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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1802. 
Врз основа на Амандманот XXVIII   точка 1 ставо-

ви 6 и 7 од Уставот на Република Македонија и членот 
6 алинеја 4 од Законот за Судскиот совет на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија" број 60/2006 и 69/2006), Собранието на Републи-
ка  Македонија, на седницата одржана на 28 јули 2009 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За член на Судскиот совет на Република Македо-

нија е избран      
Башким Бесими, јавен обвинител во Вишото јавно 

обвинителство во Гостивар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Бр. 07-3461/1      Претседател  

28 јули 2009 година            на Собранието на Република 
    Скопје       Македонија,  
            Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1822. 
Врз основа на член 77 од Законот за оружјето 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2005, 47/2006, 42/2007 и 86/2008), министерот за 
внатрешни работи донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ОРУЖЈЕТО И МУНИЦИЈАТА И 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИ НА 

ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат образецот на ба-
рањето за издавање одобрение за набавување на оруж-
јето, делови за оружје и муниција, барањето за замену-
вање на дозволата за оружје издадена од надлежен ор-
ган на друга држава, барање за регистрирање на оруж-
је, барање за регистрирање на колекционерско оружје, 
барање за замена на постојните дозволи, одобрението 
за набавување на оружје, делови за оружје и муниција, 
одобрение за набавување на колекционерско оружје, 
дозволата за оружје, дозволата за поседување на оруж-
је и дозволата за носење на оружје, дозвола за колекци-
онерско оружје, потврдата за поседување на оружје, 
потврда за пријавено оружје од Д категорија, потврда 
за огненото оружје што е трајно онеспособено за упо-
треба, одобрение за производство, поправање, промет 
или превоз на оружје и муниција, одобрение за прене-
сување (трансфер) на оружје и муниција, потврда 
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(сертификат) за краен корисник, одобрение за набавување 
и изнесување на оружје и муниција од државата, одобре-
ние за внесување на оружје и муниција, одобрение за 
внесување оружје и муниција издадено од дипломатско - 
конзуларното претставништво, одобрение за поседување 
и носење на ловечко оружје за време на лов во државата, 
одобрение за пренесување на спортско оружје, одобрение 
за транзит на оружје и муниција, одобрение за основање 
на стрелишта и за начинот на водење на евиденции на 
оружје и муниција. 

 
Член 2 

Образецот на барањето за издавање одобрение за 
набавување на оружје, делови за оружје и муниција е 
составен од четири посебни обрасци и тоа од: барање 
за издавање на одобрение за набавување на оружје, ба-
рање за издавање на одобрение за набавување на дело-
ви за оружје, барање за издавање на одобрение за наба-
вување на муниција и барање за издавање на одобре-
ние за набавување на колекционерско оружје. 

Образецот на барањето за издавање одобрение за наба-
вување на оружје е изработен на хартија во бела боја со 
димензии 21 х 30 см и содржи три нумерирани страници.  

Во барањето од став 2 на овој член се запишуваат пода-
тоците за: подносителот на барањето за издавање одобре-
ние за набавување на оружје (физичко или правно лице); се 
заокружуваат податоците за оружјето за кое се поднесува 
барањето, причините за набавување на оружјето, оружјето 
за кое се поднесува барање за набавување и кое се 
поседува; видот на дозволата чие издавање се бара,  датум 
и место на поднесување на барањето и потписот на 
подносителот на барањето (Образец број 1).   

Образецот на барањето за издавање на одобрение за 
набавување на делови за оружје е изработен на хартија 
во бела боја и е со димензии 21 х 30 сантиметри.  

Во барањето од став 4 на овој член се запишуваат пода-
тоците за: подносителот на барањето за издавање одобре-
ние за набавување на делови за оружје (физичко или 
правно лице); оружјето за кое се поднесува барање за 
набавување на делови за оружје и кое се поседува (катего-
рија, вид односно тип, марка, калибар и фабрички број) и  
дозволата за оружје (регистарски број, датум на издавање и 
надлежен орган за издавање на дозволата за оружје); видот 
на деловите за чие набавување се бара одобрение, 
причините за набавување на деловите за оружје; датум и 
место на поднесување на барањето и потписот на 
подносителот на барањето (Образец број 2). 

Образецот на барањето за издавање на одобрение за 
набавување на муниција е изработен на хартија во бела 
боја и е со димензии 21 х 30 сантиметри.  

Во барањето од став 6 на овој член се запишуваат по-
датоците за: подносителот на барањето за издавање одо-
брение за набавување на муниција (физичко или правно 
лице); оружјето за кое се поднесува барање за набавување 
на муниција и кое се поседува (категорија, вид односно 
тип, марка, калибар и фабрички број) и дозволата за 
оружје (регистарски број, датум на издавање и надлежен 
орган за издавање на дозволата за оружје); количина и 
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калибар на муниција за чие набавување се бара одобре-
ние, причините за набавување на муницијата; датум и 
место на поднесување на барањето и потписот на подно-
сителот на барањето (Образец број 3). 

Образецот на барањето за издавање на одобрение за 
набавување на колекционерско оружје е изработен на 
хартија во бела боја со димензии 21 х 30 сантиметри и 
содржи три нумерирани страници.  

Во барањето од став 8  на овој член се запишуваат 
податоците за: подносителот на барањето за издавање 
одобрение за набавување на оружје (физичко лице); 
оружјето за кое се поднесува барање за набавување (се 
заокружуваат податоците за оружјето за кое се подне-
сува барањето); оружјето кое веќе се поседува; причи-
ните за набавување на оружјето; датум и место на под-
несување на барањето и потписот на подносителот на 
барањето (Образец број 4). 

 
Член 3 

Образецот на барањето за заменување на дозволата 
за оружје издаден од надлежен орган на друга држава е 
изработен на хартија во бела боја со димензии 21 х 30 
см и содржи две нумерирани страници.  

Во барањето од ставот 1 на овој член се запишуваат 
податоците за: подносителот на барањето за заменува-
ње на дозволата за оружје; државата каде е издадена 
дозволата, регистарски број и орган на издавање, број 
на патна исправа, датум на пријавено живеалиште или 
престојувалиште во Република Македонија, податоци 
за датумот и граничниот премин на кој оружјето е при-
јавено и пренесено,  оружјето кое го поседува ( се зао-
кружуваат податоците за оружјето); датум и место на 
поднесување на барањето и потписот на подносителот 
на барањето (Образец број 5).   

Член 4 
Образецот на барањето за регистирање на оружје е 

изработен на хартија во бела боја и е со димензии 21 х 
30 сантиметри. 

Во барањето од став 1 на овој член се запишуваат по-
датоците за: подносителот на барањето за регистрирање 
на оружјето (физичко или правно лице); оружјето за кое 
се поднесува барање за регистрирање на оружјето 
(категорија, вид, односно тип, марка, калибар и фабрич-
ки број); број на одобрение врз основа на кое е набавено 
оружјето, датум и орган на издавање на одобрението, 
датум и место на поднесување на барањето и потписот 
на подносителот на барањето (Образец број 6).  

Член 5 
Образецот на барањето за регистирање на колекци-

онерско оружје е изработен на хартија во бела боја и е 
со димензии 21 х 30 сантиметри. 

Во барањето од став 1 на овој член се запишуваат 
податоците за: подносителот на барањето за регистри-
рање на оружјето (физичко лице); оружјето за кое се 
поднесува барање за регистрирање на оружјето (кате-
горија, вид, односно тип, марка, калибар и фабрички 
број); број на одобрение врз основа на кое е набавено 
оружјето, датум и орган на издавање на одобрението, 
датум и место на поднесување на барањето и потписот 
на подносителот на барањето (Образец број 7). 

 
Член 6 

Образецот на барањето за замена на постојните дозволи 
за оружје е изработен на хартија во бела боја со димензии 21 
х 30 сантиметри и содржи две нумерирани страници.  

Во барањето од став 1 на овој член се запишуваат 
податоците за: подносителот на барањето за замена на 
постојните дозволи за оружје (физичко или правно ли-
це); оружјето за кое се поднесува барање за замена на 
постојната дозвола за оружје (категорија, вид, односно 
тип, марка, калибар и фабрички број) и дозволата за 
оружје (регистарски број, датум на издавање и надле-
жен орган за издавање на дозволата за оружје); датум и 
место на поднесување на барањето и потписот на под-
носителот на барањето (Образец број 8). 

 
Член 7 

Образецот на одобрението за набавување на оружјето, 
делови за оружје и муниција е составен од четири посебни 
обрасци и тоа од: одобрение за набавување на оружје, 
одобрение за набавување на делови за оружје, одобрение за 
набавување на муниција и одобрение за набавување на ко-
лекционерско оружје. 

Образецот на одобрението за набавување на оружје е 
изработен на хартија во бела боја и е со димензии 21 х 30 
сантиметри.    

Во одобрението од ставот 2 на овој член се запишуваат 
податоците за: физичкото или правното лице на кое му се 
одобрува набавување на оружје, оружјето кое се набавува, 
како и место за печат и потпис на овластеното лице на 
надлежниот орган. 

Во одобрението од ставот 2 на овој член, во долниот дел 
е содржана потврда, во која трговското друштво регистрира-
но за промет со оружје ги запишува своите податоци и пода-
тоците за: физичкото или правното лице на кое му е продаде-
но оружје, бројот на одобрението; оружјето кое е купено (ка-
тегорија, вид, односно тип, марка, калибар и фабрички број); 
датум и место на пополнување на потврдата; место за печат 
и потпис на продавачот на трговското друштво (Образец 
број 9).  

Образецот на одобрението за набавување на делови за 
оружје е изработен на хартија во бела боја и е со димензии 21 
х 30 сантиметри.  

Во одобрението од ставот 5 на овој член се запишуваат 
податоците за: физичкото или правното лице на кое му се 
одобрува набавување на делови за оружје, делот за оружјето 
кој се набавува, оружјето кое се поседува и за кое се набаву-
ва делот за оружје (категорија, вид, односно тип, марка, кали-
бар и фабрички број), како и место за печат и потпис на ов-
ластеното лице на надлежниот орган. 

Во одобрението од ставот 5 на овој член, во долниот дел 
е содржана потврда, во која трговското друштво регистрира-
но за промет со оружје ги запишува своите податоци и пода-
тоците за: физичкото или правното лице на кое му е прода-
ден делот за оружје, бројот на одобрението; делот за оружје-
то кое е купено; оружјето за кое се набавува делот за оружје 
(категорија, вид, односно тип, марка, калибар и фабрички 
број) датум и место на пополнување на потврдата; место за 
печат и потпис на продавачот на трговското друштво (Обра-
зец број 10).  

Образецот на одобрението за набавување на муниција е 
изработен на хартија во бела боја и е со димензии 21 х 30 
сантиметри. 

Во одобрението од ставот 8 на овој член се запишуваат 
податоците за: физичкото или правното лице на кое му се 
одобрува набавување на муниција, количина и калибар на 
муниција чие набавување се одобрува, оружјето кое се 
поседува и за кое се набавува муниција (категорија, вид, 
односно тип, марка, калибар и фабрички број),  како и место 
за печат и потпис на овластеното лице на надлежниот орган. 
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Во одобрението од ставот 8 на овој член, во долниот дел 
е содржана потврда во која трговското друштво регистрира-
но за промет со оружје ги запишува своите податоци и 
податоците за: физичкото или правното лице на кое му е 
продадена муницијата, бројот на одобрението; муницијата 
која е купена (количина и калибар); оружјето за кое се 
набува муниција (категорија, вид, односно тип, марка, 
калибар и фабрички број), датум и место на пополнување на 
потврдата; место за печат и потпис на продавачот на 
трговското друштво (Образец број 11). 

Образецот на одобрението за набавување на колекцио-
нерско оружје е изработен на хартија во бела боја и е со 
димензии 21 х 30 сантиметри.    

Во одобрението од ставот 11 на овој член се запишуваат 
податоците за: физичкото лице на кое му се одобрува на-
бавување на оружје, оружјето кое се набавува, како и место 
за печат и потпис на овластеното лице на надлежниот орган. 

Во одобрението од ставот 11 на овој член, во долниот дел 
е содржана потврда, во која трговското друштво регистрира-
но за промет со оружје ги запишува своите податоци и пода-
тоците за: физичкото лице на кое му е продадено оружје, 
бројот на одобрението; оружјето кое е купено (категорија, 
вид, односно тип, марка, калибар и фабрички број); датум и 
место на пополнување на потврдата; место за печат и потпис 
на продавачот на трговското друштво (Образец број 12).   

Член 8 
Образецот на дозволата за оружје е изработен во 

форма на книшка со големина 8,8 х 12,5 см и содржи 
корици и петнаесет нумерирани страници, пришиени 
со заштитен конец.  

Кориците на дозволата за оружје се изработени од скај со 
сина боја, а внатрешните страници се изработени од специ-
јална хартија со соодветни механички карактеристики, во 
светло сина боја и во долниот дел на страниците, како и на 
внатрешната страна на задната корица се испишани ознаката 
за називот на дозволата за оружје „ДО“ и на перфориран на-
чин серискиот број на дозволата.  

На предната корица, во средината на горниот дел, 
со златни букви е испишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА“, под тоа отпечатен е грбот на Република Маке-
донија во златна боја, а во средината на долниот дел, со 
златни букви е испишано „ДОЗВОЛА ЗА ОРУЖЈЕ“.  

На првата страница, во средината на горниот дел, е 
испишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под тоа 
„ДОЗВОЛА ЗА ОРУЖЈЕ“.  

На втората страница, се запишуваат податоците за 
дозволата за оружје (тип, односно вид на дозволата, да-
тум на нејзино издавање и важење) и податоците за 
имателот на дозволата за оружје (име и презиме, датум 
и место на раѓање, ЕМБГ и државјанство) и по запишу-
вањето на податоците, врз целата страница се става за-
штитна фолија.  

На третата страница се запишуваат податоците за имате-
лот на дозволата за оружје (живеалиште, односно престоју-
валиште и промена на живеалиште, односно престојували-
ште); регистарски број на дозволата за оружје; надлежниот 
орган за издавање и датум на издавање на дозволата за оруж-
је; надлежниот орган за замена на дозволата за оружје при 
промена на живеалиштето, односно престојувалиштето на 
имателот на дозволата за оружје; датумот на извршената за-
мена на дозволата за оружје; регистарски број на заменетата 
дозвола за оружје; потпис на овластеното лице во надлежни-
от орган за издавање и замена на дозволата за оружје и печат 
на надлежниот орган за издавање и замена на дозволата за 
оружје.  

Од четвртата до тринаесетата страница се запишу-
ваат датум на регистрација на оружјето, податоците за 
секое парче на оружје за кое важи дозволата за оружје 
(категорија, тип, односно вид; марка; модел; калибар и 
фабрички број на оружјето); податоците за производи-
телот на оружјето; податоците за дозволата за оружје и 
регистарски број на одобрението врз основа на кое е 
набавено оружјето; потпис на овластеното лице во над-
лежниот орган за издавање на дозволата за оружје; пе-
чат на надлежниот орган за издавање на дозволата за 
оружје; податоците во случај на оттуѓување на оружје-
то (датум на одјавување и поништување на оружјето; 
потпис на овластеното лице во надлежниот орган за из-
давање на дозволата за оружје; печат на надлежниот 
орган за издавање на дозволата за оружје и забелешка).  

Четиринаесетата страница е празна, а на петнаесе-
тата страница, во средината на горниот дел е испишано 
„НАПОМЕНИ“, а по тоа е отпечатен текст на извадоци 
од Законот за оружјето (Образец број 13).  

 
Член 9 

Образецот на дозволата за поседување на оружје е 
изработен во форма на книшка со големина 8,8 х 12,5 
см и содржи корици и петнаесет нумерирани страници, 
пришиени со заштитен конец.  

