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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
497. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, член 2 став 1 и член 3 од Одлуката за 
основање на Совет на Собранискиот канал („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 17/2006 и 
107/2006), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 март 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ  
НА СОБРАНИСКИОТ КАНАЛ 

 
I. За претседател на Советот на Собранискиот канал 

се избира 
- Бесим Догани, потпретседател на Собранието на 

Република Македонија. 
II. 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. 07-1218/1                   Претседател  
19 март 2007 година           на Собранието на Република  

     Скопје                               Македонија, 
                                        Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
498. 

Врз основа на член 112, а во врска со член 61 од Де-
ловникот на Собранието на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
60/2002), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 март 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се разрешува од функцијата зaменик на генерал-

ниот секретар на Собранието на Република Македонија 
Фелек Касами. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави   во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-1219/1                  Претседател  
19 март 2007 година          на Собранието на Република  

     Скопје                              Македонија, 
                                        Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
499. 

Врз основа на член 61 став 1 од Деловникот на Со-
бранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 60/2002), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
март 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменици на генералниот секретар  на Собра-

нието на Република Македонија се именуваат: 
- Вјекослав Анѓеловски и 
- Музафер Камбери. 

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. 07-1220/1                   Претседател  
19 март 2007 година          на Собранието на Република  

     Скопје                               Македонија, 
                                        Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
500. 

Врз основа на член 12 став 4 од Законот за државни-
те награди („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 52/2006), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 март 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУВА-
ЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА  

“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 
 
1. Во Одлуката за разрешување и именување на пре-

тседател и членови на Одборот за доделување на награ-
дата “Гоце Делчев” (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 131/2006), во точката 1 под а) за претседа-
тел наместо “акад. Ташко Георгиев, МАНУ-Скопје”, 
треба да стои “акад. Цветан Грозданов, МАНУ-Скопје”. 

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. 07-1221/1                Претседател  
19 март 2007 година        на Собранието на Република  

     Скопје                            Македонија, 
                                        Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
501. 

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Републи-
ка Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 
116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 март 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 107/2006, 
131/2006, 12/2007 и 21/2007), во точката: 

7. Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-
дите и правата на граѓанинот, под в) за членови наме-
сто “Јован Манасијевски” треба да стои “Роза Топузо-
ва-Каревска”. 

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. 07-1222/1                   Претседател  
19 март 2007 година          на Собранието на Република  

     Скопје                                Македонија, 
                                        Љубиша Георгиевски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
502. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), а во 
врска со членовите 7 и 8 од Законот за надзор на др-
жавната граница („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 71/06), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 13.03.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНА-
ТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ  

Член 1 
Со оваа одлука се формира Национален координа-

тивен центар за гранично управување (во натамошниот 
текст: Национален координативен центар). 

 
Член 2 

Националниот координативен центар како коорди-
нативно тело на Владата на Република Македонија има 
за цел да врши ефикасна координација, олеснување на 
размената на податоци и информации и поголема инте-
грација во граничното управување. 

 
Член 3 

Националниот координативен центар е составен од 
координатор, заменик координатор, десет претставни-
ци од Министерството за внатрешни работи и по еден 
претставник и нивен заменик од Министерството за 
финансии – Царинска управа и од Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Во работата на Националниот координативен цен-
тар со по еден претставник и нивен заменик учествува-
ат и Министерството за надворешни работи, Мини-
стерството за одбрана, Министерството за здравство, 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање, Министерството за транспорт и врски и Ди-
рекцијата за радијациона сигурност. 

 
Член 5 

Националниот координативен центар е сместен во 
објектот на граничната полиција во Министерството за 
внатрешни работи. 

 
Член 6 

Средствата за работа на Националниот координати-
вен центар ќе бидат обезбедени од Буџетот на Републи-
ка Македонија. 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 19-1420/1                Претседател на Владата 
13 март 2007 година              на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
503. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот  за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 13.03.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ И ЗА  
ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука недвижниот имот – деловните про-
стории на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 3, што претставу-
ваат дел од објектот „Ристиќева Палата“ во Скопје, со 
вкупна површина од 77,12 м2, од кои 23,57 м2, подрум 

и 53,85 м2 приземје, КО Центар-Скопје, сопственост на 
Република Македонија, се изземаат од стопанисување 
од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се дава на 
користење без надомест и на неопределено време на Се-
кретаријатот за европски прашања за Евро инфо центар. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 
на оваа одлука да се изврши меѓу Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија и Секретаријатот за европски пра-
шања, во рок од три дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 19-1606/1                    Заменик на претседателот 
13 март 2007 година               на Владата на Република 

    Скопје                                 Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
504. 

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за обележу-
вање, уредување и одржување на гробиштата и гробо-
вите на борците погребани на територијата на Републи-
ка Македонија и во странство, како и на припадниците 
на странските армии од поранешните војни на терито-
ријата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 13/96), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 16.01.2007 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА УРЕДУ-
ВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА И ГРО-
БОВИ НА ПАДНАТИ БОРЦИ ВО АНТИФАШИ-
СТИЧКАТА ВОЈНА И ДРУГИТЕ НАЦИОНАЛНО 
ОСЛОБОДИТЕЛНИ ВОЈНИ ВО МАКЕДОНИЈА 
ПОГРЕБАНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се обезбедуваат потребни средства 

за уредување и одржување на индивидуални гробови и 
заеднички гробници на паднати борци во Антифаши-
стичката војна и другите национално ослободителни вој-
ни во Македонија погребани на територијата на Репуб-
лика Македонија, согласно член 9 став 2 од Законот за 
обележување, уредување и одржување на гробиштата и 
гробовите на борците погребани на територијата на Ре-
публика Македонија и во странство, како и на припадни-
ците на странските армии од поранешните војни на те-
риторијата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 13/96). 

 
II 

Средствата за остварување на оваа програма во ви-
сина од 1.280.000,00 денари за уредување и одржување 
на индивидуални гробови и заеднички гробници на 
паднати борци, ќе се обезбедат од буџетот на Мини-
стерството за труд и социјална политика. 

 
III 

Средствата од точка II на оваа програма се распоре-
дуваат за уредување и одржување на индивидуалните 
гробови и заеднички гробници на општините: 
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IV 
Пренесувањето на средствата по општини за из-

вршените работи ќе се врши преку Управата за пра-
шања на борците и воените инвалиди при Мини-
стерството за труд и социјална политика, врз основа 
на нивните барања. 

 
 
 
505. 

Врз основа на член 18 став 5 од Законот за јавен 
долг („Службен весник на РМ“ бр. 62/2005), министе-
рот за финансии донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ 

ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за издава-

ње и исплата на државни хартии од вредност ("Служ-
бен весник на РМ" бр.99/2005) во член 2 поимот  Еле-
ктронски систем се менува и гласи: “е електронски си-
стем за пазарни операции на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, односно, WEB апликација на Народ-
на банка преку која се спроведуваат аукции на државни 
хартии од вредност." 

  
Член 2 

Во член 18 став 1 во алинејата петнаесет сврзникот 
"и"  се заменува со знакот ";". 

Во алинејата шеснаесет точката се заменува со 
сврзникот "и" и се додава нова алинеја која гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
         Бр. 19-79/1                Претседател на Владата 
16 јануари 2007 година        на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

 
 
 
 
"- процент од номиналниот износ на државни запи-

си кој ќе се распредели на неконкурентни понуди, во 
случај издавачот да одлучи да одобри продажба на др-
жавни записи по неконкурентни услови". 

 
Член 3 

Во членот 24 став 4 формулата за пресметка на чи-
ста цена на државна обврзница која носи полугодишна 
или годишна купонска камата се менува и гласи: 
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Во ставот 6 формулата за пресметка на бруто цена 

на државна обврзница се менува и гласи: 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
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Во ставот 8 формулата за пресметка на купон на др-
жавна обврзница се менува и гласи: 

t
cNC ×=  

Член 4 
Во членот 31 зборовите "државни обврзници" се за-

менуваат со зборовите "државни хартии од вредност" и 
се додаваат два нови ставови 2 и 3 кои гласат:  

"Во случај кога побарувачката за неконкурентните 
понуди е поголема од утврдениот износ за неконку-
рентни понуди во проспектот, а побарувачката за  кон-
курентните понуди е помала од утврдениот износ за 
конкурентни понуди во проспектот, реализацијата на 
неконкурентните понуди ќе биде зголемена така што 
вкупната реализација (конкурентни и неконкурентни) 
да не го надминува вкупниот понуден износ. Издавачот 
го утврдува процентот до кој може да биде зголемена 
реализацијата на неконкуретните понуди. 

Во случај кога побарувачката за неконкуретните 
понуди е помала од утврдениот износ за неконкурент-
ни понуди во проспектот, а побарувачката за конку-
рентните понуди е поголема од утврдениот износ за 
конкурентни понуди во проспектот, реализацијата на 
конкурентните понуди ќе биде зголемена така што 
вкупната реализација (конкурентни и неконкурентни) 
да не го надминува вкупниот понуден износ." 

 
Член 5 

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

 
     Бр. 09-9270/1 
13 март 2007 година                            Министер, 

    Скопје                      д-р Трајко Славески, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

506. 
Врз основа на член 106,  став 4 од Законот за јавни-

те патишта („Службен весник на РМ” бр. 26/96, 40/99, 
96/00, 29/02, 68/04 и 31/06), министерот за транспорт и 
врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИ-
ТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУ-
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА 
И УЛИЦИ, НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за критериумите за распределба на 
средства  за финансирање на Годишната програма за 
изградба, реконструкција, одржување  и заштита на ло-
калните патишта и улици, на општините и Градот 
Скопје („Службен весник на РМ” бр. 28/06) во членот 2 
во точката 1 под точка б во алинеа 1, 2 и 4 процентите 
„20%, 10% и 35%” се заменуваат со проценти „30%, 
30% и 5%)”.  

Во точката 2 под точка б во алинеја 1,2 и 4 процен-
тите „20%, 10% и 35%“ се заменуваат со проценти 
„30%, 30% и 5%“. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 22-2085/2     
март 2007 година                                     Министер,  

    Скопје                               Миле Јанакиески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
507. 

Врз основа на член 397 став 2 од Законот за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
РМ“ бр.14/98, 38/02,38/04 и 19/07), министерот за вна-
трешни работи, во согласност со министерот за транс-
порт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СООБРАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат видот, значење-

то, формата, бојата, димензиите и поставувањето на со-
обраќајните знаци.  

 
Член 2 

Сообраќајните знаци се изработуваат така што нив-
ното значење е постојано. 

Површината на сообраќајните знаци се изработува 
од материјал со рефлектирачки својства, најмалку од 
класа на рефлексија I, а за автопат и за пат резервиран 
за сообраќај на моторни возила, најмалку од класа на 
рефлексија II.  

Заднината на подлогата на сообраќајните знаци е од 
сива боја и без сјај, за да се спречи одвраќањето на 
вниманието на возачите. 

 
Член 3 

Сообраќајните знаци може да бидат изведени со 
сопствен извор на светлина (внатрешно осветлување) 
или со надворешен извор на светлина (осветлени од-
надвор со посебни светилки).  

Кога сообраќајниот знак е осветлен однадвор, повр-
шината на сообраќајниот знак е од класа на рефлексија I. 

 
Член 4 

На сообраќајниот знак може да се напише и називот 
на одредиштата кои се наоѓаат во друга држава, како и 
знакот C129 (национална автоознака). 

 
Член 5 

Легендата на боите за сообраќајните знаци е отпе-
чатена кон овој правилник и претставува нејзин соста-
вен дел. 

Легендата на боите за сообраќајните знаци не се од-
несува на ознаките на коловозот.  

 
Член 6 

Графичките прикази на сообраќајните знаци дадени 
во овој правилник, се приближни и со известувачка со-
држина. 

 
II. ВИД, ЗНАЧЕЊЕ, ФОРМА, БОЈА И ДИМЕНЗИИ 

НА СООБРАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ 
 

1.Знаци за опасност  
Член 7 

Знаци за опасност се: 
1) знакот „опасност на патот“ (101) означува близи-

на на делот од патот или место на патот на кое на учес-
ниците во сообраќајот им се заканува опасност за која 
со одредбите на овој правилник не е предвиден посе-
бен знак за „опасност“.  

