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4721. 

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за внатрешни 

работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-

РАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕ-

ШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА  

ДЕЈНОСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на образецот на барањето 

до министерот за внатрешни работи за донесување на 

решение по поднесено барање за издавање на лиценца 

за вршење на детективска дејност („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 107/11). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13.11-74854/1 Министер 

24 ноември 2016 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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тен сметководител............................. 15 
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4722. 

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за внатрешни 

работи донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-

РАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕ-

ШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  

НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на образецот на барањето 

до министерот за внатрешни работи за донесување на 

решение по поднесено барање за издавање на возачка 

дозвола (,,Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 107/11). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на  објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13.11-74855/1 Министер 

24 ноември 2016 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
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4723. 

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за внатрешни 

работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-

РАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕ-

ШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА  

НА ЛИЧНОТО ИМЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на образецот на барањето 

до министерот за внатрешни работи за донесување на 

решение по поднесено барање за промена на личното 

име („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.107/11). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13.11-74856/1 Министер 

24 ноември 2016 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4724. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за внатрешни 

работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-

РАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕ-

ШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  

НА ПАТНА ИСПРАВА 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на образецот на барањето 

до министерот за внатрешни работи за донесување на 

решение по поднесено барање за издавање на патна ис-

права  (“Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 107/11). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13.11-74859/1 Министер 

24 ноември 2016 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4725. 

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за внатрешни 

работи донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-

РАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ПРИ-

ЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШ-

ТЕ И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРОМЕНА НА АДРЕСА  

НА СТАН 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на образецот на барањето 

до министерот за внатрешни работи за донесување на 
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решение по поднесено барање за пријавување и одјаву-

вање на живеалиште и пријавување на промена на ад-

реса на стан (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 107/11). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на  објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13.11-74860/1 Министер 

24 ноември 2016 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4726. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за внатрешни 

работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-

РАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕ-

ШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  

НА ЛИЧНА КАРТА 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на образецот на барањето 

до министерот за внатрешни работи за донесување на 

решение по поднесено барање за издавање на лична 

карта  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

107/11). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13.11-74861/1 Министер 

24 ноември 2016 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

4727. 

Врз основа на член 21 став (9) од Законот за врше-

ње на сметководствени работи („Службен весник на 

Република Македонија“ број 95/12, 188/13, 27/14, 

154/15, 192/15, 23/16 и 190/16) министерот за финансии 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА И ЗА 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА 

ЗА РАБОТА НА ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ-СМЕТКО-

ВОДИТЕЛ, ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ-ОВЛАСТЕН 

СМЕТКОВОДИТЕЛ И ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ  

СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и сод-

ржината на барањето за добивање лиценца за работа и 

формата и содржината на лиценцата за работа на трго-

вец поединец-сметководител, трговец поединец-овлас-

тен сметководител и друштво за вршење сметковод-

ствени работи. 

 

Член 2 

Барањето за добивање лиценца за работа на трго-

вец поединец-сметководител, се поднесува на обра-

зец – „Барање за добивање лиценца за работа на тр-

говец поединец-сметководител“, во А-4 формат на 

бела хартија. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник. 
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Член 3 

Барањето за добивање лиценца за работа на трговец 

поединец-овластен сметководител се поднесува на об-

разец – „Барање за добивање лиценца за работа на тр-

говец поединец-овластен сметководител“, во А-4 фор-

мат на бела хартија. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 4 

Барањето за добивање лиценца за работа на друш-

тво за вршење сметководствени работи се поднесува на 

образец – „Барање за добивање лиценца за работа на 

друштво за вршење сметководствени работи“, во А-4 

формат на бела хартија. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 5 

Лиценцата за работа на трговец поединец - сметко-

водител се издава на образец –„Лиценца за работа на 

трговец поединец - сметководител“, изработен од бела 

конздрук хартија во А-4 формат. 

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 6 

Лиценцата за работа на трговец поединец -  овлас-

тен сметководител се издава на образец –„Лиценца за 

работа на трговец поединец - овластен сметководител“, 

изработен од бела конздрук хартија во А-4 формат. 

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 7 

Лиценцата за работа на друштво за вршење сметко-

водствени работи се издава на образец - „Лиценца за 

работа на друштво за вршење сметководствени ра-

боти“, изработен од бела конздрук хартија во А-4 фор-

мат. 

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на барањето за добивање лиценца  за работа и за 

формата и содржината на лиценцата за работа на трго-

вец поединец-сметководител, трговец поединец-овлас-

тен сметководител и друштво за вршење сметковод-

ствени работи („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 127/12 и 60/14). 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13-17310/1  

29 ноември 2016 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 
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4728. 

Врз основа на член 18 став (7) од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 и 190/16 ) министерот за финансии до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА СМЕТКОВОДИ-

ТЕЛИ И РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на сметководи-

тели и Регистарот на овластени сметководители.  

 

Член 2 

Барањето за упис во Регистарот на сметководители се поднесува на образец – „Барање за  упис во Региста-

рот на сметководители“, во А-4 формат на бела хартија. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

Барањето за упис во Регистарот на овластени сметководители се поднесува на образец – „Барање за  упис 

во Регистарот на овластени сметководители“, во А-4 формат на бела хартија. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и сод-

ржината на барањето за упис во Регистарот на трговци поединци-сметководители, Регистарот на трговци пое-

динци-овластени сметководители и Регистарот на друштва за вршење на сметководствени работи („Службен 

весник на Република Македонија“ број 127/12 и 60/14). 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  
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4729. 

Врз основа на член 15 став (6) од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 и 190/16) министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА СМЕТКО-

ВОДИТЕЛ ОДНОСНО ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

УВЕРЕНИЕТО ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛ ОДНОСНО ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето за  стекнување на уверение за смет-

ководител односно овластен сметководител, како и формата и содржината на уверението за сметководител 

односно овластен сметководител. 

 

Член 2 

Барањето за стекнување на уверение за сметководител се поднесува на образец – „Барање за стекнување 

на уверение за сметководител“, во А-4 формат на бела хартија. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

Барањето за стекнување на уверение за овластен сметководител се поднесува на образец –„Барање за стек-

нување на уверение за овластен сметководител“, во А-4 формат на бела хартија. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 4 

Уверението за сметководител се издава на образец –„Уверение за сметководител“, изработен од бела кон-

здрук хартија во А-4 формат. 

Формата и содржината на уверението од став 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 5 

Уверението за овластен сметководител се издава на образец –„Уверение за овластен сметководител“, изра-

ботен од бела конздрук хартија во А-4 формат. 

Формата и содржината на уверението од став 1 на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и сод-

ржината на барањето за полагање испит за стекнување со статус на сметководител или овластен сметководи-

тел, како и формата и содржината на уверението за сметководител, односно овластен сметководител („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 127/12). 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.       
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