Кориците на дозволата за поседување на оружје се 
изработени од скај со сина боја, а внатрешните страни-
ци се изработени од специјална хартија со соодветни 
механички карактеристики, во светло сина боја и во 
долниот дел од страниците, како и на внатрешната 
страна на задната корица се испишани ознаката за на-
зивот на дозволата за поседување на оружје „ДПО“ и 
на перфориран начин серискиот број на дозволата. 

На предната корица, во средината на горниот дел, 
со златни букви е испишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА“, под тоа отпечатен е грбот на Република Маке-
донија во златна боја, а во средината на долниот дел, со 
златни букви е испишано „ДОЗВОЛА ЗА ПОСЕДУВА-
ЊЕ НА ОРУЖЈЕ“.  

На првата страница, во средината на горниот дел е 
испишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под тоа 
„ДОЗВОЛА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ“.  

На втората страница, се запишуваат податоците за 
имателот на дозволата за поседување на оружје (фир-
ма; седиште и даночен број на правното лице или него-
вата подружница); податоците за дозволата за поседу-
вање на оружје (датум на нејзино издавање и важење); 
надлежен орган за издавање на дозволата за поседува-
ње на оружје; потпис на овластеното лице во надлеж-
ниот орган за издавање на дозволата за поседување на 
оружје и печат на надлежниот орган за издавање на 
дозволата за поседување на оружје и по запишувањето 
на податоците, врз цела страница се става заштитна 
фолија.  

Од третата до тринаесетата страница се запишуваат 
причини поради кои се поседува оружјето; податоците 
за секое парче на оружје за кое важи дозволата за посе-
дување на оружје (категорија; тип, односно вид; марка; 
калибар; модел и фабрички број на оружјето); подато-
ците за производителот на оружјето; регистарски број 
на дозволата за поседување на оружје; потпис на овла-
стеното лице во надлежниот орган за издавање на доз-
волата за поседување на оружје и печат на надлежниот 
орган за издавање на дозволата за поседување на оруж-
је; податоци во случај на отуѓување на оружјето (датум 
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на одјавување и поништување на оружјето; потпис на 
овластеното лице во надлежниот орган за издавање на 
дозволата за поседување на оружје; печат на надлежни-
от орган за издавање на дозволата за поседување на 
оружје и забелешка).  

Четиринаесетата страница е празна, а на петнаесе-
тата страница, во средината на горниот дел е испишано 
„НАПОМЕНИ“, а по тоа е отпечатен текст на извадоци 
од Законот за оружјето (Образец број 14).  

 
Член 10 

Образецот на дозволата за носење на оружје е изра-
ботен во форма на книшка со големина 8,8 х 12,5 см и 
содржи корици и петнаесет нумерирани страници, при-
шиени со заштитен конец.  

Кориците на дозволата за носење на оружје се изра-
ботени од скај со сина боја, а внатрешните страници се 
изработени од специјална хартија со соодветни меха-
нички карактеристики, во светло сина боја и во долни-
от дел од страниците, како и на внатрешната страна на 
задната корица се испишани ознаката за називот на 
дозволата за носење на оружје „ДНО“ и на перфориран 
начин серискиот број на дозволата.  

На предната корица, во средината на горниот дел, 
со златни букви е испишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА“, под тоа отпечатен е грбот на Република Маке-
донија во златна боја, а во средината на долниот дел, со 
златни букви е испишано: „ДОЗВОЛА ЗА НОСЕЊЕ 
НА ОРУЖЈЕ“.  

На првата страница, во средината на горниот дел е 
испишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под тоа 
„ДОЗВОЛА ЗА НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ“.  

На втората страница, се запишуваат податоците за 
правното лице што поседува оружје врз основа на доз-
вола за поседување на оружјето (фирма; седиште, од-
носно адреса и даночен број на правното лице) или не-
говата подружница (назив; седиште, односно адреса) и 
по запишувањето на податоците, врз цела страница се 
става заштитна фолија.  

На третата страница, се запишуваат податоците за 
физичкото лице на кое му е дадено оружјето на кори-
стење (име и презиме; дата и место на раѓање; ЕМБГ; 
живеалиште, односно престојувалиште и адреса), а во 
десниот горен агол има место за фотографија со голе-
мина 3 х 3,5 см и по прицврстувањето на фотографија-
та и запишувањето на податоците, врз цела страница се 
става заштитна фолија. 

На четврата страница, се запишува надлежниот ор-
ган за издавање на дозвола за носење на оружје; пода-
тоците за дозволата за носење на оружје (датум на неј-
зино издавање и регистарски број на дозволата за 
оружје); податоци за лиценцата, односно легитимација-
та за вршење на работи на обезбедување на лица и 
имот (број; датум на нејзино издавање и важење); како 
и предвидено е место за потпис на овластеното лице во 
надлежниот орган за издавање на дозволата за носење 
на оружје и печат на надлежниот орган за издавање на 
дозволата за носење на оружје.  

Од петтата до четиринаесеттата страница се запи-
шуваат датум на регистрирањето на оружјето, причи-
ните поради кои се носи оружјето, податоците за оруж-
јето (категорија; тип, односно вид, марка; мо-
дел/производител; калибар и фабрички број на оружје-
то); регистарски број на дозволата за поседување на 
оружје; како и предвидено е место за потпис на овла-

стеното лице во надлежниот орган за издавање на доз-
волата за носење на оружје и печат на надлежниот ор-
ган за издавање на дозволата за носење на оружје и за-
белешка.  

На петнаесеттата страница, во средината на горни-
от дел е испишано „НАПОМЕНИ“, а по тоа е отпеча-
тен текст на извадоци од Законот за оружјето (Образец 
број 15).  

 
Член 11 

Образецот на дозволата за колекционерско оружје е 
изработен во форма на книшка со големина 8,8 x 12,5 
сантиметри и содржи корици и петнаесет нумерирани 
страници, пришиени со заштитен конец. 

Кориците на дозволата за колекционерско оружје се 
изработени од скај со сина боја, а внатрешните страни-
ци се изработени од специјална хартија со соодветни 
механички карактеристики, во светло сина боја. Во 
долниот дел на страниците, како и на внатрешната 
страна на задната корица се испишани ознаката за на-
зивот на дозволата за колекционерско оружје „ДКО“ и 
на перфориран начин серискиот број на дозволата.         

На предната корица, во средината на горниот дел, 
со златни букви е испишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА“, а под тоа отпечатен е грбот на Република Ма-
кедонија во златна боја. Во средината на долниот дел, 
со златни букви е испишано „ДОЗВОЛА ЗА КОЛЕК-
ЦИОНЕРСКО ОРУЖЈЕ “.   

На првата страница, во средината на горниот дел, е 
испишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под тоа 
„ДОЗВОЛА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКО ОРУЖЈЕ“.    

На втората страница, се запишуваат податоците за 
дозволата за колекционерско оружје (тип, односно вид 
на дозволата, датум на нејзино издавање и важење) и 
податоците за имателот на дозволата за колекционер-
ско оружје (име и презиме, датум и место на раѓање, 
ЕМБГ и државјанство) и по запишувањето на подато-
ците, врз целата страница се става заштитна фолија. 

На третата страница, се запишуваат податоците за 
имателот на дозволата за колекционерско оружје (жи-
веалиште, односно престојувалиште и промена на жи-
веалиште, односно престојувалиште); регистарски број 
на дозволата за колкционерско оружје; надлежниот ор-
ган за издавање и датум на издавање на дозволата за 
колекционерско оружје; надлежниот орган за замена на 
дозволата за колекционерско оружје при промена на 
живеалиштето, односно престојувалиштето на имате-
лот на дозволата за колекционерско оружје; датумот на 
извршената замена на дозволата за колекционерско 
оружје; регистарски број на заменетата дозвола за ко-
лекционерско оружје; потпис на овластеното лице во 
надлежниот орган за издавање и замена на дозволата за 
колекционерско оружје и печат на надлежниот орган за 
издавање и замена на дозволата за колекционерско 
оружје.  

Од четвртата до тринаесетата страница се запишу-
ваат датум на регистрација на оружјето, податоците за 
секое парче на колекционерско оружје за кое важи доз-
волата за колекционерско оружје (категорија, тип, од-
носно вид; марка/производител; калибар; модел и фа-
брички број на оружјето); регистарски број на одобре-
нието врз основа на кое е набавено оружјето; потпис на 
овластеното лице во надлежниот орган за издавање на 
дозволата за колекционерско оружје; печат на надлеж-
ниот орган за издавање на дозволата за колекционерско 
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оружје; податоците во случај на  отуѓување на оружје-
то (датум на одјавување и поништување на оружјето; 
потпис на овластеното лице во надлежниот орган за из-
давање на дозволата за колекционерско оружје; печат 
на надлежниот орган за издавање на дозволата за ко-
лекционерското оружје и забелешка).           

Четиринаесетата страница е празна, а на петнаесе-
тата страница, во средината на горниот дел е испишано 
„НАПОМЕНИ“, а по тоа е отпечатен текст на извадоци 
од Законот за оружјето  (Образец број 16).    

 
Член 12 

Образецот на потврдата за поседување на оружје е 
изработен на хартија во бела боја и е со димензии 21 х 
30 см.  

Во потврдата од ставот 1 на овој член се запишува-
ат податоците за: имателот на дозволата за оружје; ре-
гистарски број на дозволата за оружје која се заменува 
и орган на издавање, оружјето кое се поседува (катего-
рија, вид, односно тип, марка, калибар и фабрички 
број), како и место за печат и потпис на овластеното 
лице на надлежниот орган. 

Во долниот дел на потврдата од став 1 на овој член, 
се испишани зборовите „НАПОМЕНА: Со оваа потвр-
да оружјето не може да се употребува (Образец број 
17). 

 
Член 13 

Образецот на потврдата за пријавено оружје од Д 
категорија е во правоаголна форма, во сина боја, со ди-
мензии 8, 8 х 12, 5 сантиметри и содржи насловна стра-
на и три нумерирани страници.  

На насловната страна, во средината на горниот дел, 
со црни букви е испишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА“, а под тоа отпечатен е грбот на Република Ма-
кедонија во златна боја. Во средината на насловната 
страна, со црни букви е испишано:„ПОТВРДА ЗА 
ПРИЈАВЕНО ОРУЖЈЕ ОД Д КАТЕГОРИЈА“ . Во дол-
ниот дел, се испишани ознаката за називот на потврда-
та за пријавено оружје од Д категорија „П“ и серискиот 
број на потврдата. 

На првата страница, се запишуваат податоците за: 
имателот на потврдата за пријавено оружје од Д кате-
горија (физичкото или правното лице).    

На втората страница, се запишуваат податоците за: 
оружјето за кое важи потврдата (категорија, тип однос-
но вид, марка, модел/производител, калибар и фабрич-
ки број на оружјето), регистарски број на потврдата за 
пријавено оружје од категорија Д , надлежен орган и 
датум на нејзино издавање, надлежниот орган за изда-
вање на потврдата за пријавено оружје од Д категорија, 
како и предвидено е место за потпис на овластеното 
лице во надлежниот орган за издавање на потврдата и 
печат на надлежниот орган за издавање на потврдата. 

На третата страница, во горниот дел се запишуваат 
податоците за промена на живеалиште, односно пре-
стојувалиште на физичкото лице, односно седиште на 
правното лице иматели на потврдата, надлежен орган 
кој ја извршил промената како и предвидено е место за 
потпис на овластеното лице во надлежниот орган кој ја 
извршил промената и печат на надлежниот орган кој ја 
извршил промената.  

Во долниот дел на третата страница се запишуваат 
податоци за одјавување и поништување на потврдата 
во случај на отуѓување на оружјето, потпис на овласте-

ното лице во надлежниот орган за одјавување и пони-
штување на потврдата за пријавено оружје од Д катего-
рија и печат на надлежниот орган за одјавување и по-
ништување на потврдата за пријавено оружје од Д ка-
тегорија (Образец број 18).  

 
Член 14 

Образецот на потврдата за огнено оружје што е 
трајно онеспособено за употреба е изработен на харти-
ја во бела боја и е со димензии 21 х 30 сантиметри.  

Во потврдата од став 1 на овој член се запишуваат 
податоците за: имателот на огненото оружје што е трај-
но онеспособено за употреба (физичко или правно ли-
це); трговското друштво кое ја извршило техничката 
постапка за трајно онеспособување на оружјето; тех-
ничката постапка со која огненото оружје е трајно 
онеспособено за употреба; оружјето кое е трајно онес-
пособено за употреба (категорија, тип, односно вид, ка-
либар и фабрички број); исправа за оружјето (регистар-
ски број, датум на издавање и вид на дозволата); пот-
пис на овластеното лице на комисијата на надлежниот 
орган за издавање на потврдата за огнено оружје што е 
трајно онеспособено за употреба и печат на надлежни-
от орган за издавање на потврда за огнено оружје што е 
трајно онеспособено за употреба (Образец број 19). 

 
Член 15 

Образецот на одобрението за производство, попра-
вање, промет или превоз на оружје и муниција е соста-
вен од 7 посебни обрасци и тоа од: одобрение за произ-
водство на оружје, одобрение за производство на муни-
ција, одобрение за поправање на оружје, одобрение за 
промет со оружје, муниција и делови за оружје, одо-
брение за превоз на оружје и муниција при увоз, одо-
брение за превоз на оружје и муниција при извоз и одо-
брение за превоз на оружје и муниција. 

Образецот на одобрението за производство на 
оружје е изработен на хартија во бела боја со димензии 
21 х 30 см и содржи две нумерирани страници. Во одо-
брението, на првата страница се запишуваат податоци 
за: трговското друштво што врши производство на 
оружје; одговорното лице во трговското друштво; ос-
новачите на трговското друштво, објектот каде се врши 
производството на оружје и податоци за оружјето што 
може да се произведува. Втората страница содржи 
образложение, како и место за печат и потпис на овла-
стеното лице на надлежниот орган (Образец број 20). 

Образецот на одобрението за производство на му-
ниција е изработен на хартија во бела боја со димензии 
21 х 30 см и содржи две нумерирани страници. Во одо-
брението, на првата страница се запишуваат податоци 
за: трговското друштво што врши производство на му-
ниција; одговорното лице во трговското друштво; ос-
новачите на трговското друштво, објектот каде се врши 
производството на муницијата и податоци за муниција-
та што може да се произведува. Втората страница содр-
жи образложение, како и место за печат и потпис на 
овластеното лице на надлежниот орган (Образец број 
21). 

Образецот на одобрението за поправање на оружје 
е изработен на хартија во бела боја со димензии 21 х 30 
см и содржи две нумерирани страници. Во одобрение-
то, на првата страница се запишуваат податоци за: тр-
говското друштво што врши поправање на оружје; од-
говорното лице во трговското друштво; основачите на 
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трговското друштво, објектот каде се врши поправање 
на оружјето и податоци за оружјето што може да се по-
права. Втората страница содржи образложение, како и 
место за печат и потпис на овластеното лице на над-
лежниот орган (Образец број 22). 

Образецот на одобрението за промет со оружје, му-
ниција и делови за оружје е изработен на хартија во бе-
ла боја со димензии 21 х 30 см и содржи две нумерира-
ни страници. Во одобрението, на првата страница се за-
пишуваат податоците за: трговското друштво што вр-
ши промет со оружје, муниција и делови за оружје; од-
говорното лице во трговското друштво; основачите на 
трговското друштво; објектот каде се врши промет со 
оружје, муниција и делови за оружје. Втората страница 
содржи образложение, како и место за печат и потпис 
на овластеното лице на надлежниот орган (Образец 
број 23). 

Образецот на одобрението за превоз на оружје и 
муниција при увоз е изработен на хартија во бела боја 
со димензии 21 х 30 см. Одобрението содржи референ-
тен број на лиценца, датум и место на издавање на одо-
брението, податоци за примачот/увозникот на оружјето 
и/или муницијата, испраќачот/извозникот на оружјето 
и/или муницијата, земја на поаѓање/извоз, земја на на-
мена/увоз, влезен граничен премин и релација, подато-
ци 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 24). 