На знакот може да биде додадена дополнителна 
табла која ја појаснува опасноста што се заканува; 

 
 
 
 
 
 
 
   

Знак 101 
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2) знакот „крстосување на патишта со иста важност“ 
(102) означува близина на крстосување на патишта, од 
кои ни еден пат не е пат со првенство на минување; 

 
   
  
 
 
 
 
 
 

Знак 102 
 
3) знакот „крстосување со спореден пат под прав 

агол“ (103), знакот „спојување на спореден пат под 
прав агол од лева страна“ (104), знакот „спојување на 
спореден пат под прав агол од десна страна“ (105), зна-
кот „спојување на спореден пат под остар агол од лева 
страна“ (106) и знакот „спојување на спореден пат под 
остар агол од десна страна“ (107), означуваат близина 
на раскрсница на која патот со предност на минување 
се вкрстосува, односно спојува со спореден пат; 

  
  
              Знак 103 

 
 Знак 104                                 Знак 105 
        

 
Знак 106                             Знак 107 

 
4) знакот „кривина налево“ (108), знакот „кривина 

надесно“ (109), знакот „двојна кривина или повеќе кри-
вини едноподруго од кои првата е налево“ (110) и зна-
кот „двојна кривина или повеќе кривини едноподруго 
од кои првата е надесно“ (111), означуваат приближу-
вање до кривина или кривини кои се опасни по своите 
особини или поради недоволна видливост; 

 
               Знак 108                   Знак 109 

 
  

Знак 110                           Знак 111 
 
5) знакот „опасна надолнина“ (112) и знакот „опас-

на нагорнина“ (113) означуваат приближување кон 
опасна надолнина, односно нагорнина ако разликата во 
висина претставува некаква опасност која произлегува 
од тие услови; 

 
 

Знак 112                Знак 113 
 
Случаите на различни надолнини и нагорнини се 

изразуваат според потреба. 
6) знакот „стеснување на патот“ (114), знакот „стес-

нување на патот од десна страна“ (115) и знакот „стес-
нување на патот од лева страна“ (116) означуваат приб-
лижување до стеснување на коловозот коешто може да 
биде опасно;  

 
Знак 114 

    
Знак 115                         Знак 116 

 
7) знакот „нерамен коловоз“ означува близина на дел 

од патот на кој патот е нерамен поради близина на опасен 
превој на патот или поголеми издадености на патот (117), 
поради вдлабнатини (118) или поради постоење на опасни 
издадености и вдлабнатини на коловозот (119); 

      
Знак 117                         Знак 118 
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Знак 119 

 
8) знакот „лизгав коловоз“ (120) означува близина 

на дел од патот на кој коловозот во одредени атмо-
сферски услови или слични околности има лизгава по-
вршина; 

 
Знак 120 

 
9) знакот „камења прскаат“ (121) означува близина 

на дел од патот на кој се наоѓа чакал или кој е послан 
со ситни камчиња на тврдата подлога, поради што за 
другите учесници во сообраќајот постои зголемена 
опасност од прскање на камења; 

 
   Знак 121 

  
10) знакот „одронување на камења“ (122) означува 

близина на дел од патот на кој постои опасност од каме-
ња што паѓаат или од камења што се наоѓаат на патот; 

 
Знак 122 

 
11) знаците „наидување на сообраќајни светлосни 

знаци“ (123) и (124) означуваат близина на вкрстосува-
ње или обелажан пешачки премин на кој сообраќајот е 
регулиран со уреди за давање светлосни сигнaли. 

 

 
Знак 123   Знак 124 

 
12) знакот „работи на патот“ (125) означува близи-

на на место на кое се изведуваат работи на патот; 

 
Знак 125 

  
13) знакот „сообраќај во две насоки“ (126) означува 

место на патот од кое сообраќајот се одвива во две на-
соки; 

 
Знак 126 

 
14) знакот „вкрстосување со кружен тек на сообра-

ќајот“ (127) означува близина на раскрсница на која со-
обраќајот се одвива кружно; 

 
 

Знак 127 
 
15) знакот „голомразица“ (128) означува близина на 

дел на патот на кој постои опасност од неочекувана го-
ломразица; 

  

 
  

Знак 128 
  
16) знакот „превртување или излизгување на вози-

ла“ (129) означува близина на дел од патот на кој по-
стои зголемена опасност од излизгување или преврту-
вање на возилата; 

 

 
 

Знак 129 
  
17) знакот „колона запрени возила“ (130) означува 

близина на дел од патот на кој во одредени сообраќајни 
услови или други околности постои опасност од коло-
на запрени возила; 
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Знак 130 
18) знакот „неутврдена банкина“ (131) означува 

близина на дел од патот каде што покрај коловозот не е 
утврдена банкина;  

 
  

Знак 131 
 
19) знакот „пешаци на патот“ (132) означува близи-

на на дел од патот по кој се движат пешаци; 

 
  

Знак 132 
 
20) знакот „обележан пешачки премин“ (133) озна-

чува близина на место на кое се наоѓа обележан пешач-
ки премин; 

 
 

Знак 133 
  
21) знакот „деца на патот“ (134) означува близина 

на место на патот на кое децата се движат најчесто во 
поголем број (на пр. пред училиште, детска градинка, 
игралишта и сл.); 

 
 

Знак 134 
 
22) знакот „близина на воздухопловна писта“ (135) 

означува дел од патот преку кој воздухопловите преле-
туваат во низок лет при слетување, односно полетување; 

 
 

Знак 135 
  
23) знакот „тунел (галерија)“ (136) означува близи-

на на тунелот или галерија на патот; 

 
 

Знак 136 
 
24) знакот „бочен ветер“ (137) означува близина на 

дел од патот на кој често дува јак бочен ветер;  
   

 
 

Знак 137 – 01  Знак 137 – 02 
 
25) знакот „опасност од пожар“ (138) означува по-

драчје во кое постои зголемена опасност од настанува-
ње на пожар; 

  

 
 

Знак 138 
  
26) знакот „велосипедисти на патот“ (139) означува 

близина на дел од патот по кој се движат велосипеди-
сти или близина на места на кое велосипедистите поче-
сто наидуваат на патот од бочен пат или од велосипед-
ска патека;  

  

 
  

Знак 139 
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27) знакот „подвижен мост“ (140) означува близина 
на место на кое патот преминува преку подвижен мост;  

  

 
  

Знак 140 
  
28) знакот „близина на брег“ (141) означува близи-

на на место на кое патот наидува на брег;  
 

 
 

Знак 141 
 
29) знакот „трамвајска пруга“ (142) означува близи-

на на место на кое патот преминува преку трамвајска 
пруга во ниво; 

 
 

Знак 142 
  
30) знакот „животни на патот“ (143) означува место 

на кое домашните животни преминуваат преку патот 
или се движат по должина на патот под надзор;  

  

 
 

Знак 143 
  
31) знакот „дивеч на патот“ (144) означува посебно 

опасни места на кои често дивеч минува преку патот;  

   
Знак 144 

32) знакот „премин на патот преку железничка пру-
га со браници или полубраници“ (145) означува близи-
на на премин на патот преку железничка пруга во ниво 
која е обезбедена со браници или полубраници;  

 

 
  

Знак 145 
 
33) знакот„премин на патот преку железничка пру-

га без браници или полубраници“ (146) означува бли-
зина на премин на патот преку железничка пруга во ни-
во која не е обезбедена со браници или полубраници;  

  

 
  

Знак 146 
  
34) знакот „Андреин крст“ (147) означува место на 

кое патот преминува преку железничка пруга во ниво 
без браници или полубраници со еден колосек односно 
(148) со два или повеќе колосеци;  

Кога покрај патот нема доволно простор за нормал-
но поставување на знакот, тој може да се постави така 
што пократката страна е во хоризонтална положба. 

  

 
  

Знак 147 
  

 
  

Знак 148 
 
35) знакот „приближување кон премин на патот 

преку железничка пруга со браници или полубраници“ 
(149) означува оддалеченост до преминот на патот пре-
ку железничка пруга во ниво кој е обезбеден со брани-
ци или полубраници;  

 
 

Знак 149 
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 36) знакот„приближување кон премин на пат преку 
железничка пруга без браници или полубраници“ (150) 
означува оддалеченост до преминот на патот преку же-
лезничка пруга во ниво која не е обезбедена со брани-
ци или полубраници;  

 
   

Знак 150 
 

Член 8 
Симболите на знаците за опасност од 103 до 111 и 

143 и 144 можат да бидат различни, што зависи од  ви-
стинската ситуација на патот.  

Симболот на знакот за опасност 122 (одронување 
на камења), може да биде свртен на другата страна. 

 
Член 9 

Знаците за опасност имаат форма на рамностран 
триаголник, чија што една страна се наоѓа во хоризон-
тална положба со врвот свртен нагоре. 

  
Член 10 

Основната боја на знаците за опасност е бела, а ра-
бовите на триаголникот се црвени.  

Симболите на знаците за опасност се со црна боја. 
 

Член 11 
Должината на страната на рамностраниот триагол-

ник кај знаците за опасност изнесува:  
1) на автопатишта, на патишта резервирани  за соо-

браќај на моторни возила и на магистрални патишта - 
120 cm;  

2) на регионални патишта и на главни градски соо-
браќајници (или улици) - 90 cm;  

3) на сите останати патишта и градски улици - 60 
cm;  

4) кога знаците се поставуваат во тунели и галерии 
– 60 cm; 

5) кога се употребуваат како вметнати знаци - ми-
нимално 40 cm.  

На регионални патишта и на главните градски соо-
браќајници (или улици), според потребата може да се 
поставуваат и знаци за опасност чија страна на триа-
голникот изнесува 120 cm, а на сите останати патишта 
и градски улици може да се поставуваат  и знаци за 
опасност чија страна на триаголникот изнесува 90 cm. 

 
Член 12 

Според формата, бојата или големината отстапува-
ат следните знаци за опасност:  

1) според формата:  
a) знаците 147 и 148 (Андреин крст) имаат форма 

на еден, односно два вкрстени краци.  
Знакот „Андреин крст“, може да биде вметнат на 

табла со бела подлога, заради подобра воочливост.   
б) знаците 149 (приближување кон премин на пат 

преку железничка пруга со браници или полубраници) 
и 150 (приближување кон премин на пат преку желез-
ничка пруга без браници или полубраници) имаат фор-
ма на правоаголник, чија основа ја сочинува пократка-
та страна.  

2) според бојата:  

a) симболите на знаците 123 и 124 (наидување на 
сообраќајни светлосни знаци), кои по вертикалната 
оска имаат црвено светло - горе, жолто - во средината, 
зелено - долу, а по хоризонтална оска - црвеното свет-
ло во лево, жолтото на средина и зеленото во десно;  

б) знакот 125 (работи на патот) има основна боја – 
портокалова, 

в) на знакот 130 (колона застанати возила) симбо-
лот на возилата се со црвени светла, 

г) на знакот 138 (опасност од пожар) симболот на ки-
бритот е со бела боја, а симболот на оган - со црвена боја. 

Кога знаците за опасност се поставуваат за означу-
вање на работи на патот, на препреки и оштетувања на 
коловозот, основната боја им е портокалова.  

3) според големина:  
a) знаците 147 и 148 (Андреин крст), имаат краци 

со должина 120 cm и ширина 12 cm;  
б) знаците 149 (приближување кон премин на пат 

преку железничка пруга со браници или полубраници) 
и 150 (приближување кон премин на пат преку желез-
ничка пруга без браници и полубраници), чија големи-
на е 30x100 cm, а косите линии на знакот чија ширина 
е 8 cm се поставени под агол од 30 степени.  

