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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3962.
Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14,
154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 декември 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И
АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19 и
275/20) во делот I во воведната реченица износот
„90.000.000,00“ се заменува со износот „70.000.000,00“,
a износот „40.000.000,00“ се заменува со износот
„20.000.000,00“.
Табелата се менува и гласи:
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III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11753/1
7 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
3963.
Врз основа на член 27 став (1) алинеја 5 од Законот
за возила („Службен весник на Република Македонија“
бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15,
192/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за внатрешни
работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОБНИТЕ
ТАБЛИЦИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ И НА ПРОБНИТЕ
ТАБЛИЦИ НА ВОЗИЛАТА, КАКО И НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА НА НИВНО ИЗДАВАЊЕ
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на
пробните таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата, како
и начинот и постапката на нивно издавање.
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА
ИЗДАВАЊЕ ПРОБНИ ТАБЛИЦИ

II
Во делот III во ставот (1) во воведната реченица износот „40.500.000,00“ се заменува со износот
„20.500.000,00“.
Табелата се менува и гласи:

Член 2
(1) Барањето за издавање на пробни таблици се печати на хартија во бела боја во А-4 формат и содржи:
- назив на органот/правното лице до кого се поднесува барањето;
- наслов на барањето;
- податоци за подносителот на барањето: име, презиме, назив на правно лице, ден, месец и година на раѓање, место на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот/единствен даночен број на субјектот, живеалиште/седиште на правното лице и адреса;
- вид на регистарски таблици;
- датум и место на поднесување на барањето;
- потпис на подносителот на барањето;
- податоци за контакт;
- потпис на службеното лице кое го примило барањето;
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- прилог кон барањето;
- согласност од подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци.
(2) Обрасците на барањето од ставот (1) на овој
член, се дадени во Прилог бр. 1 и Прилог бр. 2, кои се
составен дел на овој правилник.
III. РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ НА МОТОРНИ И
ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА
1. Регистарска таблица за моторни и приклучни
возила
Член 3
(1) Регистарската таблица за моторно и приклучно
возило е изработена од метал прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела боја на која со црни букви и
броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен од
четири броеви и променлива буквена ознака составена
од две букви на латиница. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката на
Европска унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото е
поставена црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се испишани буквената ознака на регистрационото подрачје и променливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна
на регистарската таблица поставена е права црна испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).
(2) Формата и големината на регистарската таблица
од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр. 1.
(3) Кога на задниот дел од возилото поради неговата конструкција не може да се прицврсти регистарската
таблица дадена во Образецот бр. 1, се прицврстува регистарската таблица дадена во Образецот бр. 2.
(4) Регистарската таблица за велосипед со помошен
мотор и мопед во поглед на бојата и ознаките е идентична со регистарската таблица за моторно возило.
(5) Формата и големината на регистарската таблица
од ставот (4) на овој член, се дадени во Образецот бр. 3.
(6) Регистарската таблица за мотоцикл, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл во поглед на бојата и ознаките е идентична со регистарската
таблица за моторно возило.
(7) Формата и големината на регистарската таблица
од ставот (6) на овој член, се дадени во Образецот бр. 4.
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(8) Регистарската таблица за приклучни возила во
поглед на формата, бојата, големината и ознаките е
идентична со регистарската таблица за моторно возило, со тоа што за истата се определува друг регистарски број.
2. Регистарска таблица за возила за авто такси
превоз на патници
Член 4
(1) Регистарската таблица за возила за авто такси
превоз на патници е изработена од метал прекриена со
ретрорефлектирачка фолија во основна жолта боја на
која со црни букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен од четири броеви и променлива буквена ознака составена од две букви на латиница. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во долниот
дел со жолта боја е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел
е оставен простор за ознаката на Европска унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се испишани
буквената ознака на регистрационото подрачје и променливата буквена ознака, на кирилица. На горната,
долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).
(2) Формата и големината на регистарската таблица
од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр.5.
(3) Кога на задниот дел од возилото поради неговата конструкција не може да се прицврсти регистарската
таблица дадена во Образецот бр.5, се прицврстува регистарската таблица дадена во Образецот бр.6.