Образецот на одобрението за превоз на оружје и 
муниција при извоз е изработен на хартија во бела боја 
со димензии 21 х 30 см. Одобрението содржи референ-
тен број на лиценца, датум и место на издавање на одо-
брението, податоци за испраќачот/извозникот на оруж-
јето и/или муницијата, примачот/увозникот на оружје-
то и/или муницијата, земја на поаѓање/извоз, земја на 
намена/увоз, излезен граничен премин и релација, по-
датоци за превозникот, возачот, податоци за транспор-
тот, податоци за оружјето и/или муницијата за кои се 
врши превоз при извоз, предвидено е место за евенту-
ални 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 25). 

Образецот на одобрението за превоз на оружје и 
муниција е изработен на хартија во бела боја со димен-
зии 21 х 30 см. Одобрението содржи податоци за при-
мачот, испраќачот на оружјето и муницијата, превозни-
кот, возачот, видот на транспортот, релацијата, подато-
ци за оружјето и/или муницијата за кои се врши пре-
воз, како и предвидено е место за евентуални мерки за 
безбедност при превозот, рок на важност на одобрение-
то, образложение, како и место за печат и потпис на ов-
ластеното лице на надлежниот орган (Образец број 26).  

Член 16 
Образецот на одобрението за пренесување (транс-

фер) на оружје и муниција е составен од 3 посебни 
обрасци и тоа од: одобрение за пренесување (трансфер) 
на оружје и муниција при увоз, одобрение за пренесу-
вање (трансфер) на оружје и муниција при извоз и одо-
брение за пренесување (трансфер) на оружје и муници-
ја. 

Образецот на одобрението за пренесување (транс-
фер) на оружје и муниција при увоз е изработен на хар-
тија во бела боја со димензии 21 х 30 см. Одобрението 
содржи референтен број на лиценца, датум и место на 
издавање на одобрението, податоци за прима-
чот/увозникот на оружјето и/или муницијата, испраќа-
чот/извозникот на оружјето и/или муницијата, земја на 
поаѓање/извоз, земја на намена/увоз, податоци за оруж-
јето 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 овла-
стеното лице на надлежниот орган (Образец број 27). 

Образецот на одобрението за пренесување (транс-
фер) на оружје и муниција при извоз е изработен на 
хартија во бела боја со димензии 21 х 30 см. Одобрени-
ето содржи референтен број на лиценца, датум и место 
на издавање на одобрението, податоци за испраќа-
чот/извозникот на оружјето и/или муницијата, прима-
чот/увозникот на оружјето и/или муницијата, земја на 
поаѓање/извоз, земја на намена/увоз, податоци за оруж-
јето 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 овла-
стеното лице на надлежниот орган (Образец број 28). 

Образецот на одобрението за пренесување (транс-
фер) на оружје и муниција е изработен на хартија во 
бела боја со димензии 21 х 30 см. Одобрението содржи 
податоци за примачот, испраќачот на оружјето и муни-
цијата, 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 29). 

 
Член 17 

Образецот на потврдата (сертификат) за краен ко-
рисник е изработен на хартија во бела боја со димензии 
21 х 30 см. Потврдата содржи податоци за увозникот 
(точка 1), извозникот (точка 2), крајниот корисник (до-
колку е различен од увозникот) (точка 3), договорот 
или фактурата (точка 4), опис на стоката и количина 
(точка 5). Точките 6-9 содржат напомени. По точката 9, 
предвидена е рубрика која ја потполнува увозникот 
или крајниот корисник (доколку е различен од увозни-
кот) и содржи место за датум, име и функција, како и 
потпис и печат и рубрика за заверка на потврдата од 
надлежниот орган која содржи место за датум, име и 
функција , како и потпис, печат и рок на важност 
(Образец број 30). 

 
Член 18 

Образецот на одобрението за набавување и изнесу-
вање на оружје и муниција од Република Македонија е 
изработен на хартија во бела боја со димензии 21 х 30 
см и содржи две нумерирани страници.  

Во одобрението од ставот 1 на овој член се запишу-
ваат податоците за: физичкото лице на кое му се одо-
брува набавување и изнесување на оружје и муниција 
од Република Македонија (државјанин на Република 
Македонија или странец); оружјето, односно муниција-
та што се набавува и изнесува; граничниот премин ка-
де оружјето и муницијата се изнесува од Република 
Македонија и називот на државата во која се внесува 
оружјето и муницијата, како и место за печат и потпис 
на овластеното лице на надлежниот орган.  
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Во одобрението од ставот 1 на овој член, во долни-
от дел е содржана потврда, во која трговското друштво 
регистрирано за промет со оружје, делови за оружје и 
муниција ги запишува своите податоци и податоците 
за: физичкото или правното лице на кое му е продаде-
но оружје, делови за оружје и муниција; бројот на одо-
брението; оружјето, делови за оружје и муниција кое е 
купено; датум и место на пополнување на потврдата, 
како и место за печат и потпис на продавачот на тргов-
ското друштво (Образец број 31). 

 
Член 19 

Образецот на одобрението за внесување на оружје и 
муниција е изработен на хартија во бела боја и е со ди-
мензии 21 х 30 см.  

Во одобрението од ставот 1 на овој член се запишу-
ваат податоците за: физичкото лице на кое му е одо-
брено внесување на оружје и муниција; регистарски 
број на дозволата за оружје издадена од надлежен ор-
ган на друга држава; оружјето и муницијата кое се вне-
сува, место за напомена, како и место за печат и потпис 
на овластеното лице на надлежниот орган (Образец 
број 32). 

 
Член 20 

Образецот на одобрението за внесување и носење 
на оружје и муниција издадено од дипломатско-конзу-
ларното претставништво е изработен на хартија во бела 
боја и е со димензии 21 х 30 см.  

Во одобрението од ставот 1 на овој член се запишу-
ваат податоците за: физичкото лице на кое му се одо-
брува внесување и носење на оружје; регистарскиот 
број на дозволата за оружје издадена од надлежен ор-
ган на друга држава; граничниот премин каде се внесу-
ва и изнесува оружјето и муницијата; оружјето, однос-
но муницијата која се внесува и носи, како и место за 
печат и потпис на овластеното лице на надлежниот ор-
ган (Образец број 33). 

 
Член 21 

Образецот на одобрението за поседување и носење 
на ловечко оружје за време на лов во државата е изра-
ботен на хартија во бела боја со димензии 21 х 30 см и 
содржи две нумерирани страници.  

Во одобрението од ставот 1 на овој член се запишу-
ваат податоците за: физичкото лице на кое му се одо-
брува носење на ловечко или спортско оружје; ловеч-
кото друштво; регистарски број на дозволата за ловеч-
кото оружје; подрачјето на кое се врши ловот; рок на 
важење на одобрението; оружјето што се носи, однос-
но пренесува во Република Македонија, патната испра-
ва во која се запишани ловечкото оружје и муницијата, 
како и место за печат и потпис на овластеното лице на 
надлежниот орган (Образец број 34). 

 
Член 22 

Образецот на одобрението за пренесување на 
спортско оружје е изработен на хартија во бела боја и е 
со димензии 21 х 30 см.   

Во одобрението од ставот 1 на овој член се запишу-
ваат податоците за: физичкото лице или стрелачката 
организација на кои им се одобрува пренесување на 
спортското оружје преку државната граница; за бројот 
на членовите на стрелачката организација; местото и 
датумот на одржување на спортскиот натпревар или 

подготовките; граничниот премини каде се изнесува и 
внесува спортското оружје и муницијата; спортското 
оружје и муницијата што се пренесува, како и место за 
печат и потпис на овластеното лице на надлежниот ор-
ган (Образец број 35). 

 
Член 23 

Одобренијата за транзит на оружјето и муницијата 
се составени од 2 посебни обрасци и тоа: одобрението 
за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при 
транзит и одобрение за превоз на оружје и муниција 
при транзит.  

Образецот на одобрението за пренесување (транс-
фер) на оружје и муниција при транзит е изработен на 
хартија во бела боја со димензии 21 х 30 см. Одобрени-
ето содржи референтен број на лиценца, датум и место 
на издавање на одобрението, 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 пренесување-
то (трансферот) на оружјето и муницијата, податоци за 
оружјето и/или муницијата за кои се врши пренесување 
(трансфер), рок на важност на одобрението, образложе-
ние, како и место за печат и потпис на овластеното ли-
це на надлежниот орган (Образец број 36). 

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 ре-
ферентен број на лиценца, датум и место на издавање 
на одобрението, податоци за генералниот застапник кој 
го врши превозот при транзит на оружјето и муниција-
та, земја на поаѓање/извоз, земја на намена/увоз, пода-
тоци 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, во-
зачот, 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, образло-
жение, како и место за печат и потпис на овластеното 
лице на надлежниот орган (Образец број 37). 

 
Член 24 

Образецот на одобрението за основање на цивилни 
стрелишта е изработен на хартија во бела боја и е со 
димензии 21 х 30 см.  

Во одобрението од ставот 1 на овој член се запишу-
ваат податоците за: правните лица кои ги основаат ци-
вилните стрелишта; одговорното лице и основачите на 
правното лице што ги основаат цивилните стрелишта; 
видот на цивилните стрелишта, седиштето на објектите 
каде се вршат спортско-рекреативни вежби во гаѓање и 
практично оспособување за ракување со оружје, образ-
ложение како и место за печат и потпис на овластеното 
лице на надлежниот орган (Образец број 38). 

 
Член 25 

За издадените одобренија, потврди и дозволи за 
оружјето и муницијата, како и за поднесените барања 
во Министерството за внатрешни работи се водат еви-
денции во вид на регистри, кои се состојат од:  

1. Регистар на издадени одобренија за набавување 
на оружје, делови за оружје и муниција;  
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2. Регистар на поднесените барања за регистрирање 
на оружјето; 

3. Регистар на барања за заменување на постојните 
дозволи; 

4. Регистар на издадени дозволи за оружје;  
5. Регистар на издадени дозволи за поседување на 

оружје;  
6. Регистар на издадени дозволи за носење на оруж-

је;  
7. Регистар на издадени потврди за поседување на 

оружје;  
8. Регистар на издадени одобренија за набавување 

на колекционерско оружје;   
9. Регистар на поднесени барања за регистрирање 

на колекционерско оружје; 
10. Регистар на издадени дозволи за колекционер-

ско оружје; 
11. Регистар на колекционери; 
12. Регистар на пријавено оружје од категорија; 
13. Регистар на одземено, пронајдено и предадено 

оружје и муниција;  
14. Регистар на издадени одобренија за производс-

тво на оружје и муниција и поправање на оружје;  
15. Регистар на издадени потврди за огнено оружје 

што е трајно онеспособено за употреба; 
16. Регистар на издадени одобренија за промет; 
17. Регистар на издадени одобренија за пренесува-

ње на оружје (трансфер); 
18. Регистар на издадени одобренија за превоз; 
19. Регистар на издадени одобренија за основање на 

цивилни стрелишта; 
20. Регистар на издадени одобренија за набавување 

и изнесување на оружје и муниција од државата, одо-
бренија за внесување на оружје и муниција, одобренија 
за внесување на оружје и муниција издадено од дипло-
матско-конзуларни претставништва, одобренија за по-
седување и носење на ловечко оружје за време на лов 
во државата и одобренија за пренесување на спортско 
оружје и 

21. Регистар на издадени одобренија за транзит на 
оружјето и муницијата. 

Регистрите од ставот 1 на овој член се водат во уко-
ричена книга со страници со димензии 300 мм висина и 
400 мм должина на која на насловната страна во левиот 
горен агол пишува: „Република Македонија-Мини-
стерство за внатрешни работи“, а во средината називот 
на секој од регистрите.  

Секоја страна од регистрите има реден број напи-
шан со арапски броеви, по растечка големина.  

Регистрите од ставот 1 на овој член се водат рачно 
или преку систем за автоматска обработка на податоци.  

 
Член  26 

Регистарот на издадени одобренија за набавување 
на оружје, делови за оружје и муниција ги содржи 
следните рубрики: реден број, подносител на барање, 
број на одобрение за набавување на оружје, делови за 
оружје и муниција, оружје, делови за оружје, муниција 
и забелешка (Образец број  39). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Подносител на барање“ се запишуваат името и пре-
зимето, живеалиштето, односно престојувалиштето и 
ЕМБГ за физичкото лице, односно фирмата, седиштето 

и даночниот број за правното лице; во рубриката „Број 
на одобрение за набавување на оружје, делови за оруж-
је и муниција“ се запишува бројот на издаденото одо-
брение за набавување на оружје, делови за оружје и 
муниција; во рубриката „Оружје“ се запишуваат кате-
горијата, тип, односно вид, марката, калибарот, моде-
лот и фабричкиот број на оружјето; во рубриката “Де-
лови за оружје“ се запишуваат промените на главните 
делови на оружјето; во рубриката „Муниција“ се запи-
шува количината на муницијата и во рубриката „Забе-
лешка“ се запишуваат промените што се од значење за 
промена на податоците кои се претходно запишани во 
регистрите.           

 
Член 27 

Регистарот на поднесени барања за регистрирање 
на оружјето ги содржи следните рубрики: реден број, 
датум и место на поднесување на барањето, подноси-
тел на барањето, број и датум на одобрението за наба-
вување на оружје или одобрението за набавување на 
делови за оружје, оружје, делови за оружје и забелешка 
(Образец број 40). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Датум и место на поднесување на барањето“ се за-
пишува датумот на поднесување на барањето за реги-
стрирање на оружјето или делови за оружје и организа-
циониот облик на надлежниот орган каде е поднесено 
барањето; во рубриката „Подносител на барањето“ се 
запишуваат името и презимето, живеалиштето, однос-
но престојувалиштето и ЕМБГ за физичкото лице, од-
носно фирмата, седиштето и даночниот број за правно-
то лице; во рубриката „Број и датум на одобрението за 
набавување на оружје или делови за оружје; се запишу-
ва бројот и датумот на издавање на одобрението за на-
бавување на оружје или бројот и датумот на изадавање 
на одобрението за набавување на делови за оружје во 
рубриката „Оружје“ се запишуваат категоријата, тип, 
односно вид, марката, калибарот, моделот и фабрички-
от број на оружјето; во рубриката “Делови за оружје“ 
се запишуваат промените на главните делови на оруж-
јето и во рубриката „Забелешка“ се запишуваат проме-
ните што се од значење за промена на податоците кои 
се претходно запишани во регистрите.  

 
Член 28 

Регистарот на барања за заменување на постојните 
дозволи за оружје ги содржи следните рубрики: реден 
број, датум и место на поднесување на барањето, под-
носител на барање, регистарски број на дозволата за 
оружје, оружје и забелешка (Образец број 41). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Датум и место на поднесување на барањето“ се за-
пишува датумот на поднесување на барањето за заме-
нување на постојните дозволи за оружјеи организацио-
ниот облик на надлежниот орган каде е поднесено ба-
рањето; во рубриката „Подносител на барање“ се запи-
шуваат името и презимето, живеалиштето, односно 
престојувалиштето и ЕМБГ за физичкото лице, однос-
но фирмата, седиштето и даночниот број за правното 
лице; во рубриката „Регистарски број на дозволата за 
оружје“ се запишуваат регистарскиот број на постојни-
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те дозволи за оружје; во рубриката „Оружје“ се запи-
шуваат категоријата, тип, односно вид, марката, кали-
барот, моделот и фабричкиот број на оружјето и во ру-
бриката „Забелешка“ се запишуваат промените што се 
од значење за промена на податоците кои се претходно 
запишани во регистрите.    