 
2. Знаци за изречни наредби 

 
Член 13 

Знаци за изречни наредби се:  
1) знакот „крстосување со пат со првенство на ми-

нување“ (201) означува близина на раскрсница на која 
возачот треба да им даде предност на сите возила што 
се движат на патот на кој тој наидува; 

  

 
Знак 201 

 
2) знакот „задолжително запирање“ (202) означува ме-

сто пред влезот во раскрсница на кое возачот треба да го 
запре возилото и да му даде првенство на минување на 
сите возила што се движат по патот на кој тој наидува, 
или означува место пред премин на пат преку железничка 
пруга во исто ниво на кое возачот треба да го запре вози-
лото и да им даде првенство на минување на сите возила 
што се движат по железничката пруга на која тој наидува;  

 

 
 

Знак 202 
  
3) знакот „забрана за сообраќај во двете насоки“ 

(203) означува пат, односно дел од патот на кој сообра-
ќајот е забранет за сите возила во двете насоки;  

 
Знак 203 
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4) знакот „забрана за сообраќај во една насока“ 
(204) означува пат, односно дел од патот на кој е забра-
нет сообраќајот за возилата од насоката кон која е свр-
тен знакот;  

 
   

Знак 204 
  
5) знакот „забрана за сообраќајот за сите возила на 

моторен погон освен за моторцикли без приколка и ве-
лосипеди со мотор“ (205) означува пат, односно дел од 
патот на кој е забранет сообраќајот за сите возила на 
моторен погон освен за моторцикли без приколка и за 
велосипеди со мотор;   

  

 
 

Знак 205 
  
6) знакот „забрана на сообраќајот за автобуси“ 

(206) означува пат, односно дел од патот на кој е забра-
нет сообраќајот за автобуси;  

 

 
   

Знак 206 
  
7) знакот „забрана на сообраќајот за товарни вози-

ла“ (207) означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за товарни возила;  

Ако под симболот за камион на знакот е напишана 
најголемата дозволена маса на камионот, забраната ва-
жи само за оние товарни возила чија најголема дозво-
лена маса ја надминува означената;  

 

 
 

Знак 207 
 
8) знакот „забрана на сообраќајот за цистерни“ 

(208) означува пат односно дел од патот на кој е забра-
нет сообраќајот за возила кои превезуваат материи кои 
можат да ја загадат околината.  

 
  

Знак 208 
  
9) знакот „забрана на сообраќајот за возила што 

превезуваат експлозив или некои запалливи материи“ 
(209) означува пат, односно дел од патот на кој е забра-
нет сообраќајот за возила што превезуваат експлозив и 
некои лесно запалливи материи;  

  

 
 

Знак 209 
  
10) знакот „ забрана на сообраќајот за возила што 

превезуваат опасни материи“ (210) означува пат, од-
носно дел од патот на кој е забранет сообраќајот за во-
зила што превезуваат опасни материи;  

  

 
  

Знак 210 
  
11) знакот „забрана на сообраќајот за сите возила 

на моторен погон што влечат приклучно возило“ (211) 
означува пат, односно дел од патот на кој е забранет 
сообраќајот за сите возила на моторен погон што вле-
чат приклучно возило;  

  

 
   

Знак 211 
  
12) знакот „забрана на сообраќајот за товарни возила 

на моторен погон што влечат приклучно возило“ (212) оз-
начува пат, односно дел од патот на кој е забранет сообра-
ќајот за товарни возила што влечат приклучно возило;  

 
  

Знак 212 
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13) знакот „забрана на сообраќајот за трактори“ 
(213) означува пат, односно дел од патот на кој е забра-
нет сообраќајот за трактори;  

  

 
 

Знак 213 
 
14) знакот „забрана на сообраќајот за моторцикли“ 

(214) означува пат, односно дел од патот на кој е забра-
нет сообраќајот за моторцикли и моторни возила  на 
три тркала;  

 
 

Знак 214 
  
15) знакот „забрана на сообраќајот за велосипеди со 

мотор“ (215) означува пат, односно дел од патот на кој 
е забранет сообраќајот за велосипеди со мотор на две 
или три тркала;  

 
 

Знак 215 
  
16) знакот „забрана на сообраќајот за велосипеди“ 

(216) означува пат, односно дел од патот на кој е забра-
нет сообраќајот за велосипеди;  

 

 
 

Знак 216 
  
17) знакот „забрана на сообраќајот за велосипеди со 

мотор и велосипеди“ (217) означува пат, односно дел 
од патот на кој е забранет сообраќајот за велосипеди со 
мотор и велосипеди;  

 
 

Знак 217 

18) знакот „забрана на сообраќајот за запрежни во-
зила“ (218) означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за запрежни возила;  

 
  

Знак 218 
  
19) знакот „ забрана на сообраќајот за рачна колич-

ка“ (219) означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за рачни колички;  

  

 
  

Знак 219 
   
 20) знакот „забрана на сообраќајот за сите вози-

ла на моторен погон“ (220) означува пат, односно дел 
од патот на кој е забранет сообраќајот за сите возила на 
моторен погон. 

  

 
 

Знак 220 
  
21) знакот „забрана на сообраќајот за пешаци“ (221) 

означува пат, односно дел од патот на кој е забрането 
движењето на пешаци; 

  

 
  

Знак 221 
  
22) знакот „забрана на сообраќајот за возила чија 

вкупна широчина ја преминува определената широчи-
на“ (222) означува пат, односно дел од патот на кој е 
забранет сообраќајот за возила, чија вкупна широчина 
ја преминува широчината што е означена на знакот;  

  

   
Знак 222 
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 23) знакот „забрана на сообраќајот за возила чија 
вкупна висина ја преминува определената висина“ 
(223) означува пат, односно дел од патот на кој е забра-
нет сообраќајот за возила, чија вкупна висина ја преми-
нува висината што е означена на знакот;  

  

 
  

Знак 223 
  
24) знакот „забрана на сообраќајот за возила чија-

што вкупна маса ја преминува определената маса“ 
(224) означува пат, односно дел од патот на кој е забра-
нет сообраќајот за возила, чијашто вкупна маса ја пре-
минува масата што е означена на знакот;  

   

 
 

Знак 224 
  
25) знакот „забрана на сообраќајот за возила што го 

пречекоруваат определеното оскино оптоварување“ 
(225) означува пат, односно дел од патот на кој е забра-
нет сообраќајот за возила со поголемо оскино оптова-
рување од она што е означено на знакот;  

  

 
  

Знак 225 
  
26) знакот „забрана на сообраќајот за возила што ја 

пречекоруваат определената должина“ (226) означува 
пат, односно дел од патот на кој е забранет сообраќајот 
за возила чијашто вкупна должина ја пречекорува дол-
жината што е означена на знакот;  

  

 
 

Знак 226 
 
27) знакот „најмало растојание меѓу возилата“ (227) 

означува најмало растојание меѓу возилата во движе-
њето на кое возачите треба да се придржуваат; 

 
 

Знак 227 
28) знакот „забрана за свртување налево“ (228) оз-

начува вкрстување на кое свртувањето налево е забра-
нето;  

  

 
  

Знак 228 
  
29) знакот „забрана за свртување надесно“ (229) оз-

начува вкрстување на кое свртувањето надесно е забра-
нето;  

 
 

Знак 229 
  
30) знакот „забрана за полукружно свртување“ 

(230) означува место на кое полукружното свртување е 
забрането;  

 
  

Знак 230 
  
31) знакот „ограничување на брзината“ (231) озна-

чува пат односно дел од патот по кој возилата не мо-
жат да се движат со брзина поголема од означената на 
знакот (во km/h).  

Симболот на знакот од став 1 од оваа точка е даден 
како пример. Во знакот, ограничената брзина се впи-
шува според вистинските услови на патот и потребите 
за безбедноста на сообраќајот. 

Ако на знакот од став 1 од оваа точка се додаде до-
полнителна табла на која е означен видот на моторното 
возило или масата на возилото (на пр. 5 t), означеното 
ограничување на брзината се однесува само на тој вид 
возила или на возила чија најголема дозволена маса ја 
надминува означената. 

Кога знакот од став 1 на оваа точка е поставен под 
знакот 373 (назив на населено место), ограничувањето 
на брзината важи за целото подрачје на населбата; 
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Знак 231 
  
32) знакот „забрана за престигнување на сите вози-

ла на моторен погон, освен на моторцикли без прикол-
ка и велосипеди со мотор“ (232) означува пат, односно 
дел од патот на кој е забрането престигнувањето на си-
те моторни возила освен на моторцикли без приколка и 
на велосипедите со мотор;  

 
  

Знак 232 
  
33) знакот „забрана за престигнување за товарни 

возила“ (233) означува пат, односно дел од патот на кој 
на товарните возила, чија најголема дозволена маса 
надминува 3,5 t, им се забранува да престигнуваат дру-
ги моторни возила, освен моторцикли без приколка и 
велосипеди со мотор.  

Ако на знакот од став 1 од оваа точка е додадена 
дополнителна табла на која е назначена друга најголе-
ма дозволена маса (на пр. 5 t), забраната важи само за 
оние товарни возила чија најголема дозволена маса ја 
надминува назначената;  

   

 
 

Знак 233 
  
34) знакот „забрана за минување без запирање – ца-

рина“ (234) означува близина на царинарница каде што 
возилото треба да запре. 

Зборовите што се испишуваат на знакот се: „ЦАРИ-
НА – DOUANE“;  

Carina

 
 

Знак 234 
 
35) знакот „забрана за минување без запирање – по-

лиција“ (235) означува близина на полиција каде што 
возилото треба да запре.  

Зборовите што се испишуваат на знакот се: „ПО-
ЛИЦИЈА – POLICE“;  

 

 
 

Знак 235 
  
36)знакот „забрана за минување без запирање – па-

тарина“ (236) означува близина на место каде што во-
зилото треба да запре поради наплата на патарина. Зна-
кот од став 1 на оваа точка може да се употреби за оз-
начување близина на други места на кои возилото тре-
ба да запре. Во тој случај, зборовите што се испишани 
на знакот - ПАТАРИНА – PEAGE“ (236) се заменуваат 
со соодветен натпис што ја означува причината за за-
должителното запирање;  

 
Знак 236 

  
37) знакот „забрана за давање звучни знаци“ (237) 

означува пат, односно дел од патот на кој не можат да 
се даваат звучни знаци со уреди во возилото, освен во 
случај на непосредна опасност;  

  

 
  

Знак 237 
  
38) знакот „првенство на минување за возила од 

спротивна насока“ (238) означува забрана за пристап 
на возила на тесниот дел од патот пред да поминат во-
зилата од спротивна насока на тој дел од патот;  

   

 
 

Знак 238 
 
39) знакот „забрана за запирање и паркирање“ (239) 

означува страна од патот на која запирањето и парки-
рањето на возила е забрането;  
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Знак 239 
  
40) знакот „забрана за паркирање“ (240) означува 

страна од патот на која паркирањето на возила е забра-
нето;  

  

 
  

Знак 240 
  
41) знакот „наизменично паркирање“ (241) означу-

ва дел од патот на кој паркирањето во непарни денови 
е забрането;  

  

 
  

Знак 241 
  
42) знакот „наизменично паркирање“ (242) означува 

дел од патот на кој паркирањето во парни денови е за-
брането; 

  

 
  

Знак 242 
  
43) знакот „забрането фотографирање“ (243) озна-

чува простор крај патот на кој фотографирањето е за-
брането; 

 
  

Знак 243 

Член 14 
На знаците „забрана за запирање и паркирање“ 

(239) и „забрана за паркирање“ (240) може да се додаде 
дополнителна табла со ознака на:  

1) денот во седмицата односно месецот и времето 
во текот на денот на кои се однесува забраната;  

2) најдолгото дозволено времетраење на запирање-
то односно паркирањето;  

3) категориите на возила на кои се однесува забра-
ната;  

  
Член 15 

Симболите на знаците за забрана односно ограничу-
вање „забрана на сообраќајот за возила чија вкупна ши-
рочина ја пречекорува определената широчина“ (222), 
„забрана на сообраќајот за возила чија вкупна висина ја 
преминува определената висина“ (223), „забрана на соо-
браќајот за возила чијашто вкупна маса ја преминува 
определената маса“ (224), „забрана на сообраќајот за во-
зила што го пречекоруваат определеното оскино оптова-
рување“ (225), „забрана на сообраќајот за возила што ја 
пречекоруваат определената должина“ (226), „најмало 
растојание меѓу возилата“ (227), „ограничување на брзи-
ната“ (231), дадени се заради пример, додека вистински-
те вредности се впишуваат според условите на патот и 
потребите за безбедноста на сообраќајот.  

  
Член 16 

Знакот „забрана на сообраќајот за цистерни“ (208), 
„забрана на сообраќајот за возила што превезуваат 
експлозив или некои запалливи материи“ (209) и „за-
брана на сообраќајот за возила што превезуваат опасни 
материи“ (210), се поставуваат во согласност со пропи-
сите за превоз на опасни материи. 

 
Член 17 

Знаците за изречни наредби кои за учесниците во 
сообраќајот на патиштата претставуваат обврска се:  

1) знакот „најмала дозволена брзина“ (244) означу-
ва пат односно дел од патот на кој во нормални услови 
возилата треба да се движат најмалку со брзината (во 
km/h) што е означена на знакот. 