3. Регистарска таблица за привремено регистрирано
моторно и приклучно возило
Член 5
(1) Регистарската таблица за привремено регистрирано моторно и приклучно возило е изработена од метал прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела
боја, на која со црни букви и броеви е испишано: буквената ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарскиот број составен од четири броеви,
буквена ознака ,,А“ која не е променлива и ознака на
годината за која важи регистрацијата. Регистарската
таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за
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ознаката на Европска унија. Помеѓу буквената ознака
на регистрационото подрачје и регистарскиот број на
возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на
која со жолти букви се испишани буквената ознака на
регистрационото подрачје и променливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права
црна испакната линија со стандарден радиус на аглите
(R 12).
(2) Формата и големината на регистарската таблица
од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр.
7.
(3) Кога на задниот дел од возилото поради неговата конструкција не може да се прицврсти регистарската
таблица дадена во Образецот бр.7, се прицврстува регистарската таблица дадена во Образецот бр. 8.
(4) Регистарската таблица за привремено регистриран велосипед со помошен мотор и мопед во поглед на
бојата и ознаките е идентична со регистарската таблица за привремено регистрирано моторно и приклучно
возило.
(5) Формата и големината на регистарската таблица
од ставот (4) на овој член, се дадени во Образецот бр.
9.
(6) Регистарската таблица за привремено регистриран мотоцикл, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл во поглед на бојата и ознаките е
идентична со регистарската таблица за привремено регистрирано моторно и приклучно возило.
(7) Формата и големината на регистарската таблица
од ставот (6) на овој член, се дадени во Образецот бр.
10.
(8) Регистарската таблица за возила на странци на
кои заради школување, специјализација, научно истражување, вработување или вршење на професионална
дејност, давање на азил или признавање на статус на
бегалец им е издадено одобрение за привремен престој
подолг од шест месеци или за постојан престој во Република Северна Македонија, е изработена од метал
прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела боја
со букви и броеви во црна боја и содржи: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен од четири броеви, променлива буквена ознака составена од една буква на латиница (А, B, С
....) и бројот „9“ кој не е променлив. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана националната авто ознака на Република Северна
Македонија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката на Европската унија. Помеѓу буквената ознака
на регистрационото подрачје и регистарскиот број на

10 декември 2020

возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на
која со жолти букви се испишани буквената ознака на
регистрационото подрачје и променливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права
црна испакната линија со стандарден радиус на аглите
(R 12).
(9) Формата и големината на регистарската таблица
од ставот (8) на овој член, се дадени во Образецот бр. 11.
(10) Кога на задниот дел од возилото поради неговата конструкција не може да се прицврсти регистарска таблица дадена во Образецот бр. 11, се прицврстува регистарска таблица дадена во Образецот бр. 12.
(11) Регистарската таблица за велосипед со помошен мотор и мопед на странец е дадена во Образецот
бр. 13.
(12) Регистарската таблица за мотоцикл, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл на
странец е дадена во Образецот бр. 14.
(13) Со регистарската таблица од ставот (8) на овој
член, се регистрираат и возилата во сопственост на
странски културни претставништва, странски дописништва, постојани странски дописништва и странци постојани службеници во тие претставништва и дописништва и возилата во сопственост на странски трговски, сообраќајни и други претставништва и странци постојани службеници во тие претставништва.
(14) Регистарска таблица за возила што се одвезуваат од Република Северна Македонија по завршен престој на странски државјани и за возила купени во Република Северна Македонија што ќе се регистрираат во
друга земја, е изработена од метал прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела боја на која со црни букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен
од четири броеви и буквена ознака „Е“, која не е променлива и ознака на годината за која важи регистрацијата. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во
долниот дел е испишана националната авто ознака на
Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката на Европската унија. Помеѓу
буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се испишани
буквената ознака на регистрационото подрачје непроменливата буквена ознака, на кирилица. На горната,
долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).
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(15) Формата и големината на регистарската таблица од ставот (14) на овој член, се дадени во Образецот
бр. 15.
(16) Кога на задниот дел од возилото поради неговата конструкција не може да се прицврсти регистарската таблица дадена во Образецот бр. 15, се прицврстува регистарската таблица дадена во Образецот
бр.16.
(17) Регистарската таблица за велосипед со помошен мотор и мопед што се одвезуваат од Република
Северна Македонија по завршен престој на странски
државјани и за велосипед со помошен мотор и мопед
купени во Република Северна Македонија што ќе се
регистрираат во друга земја, е дадена во Образец бр.
17.
(18) Регистарската таблица за мотоцикл, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл што се
одвезуваат од Република Северна Македонија по завршен престој на странски државјани и за мотоцикл, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл
купени во Република Северна Македонија што ќе се
регистрираат во друга земја, е дадена во Образец бр.
18.