 
Член 29 

Регистарот на издадени дозволи за оружје ги содр-
жи следните рубрики: реден број, датум на дозволата 
за оружје, рок на важење на дозволата за оружје, фи-
зичко лице, оружје, делови за оружје, муниција и забе-
лешка (Образец број 42). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Датум на дозволата за оружје“ се запишува датумот 
на издавање на дозволата за оружје; во рубриката „Рок 
на важење на дозволата за оружје“ се запишува рокот 
на важење на дозволата за оружје; во рубриката „Фи-
зичко лице“ се запишуваат името и презимето, живеа-
лиштето, односно престојувалиштето и ЕМБГ; во ру-
бриката „Оружје“ се запишуваат категоријата, типот, 
односно видот, марката, калибарот и фабричкиот број 
на оружјето; во рубриката „Делови за оружје“ се запи-
шува промената на главните делови на оружјето; во ру-
бриката „Муниција„ се запишува количината на наба-
вената муниција и во рубриката „Забелешка„ се запи-
шуваат промените што се од значење за промена на по-
датоците кои се претходно запишани во регистрите.  

      
Член 30 

Регистарот на издадени дозволи за поседување на 
оружје ги содржи следните рубрики: реден број, датум 
на дозволата за поседување на оружје, рок на важење 
на дозволата за поседување на оружје, правно лице, 
оружје, делови за оружје, муниција и забелешка (Обра-
зец број 43). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Датум на дозволата за поседување на оружје“ се за-
пишува датумот на издавање на дозволата за поседува-
ње на оружје; во рубриката „Рок на важење на дозвола-
та за поседување на оружје “ се запишува рокот на ва-
жење на дозволата за поседување на оружје; во рубри-
ката „Правно лице“ се запишуваат фирмата, седиштето 
и даночниот број на правното лице; во рубриката 
„Оружје“ се запишуваат категоријата, типот, односно 
видот, марката, калибарот и фабричкиот број на оруж-
јето; во рубриката „Делови за оружје“ се запишува 
промената на главните делови на оружјето; во рубрика-
та „Муниција„ се запишува количината на набавената 
муниција и во рубриката „Забелешка„ се запишуваат 
промените што се од значење за промена на податоци-
те кои се претходно запишани во регистрите. 

 
Член 31 

Регистарот на издадени дозволи за носење на оруж-
је ги содржи следните рубрики: реден број, датум на 
дозволата за носење на оружје, рок на важење на доз-
волата за носење на оружје, физичко лице, правно ли-
це, регистарски број на дозволата за поседување на 
оружје, оружје, делови за оружје, муниција и забеле-
шка (Образец број 44).  

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Датум на дозволата за носење на оружје“ се запи-
шува датумот на издавање на дозволата за носење на 
оружјето; во рубриката „Рок на важење на дозволата за 
носење на оружје “ се запишува рокот на важење на 
дозволата за носење на оружјето; во рубриката „Физич-
ко лице“ се запишуваат името и презимето, живеали-
штето, односно престојувалиштето, ЕМБГ и вид на за-
нимање на физичкото лице; во рубриката „Правно ли-
це“ се запишуваат фирмата, седиштето, даночниот број 
и шифра на дејност на правното лице; во рубриката 
„Регистарски број на дозволата за поседување на оруж-
је“ се запишува регистарскиот број на дозволата за по-
седување на оружје; во рубриката „Оружје“ се запишу-
ваат категоријата, типот, односно видот, марката, кали-
барот и фабричкиот број на оружјето; во рубриката 
„Делови за оружје“ се запишува промената на главните 
делови на оружјето; во рубриката „Муниција„ се запи-
шува количината на набавената муниција и во рубрика-
та „Забелешка„ се запишуваат промените што се од 
значење за промена на податоците кои се претходно за-
пишани во регистрите. 

 
Член 32 

Регистарот на издадени потврди за поседување на 
оружје ги содржи следните рубрики: реден број, датум 
на потврда за поседување на оружје, регистарски број 
на дозвола за оружје, причина за заменување на дозво-
лата за оружје со потврда за поседување на оружје, фи-
зичко лице,  оружје и забелешка (Образец број 45). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Датум на потврда за поседување на оружје“ се за-
пишува датумот на издавање на потврдата за поседува-
ње на оружје; во рубриката „Регистарски број на дозво-
лата за оружје“ се запишува регистарскиот број на доз-
волата за оружје; во рубриката „Причина за заменува-
ње на дозволата за оружје со потврда за поседување на 
оружје“ се запишува причината заради што се заменува 
дозволата за оружје со потврда за поседување на оруж-
је, односно се запишува причината поради која лицето 
престанало да се занимава со лов; во рубриката „Фи-
зичко лице“ се запишуваат името и презимето, живеа-
лиштето, односно престојувалиштето и ЕМБГ на фи-
зичкото лице; во рубриката „Оружје“ се запишуваат 
категоријата, типот, односно видот, марката, калибарот 
и фабричкиот број на оружјето и во рубриката „Забеле-
шка„ се запишуваат промените што се од значење за 
промена на податоците кои се претходно запишани во 
регистрите. 

Член 33 
Регистарот на одобренија за набавување на колек-

ционерско оружје ги содржи следните рубрики: реден 
број; подносител на барањето; број на одобрението за 
набавување на колекционерско оружје; колекционер-
ско оружје; делови за колекционерско оружје и забеле-
шка (Образец број 46). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Подносител на барањето“ се запишуваат името и 
презимето, живеалиштето, односно престојувалиштето 
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и ЕМБГ за физичкото лице, како подносител на бара-
њето; во рубриката „Број на одобрението за набавува-
ње на колекционерско оружје“ се запишува бројот на 
одобрението за набавување на колекционерското оруж-
је; во рубриката „ Колекционерско оружје“ се запишу-
ваат категоријата, тип, односно вид, марката, калиба-
рот, моделот и фабричкиот број на оружјето; во рубри-
ката “Делови на колекционерско оружје“ се запишува-
ат промените на деловите на оружјето и во рубриката 
„Забелешка“ се запишуваат промените што се од значе-
ње за промена на податоците кои се претходно запиша-
ни во регистрите. 

    
Член 34 

Регистарот на поднесени барања за регистрирање 
на колекционерско оружје ги содржи следните рубри-
ки: реден број, датум и место на поднесување на бара-
њето, подносител на барање, број и датум на издавање 
на одобрението за набавување на колекционерско 
оружје или делови за колекционерско оружје, оружје, 
делови за оружје и забелешка (Образец број 47). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Датум и место на поднесување на барањето“ се за-
пишува датумот на поднесување на барањето за реги-
стрирање на  колекционерско оружјето или делови за 
оружје и организациониот облик на надлежниот орган 
каде е поднесено барањето за регистрирање; во рубри-
ката „Подносител на барање“ се запишуваат името и 
презимето, живеалиштето, односно престојувалиштето 
и ЕМБГ за физичкото лице, како подносител на бара-
њето; во рубриката „Број и датум на одобрението за на-
бавување на колекционерско оружје“ се запишува бро-
јот и датумот на издавање на одобрението за набавува-
ње на колекционерското оружје или бројот и датумот 
на издавање на одобрението за набавување на делови 
за колекционерското оружје; во рубриката „Оружје“ се 
запишуваат категоријата, тип, односно вид, марката, 
калибарот, моделот и фабричкиот број на оружјето; во 
рубриката “Делови за оружје“ се запишуваат промени-
те на главните делови на оружјето и во рубриката „За-
белешка“ се запишуваат промените што се од значење 
за промена на податоците кои се претходно запишани 
во регистрите.  

 
Член 35 

Регистарот на дозволи за колекционерско оружје ги 
содржи следните рубрики: реден број, датум на дозво-
лата за колекционерско оружје, рок на важење на доз-
волата за колекционерско оружје, физичко лице, оруж-
је, делови на оружје и забелешка (Образец број 48). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Датум на  дозволата за колекционерско оружје “ се 
запишува датумот на издавање на дозволата за колек-
ционерско оружје; во рубриката „Рок на важење на 
дозволата за колекционерско оружје“ се запишува ро-
кот на важење на дозволата за колекционерско оружје; 
во рубриката „Физичко лице“ се запишуваа името и 
презимето, живеалиштето, односно престојувалиштето 
и ЕМБГ за физичкото лице на кое му е издадена дозво-
лата за колекционерско оружје; во рубриката „Оружје“ 
се запишуваат категоријата, тип, односно вид, марката, 

калибарот, моделот и фабричкиот број на оружјето; во 
рубриката “Делови на оружје“ се запишуваат промени-
те на главните делови на оружјето и во рубриката „За-
белешка“ се запишуваат промените што се од значење 
за промена на податоците кои се претходно запишани 
во регистрите.  

 
Член 36 

Регистарот на колекционери ги содржи следните 
рубрики: реден број, физичко лице, дозвола за колек-
ционерско оружје и забелешка (Образец број 49). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Физичко лице“ се запишуваа името и презимето, 
живеалиштето, односно престојувалиштето и ЕМБГ за 
физичкото лице на кое му е издадено одобрение за на-
бавување на колекционерско оружје; во рубриката 
„Дозвола за колекционерско оружје“ се запишува бро-
јот и датумот на издавање на  дозволата за колекцио-
нерско оружје и  во рубриката „Забелешка“ се запишу-
ваат промените што се од значење за промена на пода-
тоците кои се претходно запишани во регистрите.  

 
Член 37 

Регистарот на пријавено оружје од категорија Д, ги 
содржи следните рубрики: реден број, датум на потвр-
да за оружје од Д категорија, физичко лице, правно ли-
це, оружје и забелешка (Образец број 50). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Датум на потврда за оружје од Д категорија“ се за-
пишува датумот на издавање на потврдата за пријавено 
оружје од категорија Д; во рубриката „Физичко лице“ 
се запишуваат името и презимето, живеалиштето, од-
носно престојувалиштето и ЕМБГ на физичкото лице; 
во рубриката „Правно лице“ се запишуваат фирмата, 
седиштето и даночниот број на правното лице; во ру-
бриката „Оружје“ се запишуваат категоријата, типот, 
односно видот, марката, калибарот, фабричкиот број и 
моменталната состојба на оружјето и во рубриката „За-
белешка“ се запишуваат промените што се од значење 
за промена на податоците кои се претходно запишани 
во регистрите. 

 
Член 38 

Регистарот на одземено, пронајдено и предадено 
оружје и муниција ги содржи следните рубрики: реден 
број, физичко лице, оружје, миниција, број и датум на 
донесување на решение за одземање на оружје и муни-
ција, датум и место на пронаоѓање на оружјето и муни-
цијата, датум и место на предавање на пронајденото 
оружје и муниција, моментална состојба на оружјето и 
муницијата и забелешка (Образец број 51). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Физичко лице“ се запишуваат името и презимето, 
живеалиштето, односно престојувалиштето и ЕМБГ на 
физичкото лице од кое е одземено, односно пронајдено 
или предадено оружјето и муницијата; во рубриката 
„Оружје“ се запишуваат категоријата, типот, односно 
видот, марката, калибарот и фабричкиот број на оруж-
јето; во рубриката „Муниција“ се запишува количината 
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на одземената, односно пронајдената или предадената 
муниција; во рубриката „Број и датум на донесување 
на решение за одземање на оружје и муниција“ се запи-
шуваат бројот и датумот на донесување на решението 
за одземање на оружјето и муницијата; во рубриката 
„Датум и место на пронаоѓање на оружјето и муниција-
та“ се запишуваат датумот и местото на пронаоѓање на 
оружјето и муницијата; во рубриката „Датум и место 
на предавање на пронајденото оружје и муниција„ се 
запишуваат датумот и местото на предавање на пронај-
деното оружје и муниција; во рубриката „Моментална 
состојба на оружјето и муницијата„ се запишува мо-
менталната состојба на оружјето и муницијата кое е од-
земено, пронајдено или предадено и во рубриката „За-
белешка„ се запишуваат промените што се од значење 
за промена на податоците кои се претходно запишани 
во регистрите. 

 
Член 39 

Регистарот на издадени одобренија за производство 
на оружје и муниција и поправање на оружје ги содржи 
следните рубрики: реден број, регистарски број и да-
тум на одобрението, вид на одобрението (производство 
на оружје/производство на муниција/поправање на 
оружје), трговско друштво што врши производство на 
оружје/производство на муниција /поправање на оруж-
је, основачи на трговското друштво што врши произ-
водство на оружје/производство на муниција /поправа-
ње на оружје, податоци за оружјето/муницијата за чие 
производство/поправка е издадено одобрението и забе-
лешка (Образец број 52).  

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број" се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Регистарски број и датум на одобрението за произ-
водство на оружје и муниција и поправање на оружје" 
се запишуваат регистарски број и датумот на издавање 
на одобрението за производство на оружје/производс-
тво на муниција /поправање на оружје; во рубриката 
„Вид на одобрението" се запишува видот на одобрени-
ето (одобрението за производство на оружје/произ-
водство на муниција/поправање на оружје); во рубри-
ката „Трговско друштво што врши производство на 
оружје/производство на муниција/поправање на оруж-
је" се запишуваат фирмата, седиштето и даночниот 
број на трговското друштво; во рубриката „Основачи 
на трговското друштво што врши производство на 
оружје/производство на муниција /поправање на оруж-
је " се запишуваат име и презиме, државјанство, живеа-
лиште, односно престојувалиште и ЕМБГ на основачи-
те; во рубриката „Податоци за оружјето/муницијата за 
чие производство/поправка е издадено одобрението“ се 
запишуваат категоријата, типот, односно видот, марка-
та/производителот на оружјето, односно видот и кали-
барот на муницијата што се произведува, како и кате-
горијата, типот, односно видот, маркатапро-изводите-
лот на оружјето што се поправа и во рубриката 
„Забелешка„ се запишуваат промените што се од 
значење за промена на податоците кои се претходно за-
пишани во регистрите. 

 
Член 40 

Регистарот на потврди на огнено оружје што е трај-
но онеспособено за употреба ги содржи следните ру-
брики: реден број; физичко или правно лице; оружје; 

трговско друштво; регистарски број и датум на одобре-
нието за производство на оружје и муниција и поправа-
ње на оружје; техничка постапка; исправа за оружје и 
забелешка (Образец 53). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Физичко или правно лице“ се запишуваат името и 
презимето, живеалиштето односно престојувалиштето 
и ЕМБГ за физичкото лице, односно фирмата, седи-
штето и даночниот број за правното лице, сопственик 
на огненото оружје што е трајно онеспособено за упо-
треба; во рубриката „Оружје“ се запишува категорија-
та, типот односно видот, марката, калибарот и фабрич-
киот број на оружјето што е трајно онеспособено за 
употреба; во рубриката „Трговско друштво“ се запи-
шуваат фирмата, седиштето, даночниот број и шифрата 
на дејност на трговското друштво кое ја извршила тех-
ничката постапка за трајно онеспособување на огнено-
то оружје; во рубриката „Регистарски број и датум на 
одобрение за производство на оружје и муниција и по-
правање на оружје“ се запишува регистарскиот број и 
датумот на издавање на одобрението за производство 
на оружје и муниција и поправање на оружје; во рубри-
ката „Техничка постапка“ се запишува техничката по-
стапка со која се врши трајно онсепособување на оруж-
јето; во рубриката „Исправа за оружјето“ се запишува 
регистарскиот број, датумот на издавање и рокот на ва-
жење на исправите за оружјето и во рубриката „Забеле-
шка„ се запишуваат промените што се од значење за 
промена на податоците кои се претходно запишани во 
регистрите.  

 
Член 41 

Регистарот на издадени одобренија за промет со 
оружје, муниција и делови за оружје ги содржи следни-
те рубрики: реден број, регистарски број и датум на 
одобрението за промет, трговско друштво што врши 
промет со оружје, муниција и делови за оружје, осно-
вачи на трговското друштво што врши промет со оруж-
је, муниција и делови за оружје, објектот каде се врши 
промет со оружје, муниција и делови за оружје и забе-
лешка (Образец број 54).  