Симболот на знакот од став 1  на оваа точка е даден 
како пример. Во знакот, дозволената најмала брзина се 
впишува според условите на патот и потребите за без-
бедноста на сообраќајот;  

  

 
  

Знак 244 
  
2) знакот „зимска опрема“ (синџири за снег) (245) 

означува дел од патот на кој моторните возила, освен 
моторциклите, треба да имаат пропишана зимска опре-
ма во зимски услови;  

 
  

Знак 245 
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3) знакот „патека за велосипедисти“ (246) означува 
патека по која треба да се движат велосипедите, а за-
брането е движењето на други возила;  

  

 
  

Знак 246 
  
4) знакот „патека за пешаци“ (247) означува посеб-

но изградена пешачка патека по која пешаците требаат 
да се движат, а забрането е движењето на другите учес-
ници во сообраќајот;  

  

 
  

Знак 247 
  
5) знакот „патека за велосипедисти и пешаци“ (248) 

означува посебно изградена патека по која пешаците и 
велосипедистите требаат одделно да се движат, а забра-
нето е движењето на другите учесници во сообраќајот.  

Површината за пешаци е одделена од површината 
за велосипедисти со бела вертикална линија на повр-
шината на патеката;  

  

 
  

Знак 248 
 
6) знакот „патека за коњаници“ (249) означува пате-

ка по која треба да се движат јавачите, а забрането е 
движењето на другите учесници во сообраќајот;  
 

 
 

Знак 249 
 
7) знаците „задолжителна насока“ (250), (251), 

(252), (253), (254) и (255) означуваат насоки по кои во-
зилата требаат да се движат;  

  
 

Знак 250              Знак 251 

  
     

Знак 252                 Знак 253 

  
Знак 254                  Знак 255 

  
8) знаците „дозволени насоки“ (256), (257) и (258) 

означуваат насоки по кои возилата можат да се движат;  
  

  
  
             Знак 256                     Знак 257 

 
  

Знак 258 
  
9) знаците „задолжително обиколување од десната 

страна“ (259), „задолжително обиколување од левата 
страна“ (260) и „кружен тек на сообраќајот“ (261) озна-
чуваат коловоз односно дел од коловозот по кој вози-
лата требаат да се движат при обиколувањето на пе-
шачките острови, на островите за насочување на соо-
браќајот и на другите објекти на коловозот;  
 

  
     

Знак 259                   Знак 260 
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Знак 261 
 

Член 18 
Знаците (250), (251) и (252) се поставуваат на места 

каде што започнува задолжителната насока за движење 
на возилата, а знаците (253) и (254) се поставуваат пред 
места каде што почнува задолжителната насока за дви-
жење на возилата. 

  
Член 19 

Знаците за изречни наредби имаат форма на круг, 
освен знаците „вкрстосување на пат со првенство на 
минување“ (201) и „задолжително запирање“ (202). 

  
Член 20 

Основната боја на знаците за забрана, односно 
ограничување е бела, а основната боја на знаците за об-
врски е сина.  

Симболите и натписите на знаците за забрана, од-
носно ограничување се со црна боја, а на знаците за об-
врски – со бела. Рабната лента на кругот, како и рамни-
те и косите линии на знаците за изречни наредби на ко-
ишто постојат се со црвена боја. 

  
Член 21 

Пречникот на кругот на знаците за изречни наредби 
изнесува:  

1) на автопатишта, патишта резервирани за сообраќај 
на моторни возила и на магистралните патишта, со мини-
мална ширина на коловозот од седум метри - 90 cm;  

2) на регионални патишта со ширина на коловозот 
5,0 до 7,0 m и на главни градски сообраќајници (или) 
улици - 60 cm;  

3) на сите останати патишта и градски улици - 40 cm;  
4) кога се поставуваат во тунели или галерии – 60 cm; 
5) кога се користат како вметнати знаци - минимал-

но 40 cm.  
На регионални патишта и на главни градски соо-

браќајници (или) улици може според потребата, да се 
постават и знаци за изречни наредби чиј дијаметар на 
кругот изнесува 90 cm, а на сите останати патишта и 
градски улици може да се поставуваат знаци за изреч-
ни наредби чиј дијаметар на кругот изнесува 60 cm. 

  
Член 22 

Косите линии на знаците за изречни наредби 228 
(забрана за свртување налево), 229 (забрана за свртува-
ње надесно), 230 (забрана за полукружно свртување), 
237 (забрана за давање звучни сигнали) и 243 (забране-
то фотографирање) треба да бидат поставени под агол 
од 45 степени во однос на хоризонталната рамнина.  

 
Член 23 

Според формата, бојата или големината отстапува-
ат следните знаци за изречни наредби:  

1) според формата:  
a) знакот 201 (крстосување со пат со првенство на 

минување) кој има форма на рамностран триаголник, 
чија една страна е поставена хоризонтално, а врвот 
наспроти неа е свртен кон долната страна; 

б) знакот 202 (задолжително запирање),  има форма 
на правилен осумаголник.  

в) симболот на знакот 214 (забрана на сообраќајот 
за моторцикли) и на знакот 215 (забрана на сообраќајот 
за велосипеди со мотор), може да бидат и во форма на 
возила на моторен погон на три тркала; 

г) симболот на знакот 234 (забрана на минување без 
запирање – царина), знакот 235 (забрана на минување 
без запирање – полиција) и знакот 236 (забрана на мину-
вање без запирање – патарина) се испишани зборови 
што ја означуваат причината за задолжително запирање; 

2) Според бојата:  
a) знакот 202 (задолжително запирање), има основа 

со црвена боја, а раб и симбол „STOP“ со бела боја;  
б) симболот на знакот 208 (забрана на сообраќајот 

за цистерни), е со црвена боја, оската со тркалата од-
носно оската на тркалото - со црна боја, а двете брано-
видни линии - со сина боја; 

в) симболот на знакот 209 (забрана на сообраќајот 
за возила што превезуваат експлозив или лесно запал-
ливи материи) и на знакот 210 (забрана на сообраќајот 
на возила што превезуваат опасни материи), се со црве-
на боја, а оската на возилата и тркалата - со црна боја; 

г) симболот на знакот 238 (првенство на минување 
на возила од спротивна насока) има стрелка што ја оз-
начува насоката која нема првенство – со црвена боја; 

д) знакот 239 (забрана за запирање и паркирање) и 
знакот 240 (забрана за паркирање), има сина боја за ос-
новна; 

ѓ) знакот 241 и знакот 242 (наизменично паркира-
ње), имаат сина боја за основна, а симболот е со бела 
боја; 

Таблите на коишто се вметнати знаците за забрана 
и за ограничување, кога се користат за означување ра-
боти на патот, за препреки и оштетувања на коловозот, 
имаат основна боја портокалова.    

3) Според големината:  
a) страните на рамностраниот триаголник на знакот 

201 (крстосување со пат со првенство на минување) со 
должина:  

1) на автопатишта, на патишта резервирани за соо-
браќај на моторни возила, на магистрален пат, со ши-
рочина на коловозот од 7,0 и повеќе метри – 120 cm; 

2) на регионални патишта и на сите останати пати-
шта и улици во населби, со ширина на коловоз помалку 
од 7,0 m – 90 cm; 

3) на велосипедски патеки, на патишта во подрачје-
то на смирен сообраќај и на некатегоризирани патишта 
– 60 cm; 

4) кога се употребуваат како вметнат знак на знаци-
те за известување – 45 cm. 

б) дијаметарот на кругот во којшто е впишан пра-
вилниот осумаголник на знакот 202 (задолжително за-
пирање), кој е:  

1) на автопатишта, на патишта резервирани за соо-
браќај на моторни возила, на магистрални патишта , со 
широчина на коловозот од 7,0 и повеќе метри – 90 cm; 

2) на регионални патишта и на сите останати пати-
шта и улици во населби, со ширина на коловоз под  7,0 
m – 60 cm;  

3) кога се поставува во тунели и галерии – 60 cm;  
4) кога се употребува како вметнат знак на знаците 

за известување  – 40 cm. 
 

3. Знаци за известување 
 

Член 24 
Знаци за известување се: 
1) знакот „првенство на минување во однос на возила-

та од спротивна насока“ (301), го известува возачот дека 
на тесен премин има право на првенство во однос на вози-
лата што доаѓаат од спротивна насока. Кога се употребува 
знакот 301, на приодот на тесен премин од спротивна на-
сока треба да биде поставен знакот „првенство на минува-
ње за возила од спротивна насока“ (238);  
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Знак 301 
  
2) знаците „обележан пешачки премин“ (302) и „обе-

лежан премин за велосипедска патека“ (303) означуваат 
место на патот на кое се наоѓа обележан пешачки премин, 
односно обележан премин за велосипедска патека;  

  

          
  

     Знак 302                              Знак 303 
  
3) знакот „деца на патот“ (304), означува место на па-

тот на кое децата се движат почесто и во поголем број (на 
пр: пред училиште, детска градинка, игралишта и сл.);  

   

 
 

Знак 304 
  
4) знакот „подземен или надземен пешачки пре-

мин“ (305), означува место на кое се наоѓа подземен 
или надземен пешачки премин;  

  

 
  

Знак 305 
  
5) знаците „пат со еднонасочен сообраќај“ (306) и 

(307) ги известуваат учесниците во сообраќајот за ед-
нонасочниот пат.  
 

   
  

Знак 306                       Знак 307 

6) знакот „дозволено обиколување“ (308), означува 
коловоз или дел од коловозот по кој возилата може да 
се движат при обиколување на пешачките острови, 
острови за насочување на сообраќајот и други препре-
ки на коловозот;  

 
  

Знак 308 
  
7) знакот „пат со првенство на минување“ (309), оз-

начува пат или дел од патот на кој возилата имаат пр-
венство на минување во однос на возилата што се дви-
жат на патишта што се вкрстосуваат со тој пат односно 
со дел од патот;  

   

 
Знак 309 

  
8) знакот „завршување на патот со првенство на ми-

нување“ (310), означува место на кое се завршува па-
тот или дел од патот со првенство на минување;  

  

 
  

Знак 310 
  
9) знакот „издаденост на патот“ (311), означува ме-

сто каде што се поставени направи за намалување на 
брзината;  

  

 
  

Знак 311 
10) знакот „престанување на забраната за престиг-

нување на сите возила на моторен погон освен на вело-
сипеди со мотор“ (312), означува место од каде што 
престанува забраната за престигнување на сите мотор-
ни возила, освен на моторцикли без приколки и вело-
сипеди со мотор;  
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Знак 312 
  
11) знакот „престанување на забраната за престиг-

нување на товарни возила“ (313), означува место на 
кое престанува забраната за престигнување на товарни 
возила;  

  

 
  

Знак 313 
  
12) знакот „престанување на ограничување на брзи-

ната“ (314), означува место од каде што престанува 
ограничувањето на брзината, а знакот „престанување 
за најмала дозволена брзина“ (315) означува место на 
кое престанува пропишаната најмала дозволена брзина.  

Брзината на знаците дадена е само како пример; 
  

 
  

Знак 314 
  

 
  

Знак 315 
   
13) знакот „престанување на забраната за давање 

звучни знаци“ (316), означува место на кое престанува 
забраната за давање звучни знаци; 

 
  

Знак 316 

14) знаците „престанување на сите забрани“ (317),  
„престанување на обврската за употреба на зимска опре-
ма“ (318),  „завршеток на велосипедската патека“ (319),  
„завршеток на пешачката патека“ (320) и  „завршеток на 
патека за коњаници“ (321) означуваат места на кои пре-
станува да важи соодветната забрана, која пред тоа ме-
сто е поставена со сообраќајни знаци на тој пат;  

  
   

Знак 317                            Знак 318 
  

 
  

Знак 319 
 

  
     

Знак 320                               Знак 321 
  
15) знакот „зона во која е ограничена брзината“ 

(322), означува подрачје, т.е. зона во која возилата не 
можат да се движат со брзина (во km/h) поголема од 
онаа што е означена на знакот;  

Брзината на знакот дадена е само како пример  
   

ZONA
 

Знак 322 
 
16) знакот „завршеток на зоната во која е ограниче-

на брзината“ (323) означува место на кое престанува 
ограничувањето на брзината;  

Брзината на знакот дадена е само како пример  
  

ZONA
 

  
Знак 323 
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17) знакот „пешачка зона“ (324), означува подрачје 
кое е наменето за движење на пешаци, и каде е забра-
нето движење на возила на моторен погон;  

    

Pe{a~ka zona
 

Знак 324 
 
 18) знакот „завршеток на пешачката зона“ (325), 

означува место на кое престанува забраната за движе-
ње на возила на моторен погон;  

  

Zavr{etok na
pe{a~ka zona

 
  

Знак 325 
  
19) знакот „подрачје на смирен сообраќај“ (326), оз-

начува место во населба на кое се влегува во подрачје 
во кое не може да се вози побрзо од брзината на пеша-
чење, бидејќи детската игра насекаде е дозволена;  

  

 
  

Знак 326 
  
20) знакот „завршеток на подрачјето на смирен соо-

браќај“ (327), означува место на кое се излегува од по-
драчјето на смирен сообраќај;  

  

 
  

Знак 327 
  
21) знакот „зона во која е ограничено времетраење-

то на паркирање“ (328), означува место во населба од 
кое се влегува во зона каде што е спроведено општо 
ограничување на времетраењето на паркирање на одре-
дено време, без оглед на тоа дали се плаќа надомест за 
паркирање или не. 