4. Регистарска таблица за трактор и приклучно
возило за трактор
Член 6
(1) Регистарската таблица за трактор и приклучно
возило за трактор е изработена од метал, прекриена со
ретрорефлектирачка фолија во бела боја на која со зелени букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број
составен од четири броеви и променлива ознака составена од две букви на латиница. Регистарската таблица
содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана
националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката
на Европската унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на која
со жолти букви се испишани буквената ознака на регистрационото подрачје и променливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права
зелена испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).
(2) Формата и големината на регистарската таблица
од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр.
19.
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(3) Кога на задниот дел од возилото поради неговата конструкција не може да се прицврсти регистарската
таблица дадена во Образецот бр. 19, се прицврстува регистарската таблица дадена во Образецот бр. 20.
(4) Регистарската таблица за приклучни возила за
трактор во поглед на формата, бојата, големината и ознаките е идентична со регистарската таблица за трактор, со тоа што за истата се определува друг регистарски број.
5. Регистарска таблица за мобилна машина и
мотокултиватор
Член 7
(1) Регистарската таблица за мобилна машина и мотокултиватор е изработена од метал, прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела боја на која со жолти
букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број
составен од четири броеви и променлива буквена ознака составена од две букви на латиница. Регистарската
таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за
ознаката на Европската унија. Помеѓу буквената ознака
на регистрационото подрачје и регистарскиот број на
возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на
која со жолти букви се испишани буквената ознака на
регистрационото подрачје и променливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права
жолта испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).
(2) Формата и големината на регистарската таблица
од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот
бр.21.
6. Регистарска таблица за моторно и приклучно возило кое не ги исполнува законски пропишаните услови
Член 8
(1) Регистарската таблица за моторно и приклучно
возило кое не ги исполнува законски пропишаните услови во однос на димензиите (должина, ширина, висина) односно чија најголема дозволена маса е поголема од 40 тони, односно чија сопствена маса е поголема
од дозволените осни оптоварувања, е изработена од
метал прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела
боја на која со црвени букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница,
регистарски број составен од четири броеви и промен-
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лива буквена ознака составена од две букви на латиница. Регистарската таблица содржи сино поле во кое
во долниот дел е испишана националната авто ознака
на Република Северна Македонија, а во горниот дел е
оставен простор за ознаката на Европската унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и
регистарскиот број на возилото е поставена црвена
правоаголна подлога, на која со жолти букви се испишани буквената ознака на регистрационото подрачје и
променливата буквена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската
таблица поставена е права црвена испакната линија со
стандарден радиус на аглите (R 12).
(2) Формата и големината на регистарската таблица
од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр.
22.
(3) Регистарската таблица за приклучно возило кое
не ги исполнува законски пропишаните услови во поглед на формата, бојата, големината и ознаките е идентична со регистарската таблица за моторно возило, со
тоа што за истата се определува друг регистарски број.
7. Регистарска таблица за моторни возила со статус
на возила со историска вредност (олдтајмери)
Член 9
(1) Регистарската таблица за моторни возила постари од 35 години е изработена од метал, прекриена со
ретрорефлектирачка фолија во бела боја на која со сиви букви и броеви е испишано: националната авто ознака „МК“, регистарски број составен од четири броеви, буквената ознака ,,H“ која не е променлива и вертикално поставен број „35". Регистарската таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана нациналната авто ознака на Република Северна Македонија,
а во горниот дел е оставен простор за ознаката на Европската унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото е
поставена црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се испишани буквената ознака на регистрационото подрачје и непроменливата буквена ознака, на
кирилица. На горната, долната, левата и десната страна
на регистарската таблица поставена е права сива испакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).
(2) Формата и големината на регистарската таблица
од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр.
23.
(3) Кога на задниот дел од возилото поради неговата конструкција не може да се прицврсти регистарската
таблица дадена во Образецот бр.23, се прицврстува регистарската таблица дадена во Образецот бр. 24.
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(4) Регистарската таблица за мотоцикл постар од 35
години, во однос на бојата и ознаките е идентична со
регистарската таблица за моторни возила постари од 35
години.
(5) Формата и големината на регистарската таблица
од ставот (4) на овој член, се дадени во Образецот бр.
25.