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Регистарски број и датум на одобрението за про-
мет“ се запишуваат регистарскиот број и датумот на 
издавање на одобренијата за промет со оружје, муни-
ција и делови за оружје; во рубриката „Трговско друш-
тво што врши промет со оружје, муниција и делови зa 
оружје“ се запишуваат фирмата, седиштето и даночни-
от број на трговското друштво што врши промет со 
оружје, муниција и делови за оружје; во рубриката 
„Објект каде се врши промет со оружје, муниција и де-
лови за оружје "се запишува локацијата на објектот 
каде се врши промет со оружје, муниција и делови за 
оружје и во рубриката „Забелешка“ се запишуваат 
промените што се од значење за промена на 
податоците кои се претходно запишани во регистрите. 

 
Член 42 

Регистарот за издадени одобренија за пренесување 
на оружјето (трансфер) се состои од два посебни реги-
стри, и тоа: Регистарот за издадени одобренија за пре-
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несување на оружјето (трансфер) при увоз/извоз и Ре-
гистарот за издадени одобренија за пренесување на 
оружјето (трансфер). 

Регистарот за издадени одобренија за пренесување 
на оружјето (трансфер) при увоз/извоз ги содржи след-
ните рубрики: реден број, регистарски број и датум на 
одобрението за пренесување (трансфер) на оружјето 
и/или муницијата, примач, испраќач, земја на поаѓање, 
земја на намена, податоци за оружјето и/или муниција-
та што се пренесува и забелешка (Образец број 55). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Регистарски број и датум на одобрението“ се запи-
шуваат регистарскиот број и датумот на издавање на 
одобрението за пренесување (трансфер) на оружје-
то/муницијата; во рубриката „Примач“ се запишува 
фирмата и седиштето на трговското друштво кое е 
увозник на оружјето и/или муницијата, во рубриката 
„Испраќач“ се запишува фирмата и седиштето на тр-
говското друштво кое е извозник на оружјето и/или му-
ницијата, во рубриката „Земја на поаѓање“ се запишува 
земјата од каде ќе се изврши пренесувањето (трансфе-
рот) на оружјето и/или муницијата, во рубриката „Зем-
ја на намена“ се запишува земјата каде ќе се изврши 
пренесувањето (трансферот) на оружјето и/или муни-
цијата, во рубриката „Податоци за оружјето и/или му-
ницијата што се пренесува (трансферира)“ се запишу-
ваат категоријата, типот, односно видот, калибарот, ко-
личината, марката/производителот на оружјето и/или 
муницијата и во рубриката „Забелешка“ се запишуваат 
промените што се од значење за промена на податоци-
те кои се претходно запишани во регистарот. 

Регистарот за издадени одобренија за пренесување 
на оружјето (трансфер) ги содржи следните рубрики: 
реден број, регистарски број и датум на одобрението за 
пренесување (трансфер) на оружјето и/или муницијата, 
примач, испраќач, податоци за оружјето/муницијата 
што се пренесува и забелешка (Образец број 56). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Регистарски број и датум на одобрението“ се запи-
шуваат регистарскиот број и датумот на издавање на 
одобрението за пренесување на оружјето и/или муни-
цијата (трансфер); во рубриката „Примач“ се запишува 
фирмата и седиштето на трговското друштво кое е при-
мател на оружјето и/или муницијата, во рубриката „Ис-
праќач“ се запишува фирмата и седиштето на трговско-
то друштво кое е испорачател на оружјето и/или муни-
цијата, во рубриката „Податоци за оружјето и/или му-
ницијата што се пренесува (трансферира)“ се запишу-
ваат категоријата, типот, односно видот, калибарот, ко-
личината, марката/производителот на оружјето и/или 
муницијата и во рубриката „Забелешка“ се запишуваат 
промените што се од значење за промена на податоци-
те кои се претходно запишани во регистарот. 

 
Член 43 

Регистарот за издадени одобренија за превоз се со-
стои од два посебни регистри: Регистар за издадени 
одобренија за превоз при увоз/извоз  и Регистарот за 
издадени одобренија за превоз. 

Регистар за издадени одобренија за превоз при 
увоз/извоз за превоз при увоз/извоз ги содржи следните 
рубрики: реден број, регистарски број и датум на одо-
брението за превоз при увоз/извоз на оружјето и/или 
муницијата,  примач, испраќач, земја на поаѓање, земја 
на намена, податоци за транспорот, податоци за оруж-
јето/муницијата што се пренесува,  број на одобрение-
то за пренесување (трансфер) и забелешка (Образец 
број 57). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Регистарски број и датум на одобрението“ се запи-
шуваат регистарскиот број и датумот на издавање на 
одобрението за превоз при увоз/извоз на оружјето 
и/или муницијата; во рубриката „Примач“ се запишува 
фирмата и седиштето на трговското друштво кое е 
увозник на оружјето и/или муницијата, во рубриката 
„Испраќач“ се запишува фирмата и седиштето на тр-
говското друштво кое е извозник на оружјето и/или му-
ницијата, во рубриката „Земја на поаѓање“ се запишува 
земјата од каде ќе се врши превозот на оружјето и/или 
муницијата, во рубриката „Земја на намена“ се запишу-
ва земјата каде се врши увозот на оружјето и/или муни-
цијата, во рубриката „Транспорт“ се запишуваат пода-
тоци за видот на транспортот, транспортното средство 
и возачот, во рубриката „Податоци за оружјето и/или 
муницијата што се превезува“ се запишуваат категори-
јата, типот, односно видот, калибарот, количината, 
марката/производителот на оружјето и/или муницијата, 
во рубриката „број на одобрението за пренесување 
(трансфер)“ се запишува регистарскиот број и датумот 
на издавање на одобрението за пренесување (трансфер) 
по кое се издава одобрението за превоз на оружјето 
и/или муницијата и во рубриката „Забелешка“ се запи-
шуваат промените што се од значење за промена на по-
датоците кои се претходно запишани во регистарот. 

Регистарот за издадени одобренија за превоз ги со-
држи следните рубрики: реден број, регистарски број и 
датум на одобрението за превоз на оружјето и/или му-
ницијата, примач, испраќач, податоци за транспорот, 
податоци за оружјето/муницијата што се пренесува, 
број на одобрението за пренесување (трансфер) и забе-
лешка (Образец број 58). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Регистарски број и датум на одобрението“ се запи-
шуваат регистарскиот број и датумот на издавање на 
одобрението за превоз (локал) на оружјето и/или муни-
цијата; во рубриката „Примач“ се запишува фирмата и 
седиштето на трговското друштво кое е го купува 
оружјето и/или муницијата, во рубриката „Испраќач“ 
се запишува фирмата и седиштето на трговското друш-
тво кое е го продава оружјето и/или муницијата, во ру-
бриката „Транспорт“се запишуваат податоци за видот 
на транспортот, транспортното средство и возачот, во 
рубриката „Податоци за оружјето и/или муницијата 
што се превезува“ се запишуваат категоријата, типот, 
односно видот, калибарот, количината, марка-
та/производителот на оружјето и/или муницијата, во 
рубриката „број на одобрението за пренесување (транс-
фер)“ се запишува регистарскиот број и датумот на из-
давање на одобрението за пренесување (трансфер) по 
кое се издава одобрението за превоз на оружјето и/или 
муницијата и во рубриката „Забелешка“ се запишуваат 
промените што се од значење за промена на податоци-
те кои се претходно запишани во регистарот.  

Член 44 
Регистарот на издадени одобренија за основање на 

цивилни стрелишта ги содржи следните рубрики: ре-
ден број, регистарски број и датум на одобрението за 
промет, трговско друштво-основач на цивилното стре-
лиште, основачи на трговското друштво-основач на ци-
вилното стрелиште, видот на цивилното стрелиште 
(отворено, затворено или комбинирано), објектот каде 
се вршат спортско-рекреативни вежби во гаѓање и пра-
ктично оспособување за ракување со оружје и забеле-
шка (Образец број 59).  

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
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та „ Регистарски број и датум на одобрението за про-
мет “ се запишуваат регистарскиот број и датумот на 
издавање на одобренијата за промет со оружје, муни-
ција и делови за оружје; во рубриката „Трговско друш-
тво-основач на цивилното стрелиште“ се запишуваат 
фирмата, седиштето и даночниот број на трговското 
друштво-основач на цивилното стрелиште; во рубрика-
та „Вид на цивилното стрелиште (отворено, затворено 
или комбинирано)“ се запишува видот на цивилното 
стрелиште (отворено, затворено или комбинирано); во 
рубриката „Објект каде се вршат каде се вршат спорт-
ско-рекреативни вежби во гаѓање и практично оспосо-
бување за ракување со оружје“ се запишува локацијата 
на објектот каде се вршат спортско-рекреативни вежби 
во гаѓање и практично оспособување за ракување со 
oružje и во рубриката „Забелешка“ се запишуваат про-
мените што се од значење за промена на податоците 
кои се претходно запишани во регистрите. 

 
Член 45 

Регистарот на издадени одобренија за одобренија за 
набавување и изнесување на оружје и муниција од држа-
вата, одобренија за внесување на оружје и муниција, 
одобренија за внесување на оружје и муниција издадено 
од дипломатско-конзуларни претставништва, одобрени-
ја за поседување и носење на ловечко оружје за време на 
лов во државата и одобренија за пренесување на спорт-
ско оружје ги содржи следните рубрики: реден број, вид, 
број и датум на одобрението, физичко лице, оружје, гра-
ничен премин и забелешка (Образец број 60). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Вид, број и датум на одобрението“ се запишува ви-
дот на одобрението, бројот и датумот на одобрението 
издадено од надлежен орган, односно број на одобре-
нието за оружје издадено од надлежен орган на друга 
држава; во рубриката “Физичко лице“ се запишуваат 
името и презимето, живеалиштето, односно престоју-
валиштето, ЕМБГ и државјанството на физичкото лице 
кое го внесува оружјето во државата; во рубриката 
„Оружје“ се запишуваат категоријата, типот, односно 
видот, марката, калибарот и фабричкиот број на оруж-
јето; во рубриката „Граничен премин“ се запишуваат 
називите на граничните премини каде се внесува и из-
несува оружјето и во рубриката „Забелешка“ се запи-
шуваат промените што се од значење за промена на по-
датоците кои се претходно запишани во регистрите.       

 
Член 46 

Регистарот на издадени одобренија за транзит се 
состои од два посебни регистри, и тоа: Регистарот на 
издадени одобренија за превоз при транзит и Региста-
рот на издадени одобренија за пренесување (трансфер) 
на оружје и муниција при транзит. 

Регистарот за издадени одобренија за превоз при 
транзит ги содржи следните рубрики: реден број, реги-
старски број и датум на одобрението, генерален застап-
ник, земја на поаѓање, земја на намена, испраќач, при-
мач, влезен – излезен ГП, податоци за транспорот, по-
датоци за оружјето/муницијата што се превезува и за-
белешка (Образец број 61). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Регистарски број и датум на одобрението“ се запи-
шуваат регистарскиот број и датумот на издавање на 
одобрението за превоз при транзит на оружјето и/или 
муницијата; во рубриката „Генерален застапник “ се за-
пишува фирмата и седиштето на трговското друштво 
кое посредува при превозот во транзит на оружјето 
и/или муницијата, во рубриката „Земја на поаѓање“ се 
запишува земјата од каде ќе се врши превозот при 

транзит на оружјето и/или муницијата, во рубриката 
„Земја на намена“ се запишува земјата каде се врши 
увозот на оружјето и/или муницијата, во рубриката 
„Испраќач“ се запишува фирмата и седиштето на тр-
говското друштво кое е извозник на оружјето и/или му-
ницијата,  во рубриката „Примач“ се запишува фирма-
та и седиштето на трговското друштво кое е увозник на 
оружјето и/или муницијата, во рубриката „Влезен – из-
лезен ГП“ се запишува влезниот и излезниот граничен 
премин преку кои се врши превозот при транзит, во ру-
бриката „Податоци за оружјето и/или муницијата што 
се превезува“ се запишуваат категоријата, типот, од-
носно видот, калибарот, количината, марката/произ-
водителот на оружјето и/или муницијата и во рубрика-
та „Забелешка“ се запишуваат промените што се од 
значење за промена на податоците кои се претходно 
запишани во регистарот. 

Регистарот на издадени одобренија за пренесување 
(трансфер) на оружје и муниција при транзит ги содр-
жи следните рубрики: реден број, регистарски број и 
датум на одобрението, генерален застапник, земја на 
поаѓање, земја на намена, испраќач, примач, податоци 
за оружјето/муницијата што се пренесува (трансфери-
ра) и забелешка (Образец број 62). 

Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член 
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та „Регистарски број и датум на одобрението“ се запи-
шуваат регистарскиот број и датумот на издавање на 
одобрението за пренесување (трансфер) на оружјето 
и/или муницијата при транзит; во рубриката „Генера-
лен застапник“ се запишува фирмата и седиштето на 
трговското друштво кое посредува при пренесувањето 
(трансфер) во транзитот на оружјето и/или муницијата, 
во рубриката „Земја на поаѓање“ се запишува земјата 
од каде се врши пренесување (трансфер) при транзит 
на оружјето и/или муницијата, во рубриката „Земја на 
намена“ се запишува земјата каде се врши пренесува-
њето (трансфер)  на оружјето и/или муницијата, во ру-
бриката „Испраќач“ се запишува фирмата и седиштето 
на трговското друштво кое е извозник на оружјето 
и/или муницијата,  во рубриката „Примач“ се запишува 
фирмата и седиштето на трговското друштво кое е 
увозник на оружјето и/или муницијата, во рубриката 
„Податоци за оружјето и/или муницијата што се прене-
сува (трансферира)“ се запишуваат категоријата, типот, 
односно видот, калибарот, количината, марката/произ-
водителот на оружјето и/или муницијата и во рубрика-
та „Забелешка“ се запишуваат промените што се од 
значење за промена на податоците кои се претходно 
запишани во регистарот. 

 
Член 47 

Обрасците од број 1 до број 62 се составен дел на 
овој правилник.  

       
Член 48 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за обрасците за оруж-
јето и муницијата и за начинот на водење на евиденции 
на оружје и муниција („Службен весник на РМ“ број 
93/05).   

Член 49 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
    
    Бр. 14.1-48131/1     Министер 
21 јули 2009 година           за внатрешни работи,  
          Скопје                м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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1804. 
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 вна-
трешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И ОДОБРЕНИ-
ЈАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 
ПРИ УВОЗ, ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИ-
ЈА ПРИ ИЗВОЗ, ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) 
НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ УВОЗ, ЗА ПРЕ-
НЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИ-
ЦИЈА ПРИ ИЗВОЗ, ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАН-
СФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАН-
ЗИТ И ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА  

ПРИ ТРАНЗИТ ШТО СЕ ИЗДАВААТ 
ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат образците на ба-
рањата 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 му-
ниција 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 муни-

ција при увоз содржи место за податоци за прима-
чот/увозникот на оружјето и/или муницијата, испраќа-
чот/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 муниција-
та 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 гра-
ничен премин и релација, податоци за превозникот, во-
зачот, 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, образло-
жение, 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 муни-
ција при извоз содржи место за податоци за испраќа-
чот/извозникот на оружјето и/или муницијата, прима-
чот/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 лицен-
ца, датум и место на издавање на одобрението, подато-
ци за испраќачот/извозникот на оружјето и/или муни-
цијата, примачот/увозникот на оружјето и/или муници-
јата, земја на поаѓање/извозник, земја на намена, изле-
зен граничен премин и релација, податоци за превозни-
кот, возачот, податоци за транспортот, податоци за 
оружјето и/или муницијата за кои се врши превоз при 
извоз, предвидено е место за евентуални мерки за без-
бедност при превозот, рок на важност на одобрението, 
образложение, како и место за печат и потпис на овла-
стеното лице на надлежниот орган (Образец број 4). 

