а едногодишна дозвола за држење 
и носење оражје должен е најдоцна до 1 март во идната го-
дина ца побара заменуењето-на старата дозвола со нова. 

Ако сопственикот на едногодишна дозвола за држење и но 
еење на оражје во срокот одреден во предниот став побара 
менуењето на старата дозвола со нова, важноста на старата 
дозвола се продолжуе до издавање на новата дозвола за др-
жење и носење на оражје. 'Ј 

Истиот е должен при заменуењето на старата дозвола со 
нова да ја предаде старата дозвола. 

12. — Лице кое што добило дозвола за држење и носење на 
оражје е должно секој пат кога го носи оражјето да ја носи 
во себе и дозволата. 

13. — Дозволата за држење и носење на оражје важи ис-
клучително за оражјето, за кое што е издадена и за сопстве-
никот на чие име е издадена. 

14. — Сопственик на дозвола за држење и носење на 
оражје , кој што смени своето местожителство во место оД 
друга околија или град, должен е во срок од пет деца. од 
денот на н а с т а њ е њ е на ново местожителство, д а Ја поднесе 
дозволата на надлежниот отсек (одделение) на внатрешните 
работи за воведувавте и во евиденција . 

15. — Дозволата за држење и носење на оражје должно 
е да ја предаде ца надлежниот отсек (одделение) н а внатреш-
ните работи лице: 

а) на кое што е било издадена дозвола за држење и но-
сење на ловџиско оражје, ако престане да биде член на лов-
џиското удруженим; 

б) на кое ипо е била издадена дозвола за држење и но-
сење на оружје поради вршење на службата му (шумари, ла-
зами на ловишта, полски пазачи), ако престане да ја врши од-
носната служба, и 

в) кое што во срокот предвиден во точ. 11 на оваа Наред-
ба не е поднело молба за заменуење на старата дозвола за др* 
жеше и носење н а оружје со нова. 

Заедно со дозволата за држење и носење на оражје се 
предава и самото оражје. 

Оражјето и дозволата за држење и носење на оражје се 
прегазат во срок од ает дена од денот кога е настапил основ 
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01 поради кој што дозволата за држење и носење ма оражје 
се предава ма надлежниот отсек (одделение) на внатрешните 
работи. 

Во истиот срок се должни да предадат оружјето и доз-
волата за држење и носење за оражје и наследниците на ум-
реното лице. 

__Оражјето п дозволата за држење Ћ цосењ« на исто-
то оражје можат ла ои дат одземени ако: 

а) настапи НРКОЈ ед случаите наведени во букви „б", »в", 
},Т* и „д* на точка 3 од оваа Наредба, 

б) дотволата за држење и носење на орг,ж је во одредениот 
срок не биде предадена на надлежниот о п е л (одделение) на 

'В1атрошннте работи во случаите наведени во точка 15 на оваа 
Наредба; и 

в) лицето злоупотреби со оражјето. 
17, — Решение за одземање дозволата за држење в носе 

а е па орливе допесуе отсекот (одделението) па вн атрешните 
р„боги при извршниот одбор на околискиот односно градскиот 
народен одбор. 

18. — Лин?, на кое што со решение е одземена дозволата 
еа држење и носен,е на оражЈе, должно е нед нага при приемот 
на решението да го предаде оражЈего па надлежним отсек на 
вши ретките рабо! и. 

19. - Предаденото и одземеното оружје отсекот на инат 
р е ш и т е работи за сметка па счпитнеиикт го продава ца др-
жавното трговско претпријатие, кое ипо има д о в о д а за, про-
нет со огнестрелло оражје, муниција и други експлозивни 
средства. 