На знакот 328 може да биде додадена и дополни-
телна табла на која ќе се означат деновите или часови-
те за кое важи ограничувањето;  

ZONA
 

  
Знак 328 

  
22) знакот „завршеток на зоната во којашто е огра-

ничено времетраењето на паркирање“ (329), означува 
место во населба на кое се излегува од зоната во која е 
предвидено општо ограничување на времетраењето на 
паркирање; 

  

ZONA
 

  
Знак 329 

 
23) знакот „брзина што се препорачува“ (330), озна-

чува брзина која се препорачува на одреден дел од па-
тот. 

Брзината на знакот е дадена само како пример; 
  

 
  

Знак 330 
 
 24) знакот „престанок на препорачаната брзина“ 

(331), означува место на кое престанува препорачаната 
брзина. 

Брзината на знакот е дадена само како пример;   
  

 
  

Знак 331 
 
25) знакот „училишна патрола“ (332), ги известува 

возачите за близината на места или место на кое при-
падниците на училишната сообраќајна единица обезбе-
дуваат премин на децата преку коловозот или на обеле-
жаниот пешачки премин; 
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Знак 332 
 
 26) знакот „болница“ (333), означува близина на 

болница и предупредување за возачот да не создава со 
своето возило дополнителна бучава; 

  

 
  

Знак 333 
  
27) знакот „станица за прва помош“ (334), означува 

близина на место или место на кое се наоѓа станица за 
итна медицинска помош;  
 

 
   

Знак 334 
  
28) знакот „полициска станица“ (335), означува ме-

сто на кое се наоѓа полициска станица;  
  

Policija

 
  

Знак 335 
 
29) знаците „паркиралиште“ (336), „гаража“ (337) и 

„временско ограничување на паркирањето“ (338), озна-
чуваат простор кој е одреден или посебно уреден за 
паркирање односно гаражирање на возила.  

На знакот 336 или на дополнителна табла може со 
соодветни симболи или натписи да се означи начинот 
на паркирање, насоката во која се наоѓа паркирали-
штето, оддалеченоста во метри до паркиралиштето, 
категориите на возила за кои е наменето паркирали-
штето, и евентуалното временско ограничување на 
паркирањето (338);  

     

  
 

         Знак 336                          Знак 337 
   

 
 

Знак 338 
  
30) знакот „телефон“ (339), означува близина на 

места или место каде што се наоѓа телефонска го-
ворница;  

   

 
 

Знак 339 
  
32) знакот „бензиска станица со безоловен бензин“ 

(340), означува близина на место на кое се наоѓа бензи-
ска станица со безоловен бензин“;  

   

 
 

Знак 340 
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33) знакот „информација“ (341), означува близина 
на места или место во кое може да се добијат туристич-
ки информации;  

    

 
 

Знак 341 
 
34) знакот „хотел или мотел“ (342), означува близи-

на на места или место каде што се наоѓа хотел, односно 
мотел; 

 
 

Знак 342 
  
35) знакот „ресторан“ (343), означува близина на 

места или место каде што се наоѓа ресторан;  
  

 
  

Знак 343 
 

 36) знакот „вода за пиење“ (344), означува близина 
на места или место каде што се наоѓа вода за пиење;  

  

 
  

Знак 344 
  
37) знакот „стојалиште за автобус“ (345), означува 

место каде што се наоѓа стојалиште за автобус;  

 
  

Знак 345 
  
38) знакот „стојалиште за трамвај“ (346), означува 

место каде што се наоѓа стојалиште за трамвај;  
  

 
  

Знак 346 
  
39) знакот „taxi“ (347), означува место каде што се 

наоѓа такси стојалиште;  
  

 
  

Знак 347 
  
40) знакот „аеродром“ (348), означува близина на 

воздушно пристаниште или место на воздушно приста-
ниште;  

   
Знак 348 
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 41) знаците  „пристаниште-траект“ (349) и (350) оз-
начуваат близина на пристаниште односно траект;  

  

 
  

Знак 349                        Знак 350 
  
42) знакот „марина“ (351), означува близина на ме-

ста или место каде што се наоѓа  пристаниште за спорт-
ски и туристички пловила;  

 
Знак 351 

  
43) знакот „кафеана“ (352), означува близина на ме-

ста или место на кое се наоѓа кафеана;  

 
        Знак 352 

  
44) знакот „терен уреден за излетници“ (353), озна-

чува близина на места или место на кое се наоѓа уреден 
терен за излетници;  

 
   Знак 353 

45) знаците „терен за кампување под шатори“ (354), 
„терен за кампување во приколки“ (355) и „терен за 
кампување во возила“ (356) означуваат близина на те-
рени или терен уреден за кампување под шатори, пре-
стој во приколки или во возила. 

Знаците може меѓусебно да се комбинираат според 
намената на теренот за кампување;  

 
Знак 354                    Знак 355 

 
Знак 356 

  
46) знакот „планинарски дом“ (357), означува близи-

на на места или место на кое се наоѓа планинарски дом;  

 
Знак 357 

  
47) знакот „противпожарна служба“ (358), означува 

близина на места или место во кое се наоѓа служба за 
гаснење на пожар; 

 
Знак 358 
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48) знакот „возило за помош на патот“ (359), озна-
чува близина на места или место во коесе наоѓа служба 
за давање помош во случај на дефект на возило;  

 

 
Знак 359 

  
49) знакот „работилница за поправка на возила“ 

(360), означува близина на место на кое се наоѓа рабо-
тилница за поправка на возила;  

 
   

Знак 360 
  
50) знакот „пералница за возила“ (361), означува 

близина на место на кое се наоѓа сервис за миење во-
зила;  

 
Знак 361 

  
51) знакот „WC“ (362), означува близина на место 

на кое се наоѓа јавно WC; 

 
Знак 362 

  
52) знакот „радиостаница“ (363), означува подрачје 

на чујност на радиостаницата којашто дава службени 
информации за состојбата на патиштата, чиј назив и 
фреквентно подрачје се напишани на знакот;  

 
Знак 363 

 
53) знакот „подрачје на заштитени води“ (364), оз-

начува место на патот од каде што патот се простира 
по подрачје на заштитени води, каде сите возачи мора-
ат да бидат особено внимателни; 

 
Знак 364 

 
54) знакот „река“ (365), означува име на река преку 

која преминува патот;  

 
Знак 365 

 
55) знакот ,,патен објект” (366 и 367), означува на-

зив и должина на патниот објект од посебно значење 
(тунел, вијадукт и сл.);   

 
       Знак 366                                       Знак 367  

  
56) знакот „планински превој“ (368), означува пла-

нински превој со надморска висина;  

 
   Знак 368 
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57) знакот „автопат“ (369), означува место од каде 
што започнува автопатот;  

 
Знак 369 

 
58) знакот „завршеток на автопат“ (370), означува 

место на кое завршува автопатот;  

 
Знак 370 

  
59) знакот „пат резервиран за сообраќај на моторни 

возила “ (371), означува место од кое започнува патот 
резервиран само за сообраќај на моторни возила;  

 
Знак 371 

  
60) знакот „завршеток на пат резервиран за сообра-

ќај на моторни возила“ (372), означува место на кое за-
вршува патот наменет само за сообраќај на моторни 
возила;  

 
Знак 372 

61) знакот „назив на населено место“ (373), означу-
ва назив на место (населба) во кое влегува патот и гра-
ницата од која почнува тоа место; 

 
Знак 373 

  
62) знакот „завршеток на населено место“ (374), оз-

начува место на кое завршува населбата низ која мину-
ва патот, додека знакот (375) означува место на кое за-
вршува една населба, а започнува следното населено 
место; 

 
Знак 374 

 
Знак 375 

 
 63) знакот „патоказ“ (376) и (377), означува место, 

карактеристичен објект или содржина во која води па-
тот на кој упатува патоказот.  

Ако на патоказот се напише и бројот на патот со кој 
тој се означува, бројот се впишува на спротивната 
страна од стрелката и се одвојува со линија од другите 
натписи на патоказот.  

На патоказот можат да бидат напишани најмногу 
два називи на места, и тоа еден под друг, како и одда-
леченоста на местата во која води патот, изразена во 
километри; 

 
Знак 376 

 
Знак 377 

  
 64) знакот „патоказ за аеродром“ (378), означува 

насока за патот кон аеродром;  

 
Знак 378 
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 65) знаците „патоказ за обиколување“ (379), (380) и 
(381) означуваат насока за привремено обиколување;  

 

 
Знак 379 

 
Знак 380 

 
Знак 381 

 
 66) знакот „слеп пат“ (382), означува близина и по-

ложба на пат кој нема излез (слеп пат).  
Положбата на симболот и знакот треба да одговара-

ат на положбата на слепиот пат кон патот на кој се по-
ставува тој знак; 

 
Знак 382 

  
67) знакот „насока на движење на возила што имаат 

намера да свртат налево на раскрсница на којашто свр-
тувањето налево е забрането“ (383), означува пат по 
кој возилото треба да се движи, ако има намера да за-
врти налево на следната раскрсница на која свртување-
то налево е забрането; 

 

 
Знак 383 

  
68) знаците „престројување на возила“ (384) и „пре-

стројување на возила со назив на населени места“ (385) 
означуваат место за престројување на раскрсница со 
повеќе сообраќајни ленти. Бројот на стрелките треба да 
одговара на бројот на сообраќајните ленти и на начи-
нот на уредување на сообраќајните ленти во конкрет-
ниот случај.  

На знакот можат да бидат напишани и називите на 
местата (385). 

 
Знак 384 

 
Знак 385 

 
69) знакот „предзнак за обиколување“ (386), озна-

чува правец и насока на обиколување околу населено 
место.  

Знакот „предзнак за обиколување“ означува правец 
и насока на обиколно пренасочување на сообраќајот, 
кога поради обиколување на населби, забрана или 
оштетувања на коловозот, сообраќајот делумно или це-
лосно е забранет. Кај понатамошно насочување на соо-
браќајот, треба на знакот да се додаде дополнителна 
табла со натпис „ОБИКОЛУВАЊЕ … km“;  

 
Знак 386 

  
70) знаците „сообраќајна лента за возила на јавен 

превоз на патници“ (387), (388) означуваат сообраќајна 
лента со симбол или текст по која се движат само вози-
ла за јавен превоз на патници;  

 
Знак 387 
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Знак 388 

  
71) знакот „завршување на сообраќајна лента за во-

зила на јавен превоз на патници“ (389), означува место 
на кое завршува сообраќајната лента за движење на во-
зила за јавен превоз на патници;  

На знаците (387) и (389), наместо симболот може да 
има текст: „Tram“, „Bus“, „Taxi“, или комбинација од нив;  

 
Знак 389 

  
72) знакот „сообраќајна лента за бавни возила“ 

(390), означува почеток на сообраќајната лента по која 
треба да се движи бавно возило што се движи со брзи-
на помала од брзината вметната во знакот, додека  зна-
кот „завршеток на сообраќајна лента за бавни возила“ 
(391), означува место на кое завршува сообраќајната 
лента за движење на бавни возила.  

Брзината вметната во знакот е дадена како пример; 

 
Знак 390                          Знак 391 

  
73) знакот „дозволена брзина на поединечна соо-

браќајна лента“ (392) означува најмала дозволена брзи-
на на поединечна сообраќајна лента.  

Брзината вметната во знакот е дадена како пример;  

 
Знак 392 

74) знакот „ограничување на најголема дозволена 
брзина на патиштата во Македонија“ (393), означува 
општо ограничување на дозволената брзина во Репуб-
лика Македонија според видот на патот.  