 
Член 4 

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

Образецот на одобрението за пренесување (транс-
фер) на оружје и муниција при увоз содржи референ-
тен број на лиценца, датум и место на издавање на одо-
брението, податоци за примачот/увозникот на оружјето 
и/или муницијата, испраќачот/извозникот на оружјето 
и/или муницијата, земја на поаѓање/извоз, земја на на-
мена, податоци за оружјето и/или муницијата за кои се 
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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 пода-
тоци за испраќачот/извозникот на оружјето и/или му-
ницијата, примачот/увозникот на оружјето и/или муни-
цијата, 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 (транс-
фер) на оружје и муниција при извоз содржи референ-
тен број на лиценца, датум и место на издавање на одо-
брението, податоци за испраќачот/извозникот на оруж-
јето и/или муницијата, примачот/увозникот на оружје-
то 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 важ-
ност на одобрението, образложение, како и место за пе-
чат 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 по-
датоци за генералниот застапник кој го врши пренесу-
вањето (трансферот) на оружјето и муницијата, земја 
на поаѓање/извоз, земја на намена/увоз, податоци за ис-
праќачот/извозникот и примачот/увозникот помеѓу кои 
се врши пренесувањето (трансферот) на оружјето и му-
ницијата, место за договор или друг документ за дого-
ворена количина на оружје или муниција, место за при-
лог како и место за опис на стоката (податоци за оруж-
јето и/или муницијата за кои се врши пренесување 
(трансфер), (Образец број 9). 

Образецот на одобрението за пренесување (транс-
фер) на оружје и муниција при транзит содржи рефе-
рентен број на лиценца, датум и место на издавање на 
одобрението, податоци за генералниот застапник кој го 
врши пренесувањето (трансферот) на оружјето и муни-
цијата, земја на поаѓање/извоз, земја на намена/увоз, 
податоци за испраќачот/извозникот и примачот/увоз-
никот 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 над-
лежниот орган (Образец број 10). 

 
Член 7 

Образецот на барањето за превоз на оружје и муни-
ција при транзит содржи место за податоци за генерал-
ниот 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, ме-
сто за договор или друг документ за договорена коли-
чина 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) (Обра-
зец 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 ре-
ферентен број на лиценца, датум и место на издавање 
на одобрението, податоци за генералниот застапник кој 
го врши превозот при транзит на оружјето и муниција-
та, земја на поаѓање/извоз, земја на намена/увоз, пода-
тоци 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, во-
зачот, 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, образло-
жение, 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 Репуб-
лика 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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1805. 
Врз основа на член 18-а став 2 од Законот за оруж-

јето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2005, 47/2006, 42/2007 и 86/2008), министерот за вна-
трешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИИТЕ НА МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ПРОБНИ ИС-
ПУКУВАЊА, НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПРОБНИ 
ИСПУКУВАЊА И ЗА ЧУВАЊЕТО НА ЧАУРИТЕ ОД  

ОРУЖЈЕТО ОД КОЕ Е ИЗВРШЕНО ПРОБНО 
ИСПУКУВАЊЕ 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува составот на комисии-
те на Министерството за внатрешни работи за пробни 
испукувања, начинот на вршење на пробни испукува-
ња, како и чувањето на чаурите од оружјето од кое е 
извршено пробно испукување. 

 
II. СОСТАВ НА КОМИСИИТЕ НА МИНИСТЕРСТ-
ВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ПРОБНИ  

ИСПУКУВАЊА 
 

Член 2 
За вршење на пробни испукувања од оружје соглас-

но Законот за оружјето, од страна на министерот за 
внатрешни работи сe формираaт осум комисии на Ми-
нистерството за внатрешни работи (во натамошниот 
текст: Министерството) за вршење на пробни испуку-
вања (во натамошниот текст: комисии), за подрачјето 
на осумте Сектори за внатрешни работи на Министерс-
твото, на предлог на началникот на соодветниот Се-
ктор. 

 
Член 3 

Комисиите се составени од претседател, три члена 
и нивни заменици. 

Претседателот и неговиот заменик, како и еден 
член и негов заменик се униформирани полициски 
службеници, а по еден член и заменик член се од орга-
низационата единица за граѓански работи и организа-
ционата единица за криминалистичка (претседател и 
три членa). 

Претседателот, членовите и замениците на претсе-
дателот и членовите се работници на Сектор за вна-
трешни работи за чие подрачје се формира комисијата. 

 
III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ  НА ПРОБНИ  

ИСПУКУВАЊА 
 

Член 4 
Испукувањата  се вршат во објекти кои ги исполну-

ваат условите предвидени во Правилникот за минимал-
ни и технички и безбедносни услови што треба да ги 
исполнуваат објектите на цивилните стрелишта. 

 
Член 5 

Членовите на комисиите во постапката за испукува-
ње треба да бидат облечени во работно заштитна облека. 

Пред започнување со постапката на испукување 
треба да бидат отстранети чаури од претходни испуку-
вања.  

Испукувањето го врши членот на Комисиите - уни-
формиран полициски службеник со куршуми  кои ги 
обезбедува сопственикот на оружјето или кои на сме-

тка на сопственикот на оружјето ги обезбедува Мини-
стерството за внатрешни работи (комисиите), во при-
суство на медицинско лице. 

Сопственикот на оружјето треба да присуствува 
при постапката на испукувањето. 

 
Член 6 

Пронаоѓањето, подигањето и пакувањето на чаури-
те го врши членот на Комисијата од организационата 
единица за криминалистичка техника. 

Пакувањето се врши во алуминиумски кутии, поли-
етиленски кесички или друга амбалажа соодветна за 
таа намена. 

Одбележувањето на спакуваните (обезбедени) чау-
ри го врши членот на Комисијата од организационата 
единица за граѓански работи.  

 
Член 7 

За извршеното испукување претседателот на Коми-
сијата составува Записник, кој го потпишуваат претсе-
дателот и членовите на комисиите. 

 
Член 8 

Транспорт на испуканите чаури се спроведува од 
страна на комисиите веднаш по финализирање на испу-
кувањата, на безбеден и сигурен начин со видливо од-
бележани службени возила на Министерството, до про-
сториите на соодветната организациона единица за гра-
ѓански работи. 

 
Член 9 

По прием на испуканите чаури, организационата 
единица за граѓански работи определува единствен 
идентификационен број за испуканите чаури од оруж-
јето од кое се испукани.  

 
IV. ЧУВАЊЕТО НА ЧАУРИТЕ ОД ОРУЖЈЕТО ОД 
КОЕ Е ИЗВРШЕНО ПРОБНО ИСПУКУВАЊЕ 

 
Член 10 

Комисиите ги преземаат испуканите чаури за кои е 
определен единствен идентификационен број и ги до-
ставуваат до Одделот за криминалистичка техника во 
Централните полициски служби во Бирото за јавна без-
бедност во Министерството, каде чаурите се чуваат во 
специјална просторија (депо, магацин) на централизи-
ран начин.  

Просторијата од ставот 1 на овој член се користи 
исклучиво за чување на испукани чаури и е посебно за-
штитно-технички обезбедена. 

Во просторијата од ставот 1 на овој член, складира-
ните чаури е потребно да бидат видливо одбележени,  
селектирани и класифицирани на начин што ќе овозмо-
жи ефикасно и брзо пронаоѓање на единствениот иден-
тификационен број. 

За испуканите чаури складирани во просторијата од 
ставот 1 на овој член се води евиденција. 

 
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ 

 
    Бр. 14.1-48133/1                         Министер 
21 јули 2009 година                 за внатрешни работи, 
          Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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1806. 
Врз основа на член 27 став 1 алинеја 6 од Законот 

за возила („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 140/08), министерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РЕГИСТРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧЈА ЗА 
ВОЗИЛАТА И НИВНИ ОЗНАКИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат регистрациони-
те подрачја за возилата и нивните ознаки. 

 
Член 2 

Регистрационо подрачје во смисла на овој правилник 
е подрачјето на една или повеќе општини на кое вози-
латa при регистрацијата добиваат регистарски таблици 
со определена ознака на регистрационото подрачје.  

 
Член 3 

На територијата на Република Македонија се утвр-
дуваат следните регистрациони подрачја: 

1. Битола - за подрачјето на општините: Битола, Де-
мир Хисар, Крушево, Могила и Новаци; 

2. Велес - за подрачјето на општините: Велес, Град-
ско и Чашка; 

3. Гевгелија - за подрачјето на општините: Богдан-
ци, Валандово, Гевгелија и Дојран; 

4. Гостивар - за подрачјето на општините: Врапчи-
ште, Гостивар, Маврово и Ростуша; 

5. Кавадарци - за подрачјето на општините: Демир 
Капија, Кавадарци, Неготино и Росоман; 

6. Кичево - за подрачјето на општините: Вранешти-
ца, Другово, Зајас, Кичево, Македонски Брод, Осломеј 
и Пласница; 

7. Кочани - за подрачјето на општините: Берово, 
Виница, Делчево, Зрновци, Кочани, Македонска Каме-
ница, Пехчево и Чешиново-Облешево; 

8. Крива Паланка - за подрачјето на општините: 
Крива Паланка и Ранковце; 

9. Куманово - за подрачјето на општините: Кратово, 
Куманово, Липково и Старо Нагоричaне; 

10. Охрид - за подрачјето на општините: Дебарца, 
Охрид и Ресен; 

11. Прилеп - за подрачјето на општините: Долнени, 
Кривогаштани и Прилеп;  

12. Радовиш - за подрачјето на општините: Конче и 
Радовиш; 

13. Скопје - за подрачјето на општините во град 
Скопје, како и за подрачјето на општините: Арачиново, 
Зелениково, Илинден, Петровец, Сопиште, Студенича-
ни и Чучер - Сандево; 

14. Струга - за подрачјето на општините: Вевчани, 
Дебар, Струга и Центар Жупа; 

15. Струмица - за подрачјето на општините: Боси-
лово, Василево, Ново Село и Струмица; 

16. Тетово - за подрачјето на општините: Боговиње, 
Брвеница, Желино, Јегуновце, Теарце и Тетово и 

17. Штип - за подрачјето на општините: Карбинци, 
Лозово, Пробиштип, Свети Николе и Штип.  

 
Член 4 

Регистрационите подрачја од член 3 на овој правил-
ник се означуваат со ознаки. 

Oзнаките на регистрационитe подрачјa, се наведени 
во Списокот на ознаките на регистрационите подрачја, 
кој е даден во Прилог бр. 1 и составен дел на овој пра-
вилник. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за регистрационите 
подрачја за моторни и приклучни возила (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 140/07).  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 14.1-47847/1                           Министер 
20 јули 2009 година                 за внатрешни работи, 

    Скопје                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
1807. 

Врз основа на член 48 став 1 алинеја 6 од Законот 
за возила (,,Службен весник на Република Македонија“ 
број 140/2008), министерот за внатрешни работи доне-
се  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОСТОРНИТЕ, МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧ-
КИТЕ И БЕЗБЕДНОСНИТЕ УСЛОВИ, КАКО И 
УСЛОВИТЕ ВО ОДНОС НА КАДАРОТ ЗА ПРАВ-
НИТЕ И ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА КОИ ВГРАДУВААТ 
УРЕДИ ЗА ПОГОН НА ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС, НА 
КОМПРИМИРАН ЗЕМЕН ГАС ИЛИ ДРУГ ГАС  

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат просторните, 
материјално-техничките и безбедносните услови, како 
и условите во однос на кадарот за правните и физички-
те лица кои вградуваат уреди за погон на течен нафтен 
гас, на компримиран земен гас или друг уред. 
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Член 2 
Одделни поими употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
,,Гас“ е течен нафтен гас кој претставува смеша на 

пропан и бутан со UN ознака 1965 и меѓународна озна-
ка LPG (liquefied petroleum gas) и компримиран земен 
гас чиј работен притисок не надминува 20 МPa (220 
bar), со UN ознака 1979 и меѓународна ознака CNG 
(compressed natural gas); 

,,Притисок“ е притисок поголем од атмосферскиот 
притисок на воздухот (надпритисок). 

,,Уреди за погон на течен нафтен гас, на комприми-
ран земен гас или друг гас“ се: 

- резервоар за гас; 
- арматура на резервоарот за гас; 
- прочистувач на гасот; 
- испарувач на гас (само за течен нафтен гас); 
- регулатор на притисок; 
- гасен вентил; 
- приклучок за празнење (само за метан); 
- вентил за течно гориво (бензин или дизел гориво); 
- водови за гас со висок притисок; 
- водови за гас со низок притисок; 
- водови за средство за греење; 
- електрични уреди и инсталации. 
 

II. ПРОСТОРНИ, МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ, БЕЗ-
БЕДНОСНИ И КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 
1.1 Просторни капацитети 

      
Член 3 

Правно лице и физичко лице кое вградува уреди за 
погон на течен нафтен гас, на компримиран земен гас 
или друг уред треба да поседува простории потребни 
за вградување на уреди за погон на течен нафтен гас, 
на компримиран земен гас или друг уред и тоа: работен 
простор (работилница) со димензии најмалку 6 метри x 
3 метри за прием на најмалку еден автомобил, односно 
работен простор (работилница) со димензии од најмал-
ку 14 метри x 4,5 метри ако правното лице вградува 
уреди и опрема за погон на моторни возила на гас во 
товарни возила и автобуси. 

 
1.2 Материјално-технички капацитети 

 
Член 4 

Лицата од членот 3 на овој правилник треба да по-
седуваат уред кој ќе овозможи работа на возила со при-
стап од долната страна, во зависност од видот на вози-
лото и видот на гас кој се вградува, заради спречување 
на создавање смеси со опасни концентрации на гас. 

 
Член 5 

Лицата од членот 3 на овој правилник треба да има-
ат уред за чување (складирање) гас од уреди и опрема 
за погон на моторни возила на гас согласно одредбите 
на овој правилник. 

 
Член 6 

За вградување на уреди за погон на течен нафтен 
гас, на компримиран земен гас или друг уред, лицата 
од членот 3 на овој правилник треба да поседуваат ме-
ханичарски, електричарски и лимарски алат потребен 
за изведување на инсталациски работи како и посебен 

алат доколку истото е пропишано од страна на произ-
водителот на уредите и опремата за погон на моторни 
возила на гас. 

Покрај алатот предвиден во ставот 1 на овој член, 
лицата од членот 3 на овој правилник треба да поседу-
ваат и детектор за присутност на гас заради соодветно 
испитување на непропустливост на гасните уреди и 
опремата на возилото. 

 
1.3 Безбедносни капацитети 

 
Член 7 

Лицата од членот 3 на овој правилник треба да по-
седуваат претходна согласност од Министерството за 
внатрешни работи за локација на работниот простор 
вклучувајќи го и складишниот резервоар за гас од 200 
литри во согласност со прописите за складирање и за-
штита на запаливи течности и гасови. 

 
Член 8 

Заради соодветна заштита од пожари и експлозии, 
лицата од членот 3 на овој правилник треба да имаат 
поставено јасно воочливи ознаки за заштита од пожари 
и експлозии. 

Покрај ознаките предвидени во ставот 1 на овој 
член, лицата од членот 3 на овој правилник треба да 
поседуваат уреди за противпожарна заштита во соглас-
ност со прописите за заштита и спасување, како и соод-
ветни упатства за сигурна работа и постапување во 
случаи на пожар и експлозија. 

  
Член 9 

За заштита на работниците лицата од членот 3 на 
овој правилник треба да ги исполнуваат условите пред-
видени во прописите за безбедност и здравје. 

      
Член 10 

Во случаите кога на резервоар за гас односно на во-
зило се вршат работи со отворен пламен или со искре-
ње, а резервоарот за гас не е изваден од возилото, пред 
отпочнувањето на работите гасот се отстранува од уре-
дот и опремата за погон на моторни возила на гас, пре-
ку уредот за чување (складирање) на гас од уреди и 
опрема за погон на моторно возила на гас предвиден 
согласно член 5 на овој правилник. Испуштање на гас 
во атмосфера не е дозволено. 

 
Член 11 

За уредите и опремата за погон на моторни возила 
на гас од членот 2 став 4 алинеи од 1 до 8 на овој пра-
вилник, лицата од членот 3 на овој правилник треба да 
имаат техничко-технолошка документација на произ-
водителот за вградување и одржување. 