8. Регистарската таблица за моторно и приклучно
возило на дипломатски и конзуларни претставништва и на мисии на странски држави и меѓународни
организации
Член 10
(1) Регистарската таблица за моторно и приклучно
возило на дипломатски и конзуларни претставништва и
на мисии на странски држави и меѓународни организации во Република Северна Македонија и на нивниот
персонал, е изработена од метал прекриен со ретрорефлектирачка фолија во црна боја, сребрени букви и броеви и содржи: вертикално поставена национална ознака
,,NМК“, бројчана ознака на земјата од која претставништвото е регистрирано во Република Северна Македонија, буквена ознака на дејноста на претставништвото односно на статусот на лицата во тие претставништва, регистарски број на возилото и годината за која важи регистрацијата. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права
црна испакната линија со стандарден радиус на аглите
(R 12).
(2) Годината за која важи регистрацијата се означува со соодветна налепница која се налепува на регистарската таблица при секоја годишна регистрација на
моторното возило.
(3) Налепницата од ставот (2) на овој член, е со црна подлога и сребрени броеви со форма, содржина и
големина дадени во Образец бр. 26.
(4) Буквените ознаки на дејноста на претставништвото односно на статусот на лицата во тие претставништва, на регистарските таблици се следните:
1. ,,CMD“ за возило во сопственост на дипломатски
и конзуларни претставништва, на мисии на странски
држави и меѓнародни организации во Република Северна Македонија, што го користи шефот на дипломатското претставништво или мисија
(Образец бр.27);
2. ,,CD“ за возило што го користи лице со дипломатски статус (Образец бр. 28);
3. ,,CC“ за возило што го користи конзуларен функционер (Образец бр. 29) и
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4. ,,S“ за возила чии сопственици се странци кои се
вработени во дипломатски и конзуларни претставништва, мисии на странски држави и меѓународни организации во Република Северна Македонија, а немаат дипломатски статус (Образец бр. 30).
(5) Кога на задниот дел од возилото поради неговата конструкција не може да се прицврсти регистарската
таблица дадена во Обрасците бр. 27, 28, 29 и 30 од овој
правилник, се прицврстува регистарската таблица дадена во Обрасците бр. 31, 32, 33 и 34.
(6) Регистарската таблица за велосипед со помошен
мотор и мопед на дипломатски и конзуларни претставништва и на мисии на странски држави и меѓународни
организации во Република Северна Македонија и на
нивниот персонал е дадена во Обрасците бр.35, 36, 37 и
38.
(7) Регистарската таблица за мотоцикл, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл на дипломатски и конзуларни претставништва и на мисии на
странски држави и меѓународни организации во Република Северна Македонија и на нивниот персонал е дадена во Обрасците бр. 39, 40, 41 и 42.
IV. ПРОБНИ ТАБЛИЦИ ЗА МОТОРНИ И
ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА
Член 11
(1) Пробните таблици за моторни и приклучни возила се изработени од хартија со дебелина од 0,3 до 0,5
мм, во бела боја на која со црни букви и броеви е испишано: вертикално испишани букви „П“ и „Р“, непроменлива буквена ознака „PR“, регистарски број составен од четири броеви, и тоа од 0001 до 9999 и променлива ознака составена од една буква – на латиница и
еден број, и тоа: од буква „А“ до буква „Z“ и број од 0
до 9, која последователно се менува по завршување на
бројот 9, како и по завршување на секоја серија од регистарскиот број составен од четири броеви, и тоа: од
0001 до 9999, со нова променлива ознака составена од
буквата „B“ и последователно до буквата „Z“. Помеѓу
непроменливата буквена ознака „PR“ и регистарскиот
број составен од четири броеви поставен е натпис
„ПРОБА“ вертикално испишан на налепница со пет
жолти и пет црвени полиња. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена
е права црна линија со стандарден радиус на аглите (R
12).
(2) Пробните преносливи метални таблици за моторни и приклучни возила кои се издаваат на правни
лица кои вршат производство и/или пуштаат возила на
пазар, се изработени од метал прекриен со ретрореф-
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лектирачка фолија во жолта боја, на која со црни букви
и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен
од четири броеви и буквена ознака „Р“ која не е променлива и ознака за календарската година за која се користи пробната пренослива метална таблица. Помеѓу
буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото поставен е натпис „ПРОБА“
вертикално испишан на налепница со пет жолти и пет
црвени полиња. На горната, долната, левата и десната
страна на регистарската таблица поставена е права црна линија со стандарден радиус на аглите (R 12).
(3) Формата и големината на пробните таблици од
ставовите (1) и (2) на овој член, се дадени во Образец
бр. 43 и Образец бр. 44.
V. РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА
ОЗНАЧЕНИ НА ПОИНАКОВ НАЧИН ПО БАРАЊЕ НА
СОПСТВЕНИКОТ
Член 12
(1) Регистарските таблици за моторни возила означени на поинаков начин по барање на сопственикот, се
изработуваат од метал прекриен со ретрорефлектирачка фолија во бела боја на која е испишан натпис по
желба на сопственикот составен од било која комбинација од најмалку три, а најмногу девет црни букви
и/или броеви, во согласност со формата и големината
на буквите и броевите од членот 23 од овој правилник.
Во натписот може да биде вметната и црта (тире) за
раздвојување на буквените односно бројчаните ознаки
која би претставувала деветти карактер. Регистарската
таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е испишана националната авто ознака на Република Северна Македонија, а во горниот дел е оставен простор за
ознаката на Европска унија. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена
е права црна испакната линија со стандарден радиус на
аглите (R 12).
(2) Регистарската таблица од ставот (1) на овој
член, се прицврстува исклучиво за предниот дел на возилото. Во случај кога по барање на сопственикот на
предниот дел од возилото е прицврстена регистарската
таблица од ставот (1) на овој член, на задниот дел се
прицврстува регистарската таблица од членот 3 ставови (1) и (3) од овој правилник.
(3) Натписот на регистарската таблица од ставот (1)
на овој член, не може да биде провокативен, неетички
или спротивен на правниот поредок на Република Северна Македонија.
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(4) Формата и големината на регистарската таблица
од ставот (1) на овој член, се дадени во Образецот бр.
45.
VI. РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА
СО СОДРЖИНА НА БРОЕВИТЕ НА РЕГИСТАРСКИТЕ
ТАБЛИЦИ ПО БАРАЊЕ НА СОПСТВЕНИКОТ
Член 13
(1) Регистарската таблица за моторно возило со
содржина на броевите на регистарските таблици по барање на сопственикот се изработува согласно член 3
ставови (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) од овој правилник,
при што за четирите броеви на регистарскиот број сопственикот на возилото може да побара регистарска таблица што содржи:
- броеви, и тоа: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006,

VII. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ИЗДАВАЊЕ НА РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ И НА ПРОБНИТЕ ТАБЛИЦИ
1. Начин и постапка на издавање на регистарски
таблици за моторни и приклучни возила
Член 14
Врз основа на поднесено барање за регистрација се
издаваат регистарски таблици за моторни и приклучни
возила доколку:
- возилото за првпат се регистрира на територијата
на Република Северна Македонија;
- при промена на регистрационо подрачје;
- при замена на изгубена, уништена или оштетена
регистарска таблица;
-поради долго користење регистарските таблици
станеле неупотребливи или нечитливи;
- се исполнети законските услови за регистрација
на возилото.

0007, 0008 и 0009,
- четири идентични (исти) броеви и тоа: 1111, 2222,
3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888 и 9999,
- броеви, и тоа: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000,
7000, 8000 и 9000.
(2) Регистарската таблица од ставот (1) на овој
член, содржи комбинација на броевите од ставот (1)
алинеите 1, 2, 3 на овој член, и комбинација од буквена
серија која е составена од буквата А со буквите од B до
Z, при што по завршување на буквената серија АB се
продолжува со буквената серија АC, а потоа последователно со наредните буквени серии од А до Z, освен
комбинацијата на буквата А со буквите А, W, X, Y.
(3) По завршување на буквената серија од ставот (2)
на овој член, и по издавањето на сите регистарски таблици со броевите од ставот (1) на овој член, се продолжува со издавање на регистарски таблици со комбинација на броеви од ставот (1) и буквена серија која е составена од буквата B и сите наредни букви, со буквите
од A до Z, освен комбинација со буквите W, X, Y.

2. Начин и постапка на издавање на регистарски
таблици за моторни возила означени на поинаков
начин по барање на сопственикот
Член 15
Регистарските таблици за возилата од членот 12
став (1) од овој правилник, се издаваат согласно членот
13 од овој правилник, со траење од седум години од денот на издавањето и истите не можат да се пренесат на
друго лице.
Член 16
(1) При издавање на регистарските таблици од членот 12 од овој правилник, кон барањето за регистрација на возилото сопственикот приложува посебно барање со содржина на натписот за означување на регистарската таблица.
(2) По барањето од ставот (1) на овој член, доколку
се исполнети условите предвидени со закон и одредбите од овој правилник, се издава регистарска таблица за
моторно возило означено на поинаков начин на барање
на сопственикот.