 

 
Знак 393 

 
75) знакот „Република Македонија“ (394), означува 

влез на патот на територијата на Република Македонија; 
 

 
Знак 394 

  
76) знакот „угасни го моторот“ (395), означува по-

треба од исклучување на работата на моторот  од вози-
лото во случај на запирање;  

 

 
Знак 395 

  
77) знакот „табла за означување назив на улица“ 

(396), го означува називот на улицата низ која минува-
ат или во којашто влегуваат возачите и пешаците.  

Знакот може да ги има и куќните броеви на блокот 
на кој се однесува;   

 
Знак 396 

 
78) знакот „станица на полиција“ (397), означува 

близина на места или место каде што е станицата на 
полиција. 

Под стрелката на знакот може да се напише оддале-
ченоста во метри до местото каде што е полициската 
станица; 

 
Знак 397 
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79) знакот „проширување за принудно запирање на 
возила“ (398), кој со црвен симбол „SOS“ или без 
„SOS“ телефон (399) означува место или близина на 
места на кои е изградена посебна површина на колово-
зот за принудно запирање на возила.  

Знакот од став 1 на оваа точка се поставува на 250 
m пред проширувањето, со исклучок на 150 m пред ме-
стото кое го означува; 

 

 
Знак 398                 Знак 399 

  
80) знаците „обиколна насока за одредени видови 

возила“ (3100) и (3101) ги известува возачите дека во-
зилата што се прикажани на знакот треба да возат во 
насока која е одредена со вметнатиот сообраќаен знак 
за задолжителна насока; 

 

 
Знак 3100                 Знак 3101 

  
81) знакот „сообраќајна лента наменета за одреден 

вид возила“, кој со симболот (3102) или со вметнат со-
обраќаен знак (3103) означува број и намена на сообра-
ќајните ленти, кога поради одржување на пропусната 
моќ на патот во подрачјето на изведување на работи, 
краткотрајно ограничување или оштетувања на колово-
зот, сообраќајот е регулиран на таков начин што соо-
браќајните ленти се наменуваат за одредени видови.  

Ширината што е вметната во знакот е дадена како 
пример; 

 

 
Знак 3102                Знак 3103 

82) знакот „предзнак за рачно регулирање на соо-
браќајот“ (3104), го известува возачот за близината на 
место каде што се изведуваат работи и каде што соо-
браќајот се пропушта наизменично во една насока; 

 
Знак 3104 

  
83) знакот „слепо лице“ (3105), го известува воза-

чот дека се приближува до место на патот или зона во 
која во поголем број се движат слепи лица; 

 

 
Знак 3105 

  
84) знаците „предзнак за затворање на сообраќајна-

та лента“ (3106) и (3107) означуваат оддалеченост до 
местото, односно завршување на една од сообраќајните 
ленти наменета за движење на возила во иста насока. 

Бројот на стрелки на знакот треба да биде еднаков 
на бројот на сообраќајни ленти по кои се одвива соо-
браќајот; 

 
Знак 3106                    Знак 3107 

 
85) знаците „затворање на сообраќајната лента“ 

(3108) и (3109), означува место каде што е затворена, 
односно укината една од сообраќајните ленти наменети 
за движење на возила во иста насока. 

Бројот на стрелките на знакот треба да биде една-
ков на бројот на сообраќајните ленти по кои се одвива 
сообраќајот; 

 
Знак 3108                       Знак 3109 



22 март 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 35 - Стр. 29 

86) знаците „предзнак за пренасочување на сообра-
ќајот на пат со одвоени коловозни ленти“ (3110), 
(3111), (3112) и (3113) известуваат и означува правец  и 
начин на пренасочување на сообраќајот, кога поради 
препреки или оштетувања на коловозот, сообраќајот се 
пренасочува од коловозна лента за еднонасочно движе-
ње на коловозна лента наменета за сообраќај од спро-
тивна насока на одредено време, па со тоа на одредено 
време е воспоставен двонасочен сообраќај, и обратно, 
при премин од двонасочен сообраќај во еднонасочен 
сообраќај.  

Бројот на стрелки на знакот треба да одговара на бро-
јот на сообраќајни ленти по кои се одвива сообраќајот.  

 
Знак 3110               Знак 3111 

 
Знак 3112                Знак 3113 

  
87) знакот „предзнак за предупредување од магла“ 

(3114), ги известува возачите  дека наидуваат на делни-
ца од автопатот или пат резервиран за сообраќај на мо-
торни возила, на која е можна појава на магла, па во 
таа пригода да обрнат внимание на белата точка што се 
наоѓа од надворешната страна на рабната линија, и при 
тоа се одржува безбедносно растојание во однос на во-
зилото пред себе;  

 

 
 

Знак 3114 
  
88) знаците „магла“ (3115), (3116) и (3117) го изве-

стуваат возачот дека во подрачјето на магла на автопат 
или пат резервиран за сообраќај на моторни возила, 

при видливост на една бела точка што се наоѓа од над-
ворешната страна на рабната линија, да вози со брзина 
од 40 km/h (3115), при видливост на две бели точки со 
брзина од 60 km/h (3116), а при видливост од три бели 
точки - со брзина од 80 km/h (3117);  

 

 
Знак 3115 

 
Знак 3116 

 
Знак 3117 

 
89) знакот „број на меѓународен пат“ (3118), озна-

чува број на меѓународен пат; 
 

 
 

Знак 3118 
  
90) знакот „број на автопат“ (3119), означува број 

на автопатот; 
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Знак 3119 

  
91) знакот „број на магистрален пат и на пат резер-

виран за сообраќај на моторни возила “ (3120), означу-
ва број на магистрален пат и на пат резервиран само за 
сообраќај на моторни возила; 

 
Знак 3120 

  
92) знакот „број на регионален пат“ (3121), означу-

ва број на регионалниот пат; 

 
Знак 3121 

  
93) знакот „ознака на делница од магистрален пат“ 

(3122), означува број на патот, број на делницата и ки-
лометрите на делницата од патот на која знакот е по-
ставен; 

 
Знак 3122 

  
94) знакот „ознака на делница од регионален пат“ 

(3123), означува број на патот, број на делницата и ки-
лометрите на делницата на која знакот е поставен;  

 
Знак 3123 

  
95) знакот „километарска ознака за автопат “ (3124), 

ги означува километрите на кои знакот е поставен; 

 
Знак 3124 

  
96) знакот „ознака на излез од автопат“ (3125), означу-

ва приближување на излез од автопат или друг пат; 

 
Знак 3125 

                     
97) знакот „ознака за јазли на автопатишта“ (3126), 

означува приближување кон вкрстосување на автопа-
тишта или автопат и пат резрвиран за сообраќај на мо-
торни возила. 

 
Знак 3126 

98) знакот „ознака за бројот на излез или јазол “ 
(3127), означува број на излези или јазли на автопатот, 
односно на патот резервиран за сообраќај на моторни 
возила. 

 
  

Знак 3127 
  
99) знакот „излез од автопат или од пат резервиран 

за сообраќај на моторни возила“ (3128), означува одда-
леченост до почетокот на сообраќајниот знак за излез 
од патот; 

 
Знак 3128 

  
100) Во знакот „национална автоознака на сообра-

ќајните знаци“ (3129), се впишува ознаката на држава-
та на која автоознаката се однесува; 

 

 
Знак 3129 

  
Член 25 

Основната боја на знаците за известување, по пра-
вило е жолта со симболи и натписи во црна боја, сина 
со симболи и натписи во бела и црна боја, како и зеле-
на со симболи и натписи во бела боја. 

По исклучок од став 1 на овој член, црвена боја мо-
же да биде употребена на знаците за известување и не 
може да преовладува на знакот 398 (проширување за 
принудно запирање на возила), а портокалова боја мо-
же да биде употребена кај привремено насочување на 
сообраќајот на знаците 379, 380 и 381 (патоказ за оби-
колување), 384 и 385 (престројување на возила). 

На ист знак (табла) може на основната подлога да 
се вметнат подлоги со соодветни бои, зависно од видот 
на патот којшто води до назначеното одредиште. 

  
Член 26 

Големината на знакот „предзнак за предупредување 
од магла“ изнесува 200x300 cm (знак 3114) и 200x350 
cm (знак 3115, 3116, 3117), висината на текстот „Во 
магла“ e  28 cm, а текстот „На белата точка“ е 21 cm. 

Димензиите на знаците „ознака на патот“ изнесува-
ат 35x25 cm, 35x30 cm односно 45x40 cm. 
 

Член 27 
Знаците за известување имаат форма на круг, ква-

драт или правоаголник.  
 

Член 28 
Дијаметарот на кругот на знаците за известување 

изнесува:  
1. на автопат, на пат резервиран за сообраќај на мо-

торни возила, , со ширина на коловоз од седум и пове-
ќе метри - 90 cm; 
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2. на патишта со ширина на коловоз од 5,0 до 7,0 m и 
на главни градски сообраќајници (или улици) - 60 cm; 

3. во тунели и галерии – 60 cm; 
4. на сите останати патишта и градски улици и кога 

е вметнат знак - 40 cm. 
 

Член 29 
Големината на страната на знаците за известување 

со форма на квадрат изнесува: 
1. на автопатишта, на патишта резрвирани за соо-

браќај на моторни возила, со ширина на коловоз од се-
дум и повеќе метри - 90 cm; 

2. на патишта со ширина на коловоз од 5,0 до 7,0 m и 
на главни градски сообраќајници (или улици) - 60 cm; 

3. во тунели и галерии – 60x60 cm; 
4. на сите останати патишта и градски улици и кога 

е вметнат знак, минимално – 40x40 cm. 
 

Член 30 
Големината на страната на знаците за известување 

во форма на правоаголник изнесува: 
1. на автопатишта, на патишта резервирани за соо-

браќај на моторни возила, со ширина на коловоз од се-
дум и повеќе метри - 90x135 cm; 

2. на патишта со ширина на коловоз од 5,0 до 7,0 m 
и на главни градски сообраќајници (или улици) - 60x90 
cm; 

3. во тунели и галерии – 60x90 cm; 
4. на сите останати патишта и на градски улици, и 

кога е вметнат знак, минимално - 40x60 cm. 
  

Член 31 
Според формата, бојата или големината отстапува-

ат следните знаци за известување: 
1) Според формата:  
a) знакот 376 и 377 (патоказ) и знакот 378 (патоказ 

на аеродром) завршуваат во форма на стрелка;  
б) знакот 376 и 377 (патоказ), може да содржат нат-

пис, симбол, или натпис и симбол што поблиску го 
одредуваат карактеристичниот објект на којшто се од-
несуваат;  

в) знакот 3128 (излез од автопат или од пат резерви-
ран за сообраќај на моторни возила), чијашто една 
страна на правоаголникот е 100 cm, другата е 30 cm, а 
косите линии на знакот се со ширина од 8 cm, поставе-
ни под агол од 30 степени; 

2) Според бојата: 
- знакот 304 (деца на патот) е со бела боја, надво-

решниот раб на знакот е со сина боја, а симболот на 
знакот е со црна боја; 

- знаците 309 (пат со првенство на минување) и 310 
(завршување на патот со првенство на минување), има-
ат внатрешен квадрат со жолта боја, а појасот меѓу вна-
трешните квадрати и надворешниот раб на знакот е со 
бела боја;  

- знаците 312 (престанување на забрана за престиг-
нување на сите возила на моторен погон, освен на ве-
лосипеди со мотор), 313 (престанување на забраната за 
престигнување на товарни возила), 314 (престанување 
на ограничување на брзината), 316 (престанување на 
забраната за давање звучни сигнали) и 317 (престану-
вање на сите забрани) се со бела боја, а симболот и пет-
те коси линии - во црна боја; 

- знаците 370 (завршеток на автопат), 372 (заврше-
ток на пат резревиран за сообраќај на моторни возила), 
374 и 375 (завршеток на населено место), 315 (преста-
нување на најмала дозволена брзина), 318 (престанува-
ње на обврската за употреба на зимска опрема), 319 
(завршеток на велосипедска патека), 320 (завршеток на 
пешачка патека), 321 (завршеток на патека за коњани-
ци), 325 (завршеток на пешачка зона), 327 (завршеток 
на подрачјето за смирен сообраќај), 331 (престанок на 
препорачаната брзина) се прецртани со коса линија во 
црвена боја; 

- знаците 322 (зона во којашто е ограничена брзина-
та), 323 (завршеток на зона во којашто е ограничена 
брзината), 324 (пешачка зона), 325 (завршеток на пе-
шачка зона), 328 (зона во којашто е ограничено време-
траењето на паркирање), и 329 (завршеток на зона во 
којашто е ограничено времетраењето на паркирање), 
имаат поле во бела боја, натпис во црна боја и вметнат 
знак во соодветни бои; 