Обврската од ставот 1 на овој член не се однесува 
за цевките за вентилирање предвидени како заштитно 
куќиште на арматурата на резервоарот за гас односно 
заштитното куќиште на резервоарот за гас со арматура-
та која му припаѓа на резервоарот за гас. 

Техничко-технолошката документација од ставот 1 
на овој член ги содржи техничките цртежи со сите пре-
сеци, каталошка документација и документација за 
типско испитување.  



Стр. 144 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 јули 2009 
 

Член 12 
За уредите и опремата за погон на моторни возила 

на гас, лицата од членот 3 на овој правилник треба да 
имаат изјава за сообразност од испорачателот со потвр-
да дека истите ги задоволуваат пропишаните барања и 
стандарди. 

      
1.4 Кадровски капацитети 

 
Член 13 

За извршување на работите во врска со вградување 
на уреди за погон на течен нафтен гас, на компримиран 
земен гас или друг уред согласно одредбите на овој 
правилник, лицата од членот 3 на овој правилник треба 
да имаат вработено најмалку еден работник – сервисер 
кој има завршено образование од механичарска или 
електричарска струка и кој поседува документ издаден 
од овластено правно лице за оспособеност за извршу-
вање на работи на уреди и опрема за погон на моторни 
возила на гас. 

Покрај лицето од ставот 1 на овој член, лицата од 
членот 3 на овој правилник треба да имаат вработено и 
лица обучени за складирања и дејствија поврзани со 
складирања на опасни материи (запаливи течности и 
гасови).   

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
    Бр.14.1-49465-1                  Министер 
27 јули 2009 година          за внатрешни работи, 

    Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
__________ 

 
1808. 

Врз основа на член 27 став 1 алинеја 7 од Законот 
за возила („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 140/2008), министерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРО-
СТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДРИТЕ ЗА ПРАВНИ-
ТЕ ЛИЦА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА И 
ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ПУШТААТ НА ПАЗАР ВО-
ЗИЛА ДОКОЛКУ ИЗДАВААТ ПРОБНИ ТАБЛИЦИ 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-
лови во однос на просторот, опремата и кадрите за 
правните лица за регистрација на возила и правните 
лица кои пуштаат на пазар возила доколку издаваат 
пробни таблици. 

 
II. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 

 
Член 2 

Правните лица кои вршат регистрација на возила 
треба да имаат просторија осветлена со дневна светли-
на, со природно или вештачко (со вентилациони уреди) 

проветрување, во која има простор за пристап на 
странките и простор за опремата од член 4 на овој пра-
вилник.  

Покрај просторијата од ставот 1 на овој член, треба 
да има соодветно обезбедена, односно заштитена по-
мошна просторија (магацин) за складирање на реги-
старските таблици, во непосредна близина на просто-
ријата од ставот 1 на овој член. 

 
Член 3 

Правните лица кои пуштаат на пазар возила докол-
ку издаваат пробни таблици, за вршење на работите на 
издавање пробни таблици треба да имаат: 

- посебна просторија од членот 2 од овој правилник 
или  

- соодветен простор во рамките на објектите каде 
вршат продажба на возила кој ги исполнува условите 
пропишани за посебната просторија од членот 2 од 
овој правилник. 

 
III. УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ОПРЕМАТА 

 
Член 4 

Правните лица за регистрација на возила и правни-
те лица кои пуштаат на пазар возила, доколку издаваат 
пробни таблици, треба да имаат опрема, и тоа: 

- работна маса (пулт, шалтер, биро); 
- метална каса; 
- телефонска врска; 
- опрема за канцелариско работење и  
- соодветна информатичка опрема, софтверска ап-

ликација што овозможува поврзување со автоматската 
евиденција на регистрирани возила што ја врши Мини-
стерството за внатрешни работи и интернет конекција 
од минимум 1 mb/s, 

Правните лица кои пуштаат на пазар возила треба 
да имаат и дополнителна метална каса за складирање 
на пробните таблици. 

 
IV. УСЛОВИ ВО ОДНОС НА КАДРИТЕ 

 
Член 5 

Правните лица за регистрација на возила и правни-
те лица кои пуштаат на пазар возила, доколку издаваат 
пробни таблици, треба да имаат вработено лице кое 
освен општите услови за засновање на работен однос 
ги исполнува и следните услови: 

- да има завршено средно образование и 
- да има потврда (сертификат) за основни познава-

ња од областа на информатиката. 
 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
  
   Бр.14.1-49264-1                  Министер 
24 јули 2009 година         за внатрешни работи, 

    Скопје               м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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1809. 
Врз основа на член 48 став 1 алинеја 4 од Законот 

за возила („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 140/08), министерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОМЕНИ НА ВОЗИЛАТА ШТО НЕ ЗНАЧАТ 
ПРЕПРАВКА И ПОПРАВКА И НАЧИНОТ НА НИВ-
НОТО ЕВИДЕНТИРАЊЕ, КАКО И ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА 

ЗА ВГРАДУВАЊЕ 
 

I.ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат промените на 

возилата што не значат преправка и поправка и начи-
нот на нивното евидентирање, како и формата и содр-
жината на образецот на потврдата за вградување. 

 
II. ПРОМЕНИ НА ВОЗИЛАТА ШТО НЕ ЗНАЧАТ 

ПРЕПРАВКА И ПОПРАВКА И НАЧИНОТ 
НА НИВНОТО ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

 
Член 2 

За промени на возилата што не значат преправка и 
поправка и начинот на нивното евидентирање (во ната-
мошниот текст: промени) се смета: 

- вградување на дополнителни светла (вдвоени, 
светла за магла и др.); 

- вградување на сончев кров; 
- вградување на сигурносни стакла;  
- вградување на сигурносни ремени и  
- вградување на друг вид на одделни системи, со-

ставни делови, самостојни технички единици и опрема 
кои претходно не биле вградени на возилото, а нивното 
вградување не претставува преправка и поправка сог-
ласно закон. 

 
Член 3 

Промени се вршат само ако за одделните системи, 
составните делови, самостојните технички единици и 
опремата кои се вградуваат е издадено одобрение сог-
ласно закон. 

 
Член 4 

Одделните системи, составните делови, самостојни-
те технички единици и опремата од член 3 од овој пра-
вилник може да се вградат при промените, доколку во 
одобрението од членот 3 од овој правилник се наведе-
ни идентични податоци како што се податоците во одо-
брението за вградените системи, составни делови, са-
мостојни технички единици и опрема за возилото кога 
истото било произведено. 

Член 5 
За извршените промени, правното или физичко ли-

це што е регистрираното за одржување и поправка на 
возила води рачна и електронска евиденција. 

 
III. ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА ПОТВРДАТА ЗА ВГРАДУВАЊЕ 
 

Член 6 
Потврдата за вградување е дадена во Образецот бр. 

1 кој е изработен во бела боја на А4 формат и содржи 
податоци за: 

- регистрираното правно или физичко лице кое ја 
извршило промената  на возилото која треба да се еви-
дентира; 

- број на потврдата за извршените евидентирани 
промени согласно Законот за возила; 

- податоци за сопственикот на возилото, и тоа: име 
и презиме на физичкото лице, односно назив на прав-
ното лице, како и адреса на сопственикот; 

- податоци за возилото, и тоа: регистарски број, 
вид, марка, тип, број на шасија (VIN), тип на мотор, го-
дина на производство, како и силина на моторот (kW) 
и 

- податоци за промените, и тоа: опис на промената 
на компонентите (составниот дел, самостојната технич-
ка единица и опремата), податоци за компонентите кои 
се нововградени и за одобренијата за нововградените 
компоненти, како и податоци за одобренијата за основ-
но (фабрички) вградените компоненти кои се заменети. 

Во долниот дел од Потврдата од став 1 на овој член 
предвидено е место за напомена дека кон потврдата се 
приложуваат документи за идентификација на одобре-
нијата за компонентите кои се нововградени и за одо-
бренијата за основно (фабрички) вградените компонен-
ти кои се заменети, како и датум на издавање, место за 
печат и потпис на овластено лице.  

 
Член 7 

Образецот бр. 1 е составен дел на овој правилник. 
 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр. 14.1-49265/1                            Министер 
24 јули 2009 година                за внатрешни работи, 

         Скопје                     м-р Гордана Јанкуловска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1810. 

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 32/01, 
50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05 и 88/08), мини-
стерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-
цизите („Службен весник на Република Македонија", 
бр. 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/05, 44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08 и 53/09), Обра-
зецот „АКЦ-ММ" се заменува со нов Образец „АКЦ-
ММ" кој е даден во прилог и е составен дел на овој 
правилник.   

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

        
Бр. 20-24672/3 

28 јули 2009 година            Министер,  
    Скопје           м-р Зоран Ставрески, с.р 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА СУШТИНСКИ БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР НА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1811. 
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      Бр. 07-5869/4                               Министер, 
10 јули 2009 година                    Фатмир Бесими, с.р. 
          Скопје 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1812. 
Врз основа на член 68  став 3 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/08), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесe  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОЈАСОТ 
ОКОЛУ РИБНИК 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на обеле-
жување на појасот околу рибник. 

 
Член 2 

Појасот околу рибникот се обележува со крајни и 
средишни пловки, јажиња и знаме за препознавање на 
оддалеченост не поголема од 15 метри од кафезите.  

Крајните пловки се  пластични, со жолта флуорес-
центна боја, во топчеста форма и пречник не помал од 
50 сантиметри и се прицврстуваат за дното на риболов-
ната вода.  

Крајните пловки помеѓу себе се поврзуваат со јажи-
ња.  

Средишните пловки се пластични, со жолта флуо-
ресцентна боја, во топчеста или цилиндрична форма и 
пречник не помал од десет сантиметри и се прицврсту-
ваат на јажињата на растојание не поголемо од еден 
метар.  

Член 3 
Знамето за препознавање се поставува на една од 

крајните пловки од член 2 став 2 на овој правилник. 
Знамето за препознавање е со црвена боја, во право-

аголна форма со димензии 30 х 20 сантиметри. Од ед-
ната страна на знамето со црна боја е наведен називот 
на  вршителот на аквакултура, а од другата страна бро-
јот на дозволата за аквакултура.  

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
      Бр. 08-9543/1                                  Министер 
24 јули 2009 година              за земјоделство, шумарство 
          Скопје                                   и водостопанство, 
                                                   Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
1813. 

Врз основа на член 92 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 07/08), министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОЗВОЛЕНИТЕ РИБОЛОВНИ СРЕДСТВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат дозволените ри-

боловни средства за вршење стопански, рекреативен, 
мелиоративен и селективен риболов. 

 
Член 2 

Риболовни средства за вршење стопански, мелиора-
тивен и селективен риболов се рибарски алат и рибо-
ловна опрема. 

Рибарски алат за вршење на стопанскиот риболов 
од став 1 на овој член се мрежи за сите видови риби, 
струкови за лов на сом и блинкери на влечење за лов на 
пастрмка и белвица. 

Риболовна опрема за вршење на стопанскиот рибо-
лов од став 1 на овој член се пловни објекти чија дол-
жина не преминува  12 метри. 

Член 3 
Дозволените мрежи за стопански риболов може да би-

дат стоечки, повлечни и покровни мрежи за зафрлување. 
Стоечките мрежи за риболов во риболовните по-

драчја и риболовните зони се со најголема должина од 
50 метри независно од видот на рибата која се лови.  

Стоечките мрежи за риболов во риболовните по-
драчја и риболовните зони се со најголема висина од 
пет метри за лов на пастрмка и крап и три метри за лов 
на останатите видови риби.  

Должината и висината на мрежата се мери во однос 
на конецот на кој се поставени пловките и оловата и 
конецот кој ги поврзува. 

Во еден риболовен ден рибарите (стопанските ри-
боловци), може да користат најмногу 20 мрежи неза-
висно од видот на риба кој се лови.  

  
Член 4 

Еден струк за вршење стопански риболов на крап 
може да има најмногу 100 јадици.  

Во еден риболовен ден рибарите, може да користат 
најмногу три струкови.   

 
Член 5 

Стопански риболов на пастрмка и белвица може да 
се врши и со блинкер на влечење.  

При вршење стопански риболов на риболовните по-
драчја може да се користат најмногу два риболовни 
стапа од страните на пловниот објект со врзани најмно-
гу седум блинкери на секој риболовен стап или најмно-
гу пет топки со врзани најмногу десет блинкери на се-
која топка.  

При вршење стопански риболов на риболовните зо-
ни може да се користи најмногу еден стап на пловен 
објект со врзани најмногу седум блинкери или најмно-
гу две топки со врзани најмногу седум блинкери на се-
која топка.  

 
Член 6 

Дозволени риболовни средства за вршење рекреативен 
риболов се риболовен прибор и риболовна опрема. 

Дозволен риболовен прибор за вршење рекреативен 
риболов се риболовни трски, риболовни машинки (ор-
ши) и природни и вештачки мамци (блинкери, воблери, 
вештачки мушички). 

При вршење рекреативен риболов на пастрмка на 
риболовните ревири може да се употребува една рибо-
ловна трска и еден блинкер кој може да има една јади-
ца (трокрака, двокрака или еднокрака), еден воблер кој 
може да има две јадици (трокраки, двокраки или едно-
краки) или три мушички кои можат да имаат еднокра-
ки јадици.  

При вршење на рекреативен риболов на пастрмка и бел-
вица на риболовните подрачја и рекреативните зони покрај 
риболовните средства од став 3 на овој член може да се упо-
требува и блинкер на влечење со најмногу еден стап на пло-
вен објект со врзани најмногу седум блинкери. 

При вршење на рекреативен риболов на сите оста-
нати видови риби во сите риболовни води може да се 
употребуваат најмногу две риболовни трски со по три 
јадици на трска или три риболовни трски со по една ја-
дица на трска, со или без машинка (орша) и природни 
или вештачки мамци. 

За вршење рекреативен риболов се употребува  ри-
боловната опрема од член 2 став 3 на овој правилник. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
      Бр. 08-9544/1                                  Министер  
24 јули 2009 година              за земјоделство, шумарство 
          Скопје                                 и водостопанство, 
                                                    Љупчо Димовски, с.р. 
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1814. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН НА ПРАТКИ 
ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО КОИ СЕ ВНЕСЕНИ КАКО ЛИЧЕН БАГАЖ НА ПАТНИЦИТЕ И СЕ 

НАМЕНЕТИ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ ЦЕЛИ 
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      Бр. 11-2396/3                             Министер, 
21 јули 2009 година                             Љупчо Димовски, с.р. 
          Скопје 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1815. 

Врз основа на член 45 став 7 од Законот за тутун и 
тутунски производи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/06 и 88/08), министерот за здрав-
ство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СЛИКИТЕ ОД ШТЕТНОТО ДЕЈСТВО  
НА ТУТУНОТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат сликите како 
дополнително предупредување од кои е јасно видливо 
штетното дејство на пушењето. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 2 
Сликите од членот 1 на овој правилник се дадени 

во Прилог број 1 што е составен дел на овој правилник. 
Сликите од ставот 1 на овој член во електронска 

форма се објавени на веб страницата www.moh.gov.mk 
на Министерството за здравство. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 10-6311/1             Министер, 
27 јули 2009 година                    д-р Бујар Османи, с.р. 