'ЛЈ. — Како прекршок на оваа Наредба, до колку работата 
не престлвуе критично дело, к'е се смета особено: 

а) набавка на огнестрелно оражје предамо на точка 1 од 
оваа Наредба; 

б ^ држење и носење на огнестрелно оражЈе без дозвола 
»а - Јва , 5 

в) давање оражјето или дозволата за држење и пенење на 
орзжје на друго лице; 

г) неподнесуење молба за снабдуење со дозвола за држе 
И>е и носење на сражје во срок од не« дена од набавката на 
оражјеп; 

д) \ет»однесуење дозволата за држење и носење на ораж-
је на надлежниот отсек (одделение) на внатрешните работи за 
воведуењето и во евиденција во срок од не! дена оа настану-
ењето на ново местожителство во место од друга околија или 
Г р д ; 

г') непредавање ораж[ето и дозволата за држење и носе-
н а на оражје на надлежниот отсек (одделение) на внатреш-
ните работи во сроковите предвидени во гоч. 15 и 18 од оваа 
Наредба. 

21. — За прекршок одредбите на оваа Наредба прекрши-
телот- к е се казни со парична казна до 5(ХХ) (пет илјади) д и м 
ри или со покровителка работа да) дна месеца. 

22. — Административно-ка^пената постапка во при степен 
по прекршоци одредбите на онаа Наредба се води од отсекот 
(одделението) на внатрешните раб<1ти при извршниот одб( р 
на оној околиски или градски народен одбор, на чие подрачје 
е сторен прекршокот. 

23 — Против решението на отсекот (одделението) на вна-
трешните р-тботи за неодобруење набавка на огнестрелно о-
раж]е, за одземање дозволава за држење и носење на вражје 
или зе налагање на ,<азна доради сторен прекршок, недоволна 
та странка има право иа жалба во срок од осум дена од де-
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пот на соооштуење решението до Министерството на внатреш 
вите работи на Народна Република Македонија. 

Жалбата се псднесуе преку отсекот (одделението) на 
вентрешните работи, кој донел првостепеното решение. ^ 

24. — За лицата кои што се навог'ат на активна служба! 
во Југословенската армија и во Народната милиција одредбите 
на онаа Наредба важат само во поглед набавката, држењето 
и носењето на ловмиско оражЈе. 

25. — Со илегуеље оваа Наредба во сила престануе ван? 
неста на Наредбата за држење, носен е и продавање на оражје 
и муниција, објавена во Службен весник на Народна РепублЛ 
ка Македонка бр 2(ј од 25 август 1946 година. 

26. — Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објаву^ 
ењето и во Службен весник на Народна Република Македо* 
Н И Ј З . 

IV Бр. 4581 20 февруари 1948 год. Скопје. 
Министер, 

< на внатрешните работи на НРМЈ 
Цв. Узуновски, е. р. 

Согласен, 
Претседател на Вл тлата на НРМ, 

Л. Количевски, е. р. 

в ѕ 
Согласно чл, 4 од Уредбата на Владата на ФНРЈ га 

снабдусње на населението, на предлог на Министер«! за 
трговија и снаЅдуеље на НРМ. а во согласност со В л а с т а 
на ФНРЈ, Владата на Народна Република Македонија доавч 
сув следното 

Р Е Ш [ | ј и 
ЗА Р Е П У Б Л И К А Н А ^ ОБЕЗБЕДЕНО СНАБДУЕЊЕ СО 

САПУН ЗА ПРАЊЕ 

1. — На републиканец обезбедено снабдував« со сачун 
за прање за месец март се зимат наведената потрошачки 
категории по следните дажби: 

Р—Ш ЗОО гр. 
Р—1а зоо 'Р . 
Р—16 ЗОО гр. 
Р—1 — _ _ _ _ ?00 гр. 
Р—2а~- — — — ЗОО гр. 
Р—2 — 150 гр. 

Д—1 ЗОО гр. 
Д—2 — 200 гр. 
Д - 3 100 гр. 
•Г—1 . . . __ _ _ 100 <-р, 
У — — — ЗОО гр. 
2. — Горните следовања не се дават на потрошените 

по пониски единствени цени. ' 
3. — Оза Решење стапуе на снага веднаш и к'е се при«« 

менуе од 1 III. 1348 година. ~ 
Бр. 3024 од 15 март 1948 год. Скопје. 

Претседател на Владате на НРМ, 
Министер Л . Копишевснн е. р. 

за трговија и снабдував 
Д. Бојановски, е. р. 
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