- знакот 323 (завршеток на зона во којашто брзина-
та е ограничена) и знакот 329 (завршеток на зона во ко-
јашто е ограничено времетраењето на паркирање) - 
знаците се вметнати во соодветните сообраќајни знаци 
и прецртани со 5 коси линии во црна боја; 

- знаците 369 (автопат) и 370 (завршеток на авто-
пат), кои се во зелена боја и знаците 371 (пат резреви-
ран за сообраќај на моторни возила) и 372 (завршеток 
на пат резервиран за сообраќај на моторни возила), кои 
се со сина боја; 

- знаците 378 (патоказ на аеродром), 3124 (киломе-
тража на автопат), 386 (предзнак на обиколување), 395 
(угасни го моторот), 396 (табла за означување називи 
на улици), 3122 (ознака на делница од магистрален 
пат), се во бела боја со натпис и рамки во црна боја;  

- знаците 366 и 367 (патен објект), 385 (престројува-
ње на возила со називи на населени  места), 376 и 377 
(патоказ), 373 (назив на населено место), 374 и 375 (за-
вршеток на населено место), 390 (сообраќајна лента за 
бавни возила), 391 (завршеток на сообраќајна лента за 
бавни возила) и 392 (дозволена брзина на поединечна 
сообраќајна лента), ако се однесуваат на автопат, имаат 
зелена боја со раб во бела боја, а бојата на буквите е бе-
ла; ако се однесуваат на магистрален пат, имаат поле во 
сина боја со раб во бела боја, а симболите и натписите 
на нив се во бела боја; ако се однесуваат на останатите 
патишта, имаат поле во жолта боја со раб во црна боја, а 
бојата на буквите е црна; ако се однесуваат на називи на 
дел од населби, значајни објекти, имаат поле од бела бо-
ја, а работ и натписите се во црна боја; 

- знакот 394 (Република Македонија) е во бела боја, 
надворешниот раб го сочинуваат две меѓусебно одвое-
ни линии со црвена и жолта боја, натпис со црна боја и 
грбот на Република Македонија; 

- знакот 398 (проширување за принудно на запира-
ње на возила) има натпис SOS на црвена подлога; 

- знакот 3104 (предзнак за рачно регулирање на со-
обраќајот) е во портокалова боја, а симболот и работ на 
знакот се во црна боја, 

- знакот 3114 (предзнак за предупредување од маг-
ла) и знаците 3115, 3116 и 3117 (магла) се во сива боја 
без ретрорефлексија, со бели рабни и разделни линии, 
точки и натпис, и зелени рабни полиња со вметнат соо-
браќаен знак 330; 

- знаците 3118 (број на меѓународен пат) и 3119 
(број на автопат) се во зелена боја , а симболот и над-
ворешниот раб во бела боја; 

- знакот 3120 (број на магистрален пат) е во сина 
боја, а симболот и надворешниот раб во бела боја; 

- знакот 3121 (број на регионален пат) е во жолта 
боја, а симболот и надворешниот раб во црна боја; 

- знаците 3124 (километарска ознака за автопат); 
3127 (ознака за бројот на излези или јазли) е за автопат 
во зелена боја, а за магистрален пат – со сина боја, а 
симболот односно бројот и надворешниот раб – со бела 
боја; 

- знаците 3125 (ознака за излез од автопат), 3126 
(ознака за јазли на автопатишта) и 3130 (национална 
автоознака на сообраќајните знаци) имаат поле во бела 
боја со симбол и рамки во црна боја;  

- знакот 3128 (излез од автопат или од пат резреви-
ран за сообраќај на моторни возила), кој е во зелена бо-
ја за автопат, за магистрален пат со сина боја, а бројки-
те, буквите и косите линии се во бела боја 
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3) Според големина: 
- знакот 394 (Република Македонија) е со големина 

70x130 cm; 
  

Член 32 
На делот од знаците од 333 до 362 под белото поле 

може со симболи или натписи да се означи називот и 
видот на угостителскиот објект и насоката во којашто 
се наоѓа местото, просторот или службата на којшто се 
однесува знакот како и оддалеченоста во метри. 
 

4. Знаци известување при водење на сообраќајот 
 

Член 33 
Знаците за известување при водење на сообраќајот се:  
1) знак „раскрсница“ (401), (402) и (403) - означу-

ва меѓусебна положба на насоките на патиштата, како 
и местата до коишто водат патиштата што се вкрсто-
суваат. 

Положбата на стрелките мора да одговара на по-
ложбата на патиштата на теренот;  

 

 
Знак 401 

 
Знак 402 

 
Знак 403 

2) знак „раскрсница со кружен облик“ (404) - озна-
чува раскрсница на којашто сообраќајот се одвива 
кружно; 

 
Знак 404 

 
  
3) знак „претпатоказ“ (405) означува насока на дви-

жење до населените места;  
 

 
Знак 405 

  
4) знак „патоказна табла“ (406) - означува насока на 

патот за населеното место што е напишано на знакот. 
Знакот може да има најмногу три полиња за означува-
ње на насоките на движење и најмногу две населени 
места, внатре во полињата. Кога знакот се поставува 
над коловозот (на портал), секое поле се поставува ка-
ко посебен знак над сообраќајните ленти на коишто 
знакот се однесува;  

 
Знак 406 

 
 5) знак „најава на населено место“ (407) - означува 

наидување и оддалеченост до првото населено место 
што е испишано на знакот; 

 

 
Знак 407 

 
 6) знак „предпатоказна табла за излез“ (408), (409) 

и (410) - означува име на излезот или издвојување на 
автопатот и патиштата со вкрстосување во две нивоа.  

Положбата на стрелките мора да одговара на по-
ложбата на патиштата на теренот;  
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Знак 408 

 
Знак 409 

 
Знак 410 

 
 7) знак „предпатоказ за излез од автопат или брз 

пат со ознака за излез“ (411); 

 
Знак 411 

8) знак „предпатоказ за јазол на автопатот со ознака 
за јазол“ (412); 

 
Знак 412 

  
9) знак „предпатоказ за излез“ (413) на автопатот - 

означува правец на движење до населените места испи-
шани на знакот.  

 
Знак 413 

 
 10) знаците „патоказ на портал над една сообраќај-

на лента“ (414), (415) и „патоказ на портал над две соо-
браќајни ленти“ (416) и (417) на автопат и пат со вкр-
стосувања на повеќе нивоа, означуваат насока на дви-
жење до населените места што се напишани на знаци-
те. На знаците најмногу можат да бидат напишани три 
имиња на места;  

 

 
  

Знак 414 

 
Знак 415 

 

 
Знак 416 
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Знак 417 

  
10) знак „патоказ  за престројување над сообраќај-

ните ленти“ – на портал (418) на автопат и пат со вкр-
стосувања во повеќе нивоа, ги известува возачите за 
сообраќајната лента за движење до населеното место, 
испишано на знакот; 

 
Знак 418 

  
11) знак „потврдување на насоката“ (419) означува 

потврдување на насоката за движење после минување 
на раскрсницата.  

Знакот содржи назив на местата и оддалеченоста, 
изразена во километри.  

На знакот може да биде испишан бројот на патот и 
најмногу пет имиња на места, како и оддалеченоста во 
километри до тие места;  

 
Знак 419 

 
 12) знак „табла за означување излез“ (420) - озна-

чува место на излез од автопат или од пат резервиран 
за сообраќај на моторни возила;  

 
Знак 420 

  
13) знак „одморалиште“ (421) и (422) - означува на-

идување на место на коешто се наоѓа одморалиште со 
услужни содржини и простор за одмор на патниците.  

На знакот се наоѓаат симболи на содржините на 
станицата за одмор и оддалеченоста до неа (421), од-
носно до наредната бензинска станица (422). 

Кога знакот (422) се поставува на почетокот на соо-
браќајната лента за исклучување, под симболот на со-
држината на станицата за одмор се наоѓа коса стрелка 
надесно; 

 
Знак 421 

 
Знак 422 

  
14) знак „забрана за влегување на одредени видови 

возила на автопат или на пат резервиран за сообраќај 
на моторни возила“ (423) - означува за кои видови во-
зила и учесници во сообраќајот е забрането движењето 
по автопатот или по патот резервиран за сообраќај на 
моторни возила. 

Кога знакот се однесува на пат резервиран за соо-
браќај на моторни возила, тогаш знакот содржи знак 
(371); 

 

 
Знак 423 

  
15) знак „патарина“ (424), поставен над сообраќај-

ните ленти, означува наидување на објект за наплата на 
патарина; 

 

 
     

Знак 424 
 
 16) знак „известување за наплата на патарина“ 

(425) - означува наидување на објектот за наплата на 
патарина; 
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Знак 425 

 
17) знак (426), (427), (428), (429) и (430), поставен 

над сообраќајните ленти, означува класифицирање на 
возила според видови во сообраќајните ленти при наи-
дување на објект за наплата на патарина; 

 

 
Знак 426                        Знак 427 

 
Знак 428                   Знак 429 

 
Знак 430 

  
18) знак „задолжително земање на наплатна карта“ 

(431) и „наплата на патарина“ (432), означува задолжи-
телно земање наплатна карта, односно плаќање патари-
на во објектот за наплата на патарина. 

 

 
Знак 431                Знак 432 

  
Член  34 

Според правило, основната боја на знаците што из-
вестуваат за водење на сообраќајот е жолта, со симбо-
ли и натписи во црна боја, сина со симболи и натписи 
во бела и црна боја, како и зелена, со симболи и натпи-
си во бела боја.  

Исклучок од ова е портокаловата боја што може да 
биде употребена кај привремените насочувања на соо-
браќајот на знаците „раскрсница“ (401, 402, 403) ,,рас-
крсница со кружен облик``(404), „претпатоказ“ (405) и 
„патоказна табла“ (406).  

Знаците 401 и 402 (раскрсница), 406 (патоказна таб-
ла), 419 (потврдување на насоката), 408, 409 и 410 
(претпатоказна табла за излез), 413 (претпатоказ за из-
лез), 414, 415, (патоказ на портал над една сообраќајни 
ленти),  416 и 417 (патоказ на портал над две сообра-
ќајни ленти), кои, ако се однесуваат на автопат, имаат 
поле во зелена боја со раб во бела боја, а бојата на бу-
квите е бела; ако се однесува на пат резервиран за соо-
браќај на моторни возила, имаат поле во сина боја, со 
раб во бела боја, а симболите и натписите на нив се во 
бела боја; ако се однесуваат на останатите патишта, 

имаат поле во жолта боја со раб во црна боја, а бојата 
на буквите е црна; ако се однесуваат на делови од на-
селби, значајни објекти, имаат поле во бела боја, а ра-
бот и натписите се во црна боја.  

На истиот знак (табла), може на основната подлога 
да се вметнат подлоги со соодветни бои, зависно од ви-
дот на патот што води до назначеното одредиште. 

 
Член 35 

Големината на знаците за известување при водење 
на сообраќајот, зависи од висината и бројот на поими 
(букви) на знакот. 

Минималната висина на поимите изнесува: 
a) за автопатишта: 
- знак поставен над коловозот - 35 cm, 
- знак поставен од страна на коловозот - 28 cm. 
б) за патишта резервирани за сообраќај на моторни 

возила - 28 cm; 
в) за приклучни патишта на автопат и на патишта 

резервирани за сообраќај на моторни возила  - 21 cm, 
г) за останати патишта и регионални патишта - 17,5 cm.  
 