   Скопје 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1816. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008) член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност, Комисијата за хартии од вредност постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
број 07-2447/1 од 18-06-2008 година против АД за про-
изводство на алуминиумски полуфабрикати ТЕАЛ-Те-
тово на седницата одржана на ден 29-06-2009 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека АД за производство на алу-

миниумски полуфабрикати ТЕАЛ-Тетово  (целосен на-
зив), АД ТЕАЛ-Тетово (скратен назив), седиште: улица 
„Браќа Миладиновци“ бб, Тетово, ЕМБС 4082044 и 
Единствен даночен број 4028979116574 сторило прекр-
шок со несторување, при тоа навремено не ги исполни-
ло обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност на триме-
сечни финансиски извештаи за првото и третото триме-
сечје од 2008 година и на доставувањето на примерок 
од својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во 
законски предвидените рокови, регулирани со одред-
бите на член 157 и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност претставува 
прекршок од член 242 став 1 точките 4 и 6 од Законот 
за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 4 и 6 од Законот 
за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА 
ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1770/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1817. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии 
од вредност постапувајќи по барањето за поведување 
прекршочна постапка број 07-4967/1 од 11-12-2008 го-
дина против Македонски телеком Акционерско друш-
тво за електронски комуникации-Скопје на седницата 
одржана на ден 29-06-2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Македонски телеком Акци-

онерско друштво за електронски комуникации-Скопје 
(целосен назив), Македонски телеком АД Скопје (скра-
тен назив), седиште: ул. „Орце Николов“ бб, 1000 
Скопје Општина Центар, ЕМБС 5168660 и Единствен 
даночен број 4030997339640 сторило прекршок со не-
сторување, при тоа навремено не ги исполнило обвр-
ските како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 

Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
работењето; објавување на резиме на ревидиран годи-
шен извештај заедно со мислење на овластениот реви-
зор и на доставувањето на примерок од својот годи-
шен,  тримесечен и тековен извештај во законски пред-
видените рокови, регулирани со одредбите на член 154 
став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 од Зако-
нот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕ-
НА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-341/5           Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1818. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии 
од вредност постапувајќи по барањето за поведување 
прекршочна постапка број 07-2436/1 од 18-06-2008 го-
дина против Инвестбанка АД Скопје  на седницата 
одржана на ден 29-06-2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Инвестбанка АД Скопје  

(целосен назив), Инвестбанка АД Скопје  (скратен на-
зив), седиште: улица „Македонија“ број 9/11 Скопје-
Центар, ЕМБС 4558669 и Единствен даночен број 
4030993261735 сторило прекршок со несторување, при 
тоа навремено не ги исполнило обврските како акцио-
нерско друштво со посебни обврски за известување 
кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за 
хартии од вредност на годишен извештај за неговите 
финансиски резултати, правниот статус и работењето; 
објавување на резиме на ревидиран годишен извештај 
заедно со мислење на овластениот ревизор и на доста-
вувањето на примерок од својот годишен,  тримесечен 
и тековен извештај во законски предвидените рокови, 
регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 
став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вред-
ност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 од Зако-
нот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕ-
НА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1773/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1819. 
 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии 
од вредност постапувајќи по барањето за поведување 
прекршочна постапка број 07-2437/1 од 18-06-2008 го-
дина против Друштво за производство и трговија Ло-
зар-Пелистерка АД Скопје на седницата одржана на 
ден 29-06-2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за производство и 

трговија Лозар-Пелистерка АД Скопје (целосен назив), 
Лозар-Пелистерка АД Скопје (скратен назив), седиште: 
ул. „Босна и Херцеговина“, ЕМБС 4010876 и Единс-
твен даночен број 4002989121429 сторило прекршок со 
несторување, при тоа навремено не ги исполнило обвр-
ските како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
работењето; објавување на резиме на ревидиран годи-
шен извештај заедно со мислење на овластениот реви-
зор и на доставувањето на примерок од својот годи-
шен,  тримесечен и тековен извештај во законски пред-
видените рокови, регулирани со одредбите на член 154 
став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 од Зако-
нот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕ-
НА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1765/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1820. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2441/1 од 18-06-
2008 година против Централна кооперативна банка АД 
Скопје (поранешен назив Силекс банка АД Скопје) на 
седницата одржана на ден 29-06-2009 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Централна кооперативна 

банка АД Скопје (целосен назив) со поранешен назив 
Силекс банка АД Скопје, Централна кооперативна бан-
ка АД Скопје (скратен назив), седиште: ул. „Градски 
парк-Градски стадион“ бб, Скопје-Центар ЕМБС 
4640063 и Единствен даночен број 403099318259 сто-

рило прекршок со несторување, при тоа навремено не 
ги исполнило обврските како акционерско друштво со 
посебни обврски за известување кои се однесуваат на 
доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
годишен извештај за неговите финансиски резултати, 
правниот статус и работењето; објавување на резиме на 
ревидиран годишен извештај заедно со мислење на ов-
ластениот ревизор, тримесечни финансиски извештаи 
за првото и третото тримесечие од 2008 година и на до-
ставувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 157 од Законот за хартии 
од вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1771/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1821. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност, Комисијата за хартии од вредност постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
број 07-2443/1 од 18-06-2008 година против Патнички 
сообраќај Транскоп АД Битола на седницата одржана 
на ден  29-06-2009 година, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  
1. СЕ УТВРДУВА дека Патнички сообраќај Тран-

скоп АД Битола  (целосен назив), Транскоп АД Битола 
(скратен назив), седиште: улица „Железничка“ бб, Би-
тола, ЕМБС 4095626 и Единствен даночен број 
4002989121089 сторило прекршок со несторување, при 
тоа не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на тримесечни финансиски извештаи за прво-
то и третото тримесечје од 2008 година и на доставува-
њето на примерок од својот годишен,  тримесечен и те-
ковен извештај во законски предвидените рокови, регу-
лирани со одредбите на член 157 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност претставува 
прекршок од член 242 став 1 точките 4 и 6 од Законот 
за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 4 и 6 од Законот 
за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА 
ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 
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4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 157 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1757/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1822. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии 
од вредност постапувајќи по барањето за поведување 
прекршочна постапка број 07-2450/1 од 18-06-2008 го-
дина против Фармацевтска, козметичка и диететска ин-
дустрија АД Јака80 Радовиш на седницата одржана на 
ден 29-06-2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Фармацевтска, козметичка 

и диететска индустрија АД Јака 80 Радовиш  (целосен 
назив), АД Јака80 Радовиш (скратен назив), седиште: 
улица „Маршал Тито“ број 2, Радовиш, ЕМБС 4087852 
и Единствен даночен број 402390106580 сторило пре-
кршок со несторување, при тоа навремено не ги испол-
нило обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност на годи-
шен извештај за неговите финансиски резултати, прав-
ниот статус и работењето; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор и на доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 од Зако-
нот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕ-
НА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1759/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1823. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии 
од вредност постапувајќи по барањето за поведување 
прекршочна постапка број 07-2455/1 од 18-06-2008 го-
дина против Акционерско друштво Органско хемиска 
индустрија “Наум Наумовски Борче“ Скопје,  на седни-
цата одржана на ден 29-06-2009 година, го донесе след-
ното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво Ор-

ганско хемиска индустрија „Наум Наумовски Борче“ 
Скопје  (целосен назив), АД ОХИС Скопје (скратен на-
зив), седиште: улица „Првомајска“ бб, Скопје, ЕМБС 
4053664 и Единствен даночен број 4030989259394 сто-
рило прекршок со несторување, при тоа не ги исполни-
ло обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност на годи-
шен извештај за неговите финансиски резултати, прав-
ниот статус и работењето; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор и на доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 од Зако-
нот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕ-
НА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1772/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година                    Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1824. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2452/1 од 18-06-
2008 година против Акционерско друштво Конзервна 
фабрика Струмица, на седницата одржана на ден 29-
06-2009 година, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво Кон-

зервна фабрика  Струмица (целосен назив), АД Кон-
зервна фабрика Струмица (скратен назив), седиште: 
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улица „Климент Охридски“ број 45, Струмица, ЕМБС 
5613817 и Единствен даночен број 4027002113419 сто-
рило прекршок со несторување, при тоа не ги исполни-
ло обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност на годи-
шен извештај за неговите финансиски резултати, прав-
ниот статус и работењето; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор; доставување на полугодишен изве-
штај, доставување на тримесечни финансиски изве-
штаи за првото и третото тромесечие од 2008 година, 
тековни соопштенија и материјали за акционерски со-
бранија и на доставувањето на примерок од својот го-
дишен,  тримесечен и тековен извештај во законски 
предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 
154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 став 1 
од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 156, член 157, член 158 и член 160 став 
1 од Законот за хартии од вредност претставува прекр-
шок од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за 
хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторе-
ните прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 
6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува 
ЕДИНСТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПО-
МЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, 
член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1768/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1825. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии 
од вредност, Комисијата за хартии од вредност поста-
пувајќи по барањето за поведување прекршочна по-
стапка број 07-2438/1 од 18-06-2008 година против 
Макстил Акционерско друштво за производство и тр-
говија со производи за црна металургија АД Скопје  на 
седницата одржана на ден 29-06-2009 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Макстил Акционерско 

друштво за производство и трговија со производи за 
црна металургија АД Скопје  (целосен назив), Макстил 
АД Скопје  (скратен назив), седиште: улица „16-та Ма-
кедонска бригада“ број 18 Скопје-Гази Баба, ЕМБС 
5166250 и Единствен даночен број 4030997338244 сто-
рило прекршок со несторување, при тоа не ги исполни-
ло обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на годишен извештај за неговите финансиски 
резултати, правниот статус и работењето и на доставу-
вањето на примерок од својот годишен,  тримесечен и 

тековен извештај во законски предвидените рокови, ре-
гулирани со одредбите на член 154 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1 и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност прет-
ставува прекршок од член 242 став 1 точките 1 и 6 од 
Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1 и 6 од Законот 
за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА 
ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1 и член 160 став 
1 од Законот за хартии од вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1774/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година           Претседател, 

    Скопје        Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1826. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии 
од вредност постапувајќи по барањето за поведување 
прекршочна постапка број 07-2460/1 од 18-06-2008 го-
дина против АД Струмичко поле с. Василево-Василево 
на седницата одржана на ден 29-06-2009 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. СЕ УТВРДУВА дека АД Струмичко поле с. Ва-
силево-Василево (целосен назив), АД Струмичко поле 
с. Василево-Василево (скратен назив), седиште: Васи-
лево, ЕМБС 5613809 и Единствен даночен број 
4027002132389 сторило прекршок со несторување, при 
тоа не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на годишен извештај за неговите финансиски 
резултати, правниот статус и работењето; објавување 
на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со 
мислење на овластениот ревизор и на доставувањето на 
примерок од својот годишен,  тримесечен и тековен из-
вештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 од Зако-
нот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕ-
НА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи 
согласно одредбите на член 155 став 1 од Законот за 
хартии од вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1758/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 



29 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 94 - Стр. 191 

1827. 
Врз основа на членовите 232а, 233 став 1 точка 17 и 

233 став 1 точка 18 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007 и 
7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, член 
59 и член 65 од Законот за прекршоците („Службен 
весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 27 и 
член 49 став 3 од Законот за хартии од вредност, Коми-
сијата за хартии од вредност постапувајќи по барањето 
за поведување прекршочна постапка број 07-4702/1 од 
24-11-2008 година против Друштво за осигурување 
СИГМА АД Скопје на седницата одржана на ден 29-
06-2009 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за осигурување 
СИГМА АД Скопје (целосен назив), СИГМА АД Скоп-
је (скратен назив), со седиште на ул. „Митрополит Тео-
досиј Гологанов“ бр.28/1-17 Скопје -Центар, ЕМБС 
5702470 и Единствен даночен број 4030002461200 сто-
рило прекршок со несторување, при тоа навремено не 
ги исполнило обврските согласно член 27 став 6 и член 
49 став 3 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно согласно член 27 став 
6 и член 49 став 3 од Законот за хартии од вредност 
претставува прекршок од член 233 став 1 точка 17 и 
233 став 1 точка 18 од Законот за хартии од вредност.  

3. На издавачот од точка 1 на ова решение за сторе-
ните прекршоци од член 233 став 1 точка 17 и 233 став 
1 точка 18 од Законот за хартии од вредност му се 
изрекува ЕДИНСТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1526/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1828. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност, а во врска со член 162 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), како  и член 53 став 2, член 59, член 
64 и член 120 од Законот за прекршоците („Службен 
весник на РМ“ број 62/2006) , Комисијата за хартии од 
вредност постапувајќи по барањето бр. 08-3786/9 од 
30-10-2008 година за поведување прекршочна постапка 
против Брокерска куќа Бета Брокер АД Скопје, на сед-
ницата одржана на ден 29-06-2009 година, го донесе 
следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
1. ПОСТАПКАТА поведена по барањето за поведу-

вање прекршочна постапка бр. 08-3786/9 од 30-10-2008 
година против Брокерска куќа Бета Брокер АД Скопје 
со седиште на улица „Васил Ѓоргов” бр. 29/1 мезанин 
1А Скопје и ЕМБС 6298680 за сторен прекршок сог-
ласно член 243 став 1 алинеја 1 од Законот за хартии од 
вредност СЕ ЗАПИРА. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 08-397/5         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1829. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2650/1 од 02-07-
2008 година против Рудници и железарница “Услуги” 
акционерско друштво - Скопје на седницата одржана 
на ден 29-06-2009 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Рудници и железарница 

“Услуги” акционерско друштво - Скопје (целосен на-
зив), РЖ УСЛУГИ АД СКОПЈЕ Скопје (скратен на-
зив), со седиште на “16 Македонска бригада” бр. 18 
Скопје - Гази Баба, ЕМБС 5180694 и Единствен дано-
чен број 4030997275072 сторило прекршок со нестору-
вање, при тоа навремено не ги исполнило обврските 
како акционерско друштво со посебни обврски за изве-
стување кои се однесуваат на доставувањето до Коми-
сијата за хартии од вредност на годишен извештај за 
неговите финансиски резултати, правниот статус и ра-
ботењето; објавување на резиме на ревидиран годишен 
извештај заедно со мислење на овластениот ревизор, 
тримесечни финансиски извештаи за првото и третото 
тримесечие од 2008 година и на доставувањето на при-
мерок од својот годишен,  тримесечен и тековен изве-
штај во законски предвидените рокови, регулирани со 
одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1522/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1830. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-272/1 од 18-01-
2008 година против Рудници и железарница “КПОР” 
АД за кадровски, правни и други неспомнати деловни 
услуги Скопје на седницата одржана на ден 29-06-2009 
година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Рудници и железарница 

“КПОР” АД за кадровски, правни и други неспомнати 
деловни услуги Скопје (целосен назив), РЖ КПОР АД 
Скопје (скратен назив), со седиште на ул. „16-Маке-
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донска бригада“ бр. 18, Скопје, ЕМБС 5166268 и 
Единствен даночен број 4030997270755 сторило прекр-
шок со несторување, при тоа целосно и навремено не 
ги исполнило обврските како акционерско друштво со 
посебни обврски за известување кои се однесуваат на 
доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
годишен извештај за неговите финансиски резултати, 
правниот статус и работењето; објавување на резиме на 
ревидиран годишен извештај заедно со мислење на ов-
ластениот ревизор, тримесечни финансиски извештаи 
за првото и третото тримесечие од 2007 година и на до-
ставувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 155 
став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 
2, 4 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 
и член 160 од Законот за хартии од вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1527/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1831. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2321/1 од 09-06-
2008 година против АВИОИМПЕКС Акционерско 
друштво за воздушен сообраќај Скопје на седницата 
одржана на ден 29-06-2009 година, го донесе следното  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека АВИОИМПЕКС Акционер-

ско друштво за воздушен сообраќај Скопје (целосен 
назив), АВИОИМПЕКС АД СКОПЈЕ (скратен назив), 
со седиште на ул. „11 Октомври“ бр.32 Скопје, Општи-
на Ценатар, ЕМБС 4058810 и Единствен даночен број 
4030952263936 сторило прекршок со несторување, при 
тоа навремено не ги исполнило обврските како акцио-
нерско друштво со посебни обврски за известување 
кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за 
хартии од вредност на годишен извештај за неговите 
финансиски резултати, правниот статус и работењето; 
објавување на резиме на ревидиран годишен извештај 
заедно со мислење на овластениот ревизор, тримесечни 
финансиски извештаи за првото и третото тримесечие 
од 2007 година и на доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ка 1 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА ПРЕ-
КРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, 
член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“.      

 
      Бр. 07-1525/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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