(4) По исклучок од ставовите (1), (2) и (3) на овој
член, сопственикот на возилото може да поднесе барање за издавање на регистарска таблица кое ќе содржи
комбинација од било кои броеви од бројот нула до бројот девет и комбинација од било кои две букви од буквата А до буквата Z, освен комбинацијата на буквата А
со буквите A, W, X, Y и на буквите од B до Z со буквите W, X, Y.

Член 17
Регистарски таблици за возилата од членот 12 став
(1) од овој правилник, не се издаваат доколку натписот
кој го бара сопственикот на возилото не е во согласност со членот 12 став (3) од овој правилник, односно
доколку веќе се издадени таблици кои содржат идентичен натпис со оној кој го бара сопственикот на возилото.
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3. Начин и постапка на издавање на регистарски
таблици за моторни возила со содржина на броевите
на регистарските таблици по барање на сопственикот
Член 18
(1) При поднесување на барањето за регистрација
на возилото, од страна на сопственикот на возилото за
регистарската таблица од член 13 од овој правилник, се
поднесува и барање за содржина на броевите на регистарските таблици по барање на сопственикот.
(2) Обрасците на барањето од ставот (1) на овој
член, се дадени во Прилог бр. 4 и Прилог бр. 5, кои се
составен дел на овој правилник.
Член 19
Регистарските таблици од членот 12 од овој правилник, не се издаваат на сопственикот на возилото во
случај кога содржината на броевите која ја избрал е веќе издадена.
4. Начин и постапка на замена на регистарски
таблици за моторни и приклучни возила
Член 20
Кога сопственикот на возилото ги заменува регистарските таблици со нови согласно закон, поднесува
барање за нивна замена, врз основа на кое му се издаваат нови регистарски таблици.
VIII. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
Член 21
Регистарските таблици предвидени со овој правилник се изработуваат согласно меѓународниот стандард
MKC ISO 7591:2009 или на него еквивалентен.
Член 22
(1) Регистарските таблици, освен регистарските
таблици од член 11 од овој правилник, имаат ретрорефлектирачки својства и вградени заштитни знаци
„NMK“ и знамето на Република Северна Македонија
отпечатени на ретрорефлектирачка фолија во сребрена
боја, видливи под агол од 30 степени. Тие се отпечатени во два реда, а вертикалното растојание помеѓу овие
два реда изнесува 50 мм, додека хоризонталното
растојание помеѓу два отпечатени знака изнесува 100
мм.
(2) Елементите од ставот (1) на овој член, се дадени
во Образецот бр. 46 и Образецот бр.47.
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Член 23
Регистарските таблици се прицврстуваат на возилото со пластична рамка која е составен дел на регистарската таблица.
Член 24
Буквите и броевите со кои се означени регистарските таблици предвидени со овој правилник се испакнати, а нивната форма и големина се дадени во Образецот бр. 48.
Член 25
Легендата со појаснување на знаците и дозволените
отстапувања кои се применети во Обрасците од бр. 1
до бр. 48 е дадена во Образецот бр.49.
Член 26
Обрасците од бр. 1 до бр. 49 се дадени во Прилог
бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 27
Со денот на отпочнувањето на примената на овој
правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање
на пробните таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата,
како и начинот и постапката на нивно издавање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
137/16, 168/16, 10/18, 37/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 67/19).
Член 28
Регистарските таблици кои ја содржат буквената
ознака „МК“, а се издадени до денот на отпочнувањето
со примена на овој правилник, може да се употребуваат најдоцна до 12 февруари 2024 година.
Член 29
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе започне да се применува 30
дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.
Бр. 13.1-95289/1
3 декември 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3964.
Врз основа на член 6 став (2) и член 9 став (3) од Законот за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од корона вирусот COVID-19 врз производството, откупот на грозје и винската индустрија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВИНСКО ГРОЗЈЕ,
ОБРАЗЕЦОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВЕЗЕНО ВИНО И ОБРАЗЕЦОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ
ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВЕЗЕНО ВИНСКО ГРОЗЈЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат образецот за утврдување на податоци за производителите на винско грозје,
образецот за утврдување на податоци за извезено вино и образецот за утврдување на податоци за извезено винско
грозје.
Член 2
(1) Образецот за утврдување на податоци за производителите на винско грозје е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
(2) Образецот за утврдување на податоци за извезено вино е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
(3) Образецот за утврдување на податоци за извезено винско грозје е даден во Прилог 3 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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10 декември 2020 година
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Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Арјанит Хоџа, с.р.
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