5. Дополнителни табли 
 

Член 36 
Дополнителни табли се:  
1) дополнителната табла 501 означува оддалеченост 

меѓу знакот кон кој е поставена дополнителната табла 
и почетокот на делот на патот односно местото на кое 
се однесува знакот;   

 
Знак 501 

  
2) дополнителната табла 502 означува оддалече-

ност до местото на кое стои знакот „задолжително за-
пирање“ (202), кај што возачот треба секогаш да го за-
пре возилото; 

 
Знак 502 

  
3) дополнителната табла 503 означува должина на 

дел од патот на кој се заканува опасноста означена со 
знакот, односно на кој се применува изречната наредба 
означена со знакот, или на кој се однесува содржината 
на знакот кон кој се истакнува дополнителната табла;  

 
Знак 503 
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 4) дополнителната табла 504 означува оддалече-
ност меѓу знакот кон кој е поставена дополнителната 
табла и објектот, теренот или делот од патот на кој се 
однесува известувањето;  

 
Знак 504 

  
5) дополнителните табли 505 и 506 означуваат вре-

ме за кое важи изречната наредба, ако таа не важи не-
прекинато;  

 
Знак 505  Знак 506 

  
6) дополнителната табла 507 содржи поблиско об-

јаснение на знакот со зборови или на друг начин, ако 
тоа не е јасно определено со симболот на знакот;  

 
Знак 507 

  
7) дополнителните табли 508 до 514 содржат сим-

боли кои поблиску го одредуваат значењето на знакот 
кон кој се поставуваат;  

 
Знак 508 

 
Знак 509              Знак 510 

 
Знак 511              Знак 512 

 
Знак 513          Знак 514 

8) дополнителната табла 515 означува отстранува-
ње на возилата со „пајак“ на местата на кои паркирање-
то или запирањето на возила е забрането со сообраќаен 
знак; 

 
Знак 515 

  
9) дополнителните табли од 516 до 521 означуваат 

примена на забрана за паркирање или запирање на во-
зила до знакот, од знакот односно од едната или друга-
та страна на знакот;  

 
Знак 516 

 
Знак 517   Знак 518 

 
Знак 519 Знак 520  Знак 521 

  
10) дополнителните табли од 522 до 529 означуваат 

положба при паркирање на  возила;  

 
Знак 522 

 
Знак 523              Знак 524 

 
Знак 525  Знак 526 

 
Знак 527                Знак 528 

 
Знак 529 
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11) дополнителната табла 530 означува место на 
кое паркирањето е резервирано за возила на инвалидни 
лица или близина на пат на кој може да се појави инва-
лидизирано лице во количка;   

 
Знак 530 

  
12) дополнителната табла 531 означува место на кое 

паркирањето е резервирано за одредени корисници;   
  

 
Знак 531 

 
13) дополнителните табли 532 и 533 означуваат по-

четок на делот од патот односно местото на кое постои 
опасност од неочекуван дожд или голомразица;   

 
Знак 532                         Знак 533 

  
14) дополнителните табли 534 и 535 означуваат по-

ложба на патот со право на првенство;  

 
Знак 534                  Знак 535 

 
15) дополнителната табла 536 означува делница на 

патот која може да биде поплавена во специфични ат-
мосферски околности;  

 
Знак 536 

  
16) дополнителната табла 537 означува близина на 

дел од патот на кој можат да се појават постари и изне-
моштени лица;  

 
Знак 537 

  
17) дополнителната табла 538 означува почеток на 

дел од патот на кој се врши чистење на снегот; 

 
Знак 538 

  
18) дополнителната табла 539 појаснува дека на па-

тот се изведуваат работи во врска со обележувањето на 
ознаки на коловозот; 

 
Знак 539 

  
19) дополнителната табла 540 означува близина на 

место на патот на кое се случила сообраќајна незгода; 

 
Знак 540 

  
20) дополнителната табла 541 појаснува дека во 

време на миграција, жабите во голем број преминуваат 
преку патот, и во врска со тоа, претставуваат одредена 
опасност за возачот. Дополнителната табла, по прави-
ло, се додава кон знакот 101 (опасност на патот); 
 

 
Знак 541 

  
21) дополнителната табла 542 појаснува дека соо-

браќајниот знак, кон кој е додадена дополнителна таб-
ла, е поставен поради коловозни траги; 
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Знак 542 

  
22) дополнителната табла 543 означува место на па-

тот каде што се наоѓа опрема за смирување на сообра-
ќајот (издадености) и се поставува со знаците134, 231 и 
304; 

 
Знак 543 

  
23) дополнителната табла 544 означува бензинска 

станица со место за точење на гас. 

 
Знак 544 

 
Член 37 

Основната боја на дополнителната табла е бела, а 
бојата на натписот и симболот на дополнителната таб-
ла е црна, освен дополнителната табла 536 чиј симбол е 
со сина боја.  

Според бојата, отстапуваат дополнителните табли 
што се додадени кон знакот со којшто се означуваат 
работи на патот, препреки и оштетувања на коловозот, 
или кај привременото насочување на сообраќајот и 
имаат портокалова како основна боја, а симболите и 
натписите се со црна боја.  

  
Член 38 

Ширината на дополнителната табла што е поставе-
на кон знакот на патот не може да биде поголема од 
должината на онаа страна на знакот кон која се поста-
вува дополнителната табла, односно од проекцијата на 
крајните точки на знакот.  

Висината на дополнителната табла не може по прави-
ло, да изнесува повеќе од половина од нејзината должина, 
освен за дополнителните табли 519, 520, 521, 534 и 535. 

  
Член 39 

Ако со одредбите на овој правилник не е одреден 
симболот на дополнителната табла, може да се употре-
бува и меѓународниот симбол. 

  
6.Светлосни сообраќајни  знаци 

 
Член 40 

За регулирање на сообраќајот се употребуваат уре-
ди со кои се даваат светлосни сообраќајни знаци со 
тробојни светла, со црвена, жолта и зелена боја. 

Светлосни сообраќајни знаци се: 
- светлосни знаци за регулирање на сообраќајот; 
- светлосни знаци за регулирање на сообраќајот 

што се наменети само за пешаци; 
- светлосни знаци за обележување на премин на пат 

преку железничка пруга; 
- светлосни знаци за обележување работи и пречки 

на патот . 
Светлото што е употребено како светлосен сообра-

ќаен знак може да биде постојано (непрекинато) или 
трепкачко (испрекинато). Светлосните сообраќајни 
знаци може да се поставуваат на табли со бела боја чиј-
што раб е со црна боја (контрастна табла). 
 
6.1. Светлосни знаци за регулирање со сообраќајот 

 
Член 41 

Уредите за давање светлосни сообраќајни знаци со 
тробојни светла можат да се употребуваат за истовре-
мено регулирање сообраќајот на повеќе сообраќајни 
ленти, или за секоја сообраќајна лента посебно.  

Ако со уредите од став 1 на овој член се регулира со-
обраќајот на секоја лента посебно, светлосните знаци се 
наоѓаат над сообраќајната лента на која се однесуваат. 

Кога светлосните сообраќајни знаци од став 1 на 
овој член се употребуваат за регулирање на повеќе соо-
браќајни ленти и насоки на движење истовремено, 
светлосните сообраќајни знаци се на десната страна на 
коловозот. 

На патишта со над една коловозна лента за секоја на-
сока на движење, потребно е да се повтори уредот за да-
вање светлосни сообраќајни знаци со тробојни светла. 

Светлата на уредот за давање светлосни сообраќај-
ни знаци се: 

1) црвеното светло означува забрането минување на 
возила – слика 6.01; 

2) црвеното и жолтото светло означуваат скоро пре-
станување на забраната за минување пред појавата на 
зеленото светло - слика 6.02; 

3) зеленото светло означува слободно минување на 
возила - слика 6.03;  

4) жолтото светло означува забрана за минување, 
освен за возилата, кои во моментот на појава на жолто-
то светло се наоѓаат на таква оддалеченост од сообра-
ќајниот сигнал, што да не можат да запрат на безбеден 
начин, а притоа да не го преминат тој знак – слика 6.04;  

5) дополнителната светлечка стрелка означува сло-
бодно минување на возила во насока означена со зеле-
ната светлечка стрелка и за време додека е запалено 
црвеното или жолтото светло, при што возачот треба 
да ги пропушти возилата што се движат по патот на кој 
влегуваат и пешаците кои преминуваат преку колово-
зот – слика 6.05 и 6.06;  

6) прекрстените линии со црвена боја означуваат 
забрана на текот на сообраќајот по должина на сообра-
ќајната лента над која се наоѓа знакот - слика 6.09;  

7) зелената стрелка со врвот свртен надолу означу-
ва слободен тек на сообраќајот по должина на сообра-
ќајната лента над кој се наоѓа знакот – слика 6.10; 

8) жолтата стрелка со врвот свртен кон десната или 
левата страна означува преминување на текот на сообра-
ќајот во соседната сообраќајна лента од сообраќајната 
лента над која се наоѓа знакот – слика 6. 11 и 6. 12. 

Формите на стрелки од точка 5 став 5 на овој член 
се прикажани на слика 6.07 (за стрелки на црвена опти-
ка) и 6.08 (за стрелки на зелена оптика);  

 
6. 01             6. 02              6. 03               6. 04 
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6. 05         6. 06 

 
6. 07 

 
6. 08 

 
6. 09         6. 10 

 
6. 11           6. 12 

  
Доколку со уредот за давање светлосни сообраќајни 

знаци се регулира сообраќајот на велосипедисти на 
премин на велосипедската патека преку коловозот, 
светлото на уредот за давање светлосни сообраќајни 
знаци е во форма на светлечка силуета на велосипед на 
темна подлога, и означува: 

- слободно минување за велосипедисти – слика 
6.13, 

- забрането минување за велосипедисти - слика 
6.14.  

Уредот од став 6 на овој член за давање светлосни 
сообраќајни знаци за велосипедисти и пешаци може да 
се примени во случај кога пешачката и велосипедската 
патека се една покрај друга – слика 6.15 и 6.16. 

 
6.13          6.14         6.15           6.16 

 
6.2. Светлосни знаци за регулирање на сообраќајот 

што се наменети само за пешаци 
 

Член 42 
За регулирање на сообраќајот на пешаците со по-

себни уреди, се даваат наизменично светлосни сообра-
ќајни знаци со црвено и зелено светло. Зеленото светло 
може да биде дотерано така, што во одреден временски 
интервал, пред да се угасне, да се јавува како трепкач-
ко зелено светло. Црвеното и зеленото светло не можат 
да бидат запалени истовремено. 

Светлечката силуета на пешакот на темна подлога 
означува: 

- слободно минување за пешаци  - слика 6. 17, 
- забрането минување за пешаци – слика 6.18.  

 
6. 17      6. 18 

6.3. Светлосни знаци за обележување на премин на 
пат  преку железничка пруга 

 
Член 43 

Светлосните знаци за обележување на премин на 
пат  преку железничка пруга во ниво, може да бидат 
знаци за означување браници и полубраници и знаци 
со кои се најавува приближување на возот, односно за-
творање на преминот со браници или полубраници. 

 
Член 44 

Ако со светлосните знаци за обележување на пре-
мин на пат  преку железничка пруга во ниво без брани-
ци или полубраници, се најавува приближување на во-
зот, односно спуштање на браникот или полубраникот 
на преминот на патот преку железничка пруга со бра-
ник или полубраник, и ако со тие знаци учесниците во 
сообраќајот се известуваат дека браникот или полубра-
никот е во затворена положба, тие светлосни знаци се 
даваат наизменично со палење на две црвени трепкави 
светла во кружна форма.  

Светлата од став 1 од овој член треба да се наоѓаат 
едно покрај друго во хоризонтална оска на таблата што 
има форма на рамностран триаголник со врвот свртен 
нагоре, чија боја и димензии одговараат на бојата и ди-
мензиите на знаците за опасност. 

 
 

Знак 6.19 
 

6.4. Светлосни знаци за обележување работи  
на патот и препреки 

 
Член 45 

Светлосните  знаци за обележување работи на патот 
и препреки можат да бидат табли за означување  пре-
преки на патот со трепкач (слика 6.20 и 6.21), подвиж-
на табла со трепкачи и знаци (слика 6.22, слика 6.23 и 
слика 6.24), како и привремени уреди за давање свет-
лосни сообраќајните знаци заради наизменично пропу-
штање на возилата од спротивни насоки (знаци од 
Член 41 и 42 од овој Правилник).    

1). Табла за означување препреки на патот со треп-
кач (слика 6.20 и 6.21) - служи за обележување работи 
на патот.  

Ако за обележување на работите на патот се приме-
нува повеќе од еден трепкач, тогаш трепкачите можат 
да бидат електрично поврзани и да работат синхрони-
зирано во режимот на таканаречена „светлосна низа“; 

 
Сл. 6.20               Сл. 6.21 

  
2). подвижната табла со трепкачи и знаци (слика 

6.22 и слика 6.23) означува место на изведување на ра-
боти или оштетувања на патот; 
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Сл. 6.22                    Сл. 6.23 

  
3). подвижната табла со трепкачи и светлосни стрел-

ки што се насочени надолу и со сообраќаен знак (слика 
6.24), се означува место на патот каде што сообраќајната 
лента е затворена, и сообраќајот се пренасочува; 

 

 
 

Сл. 6.24 
 

7. Ознаки на коловозот 
 

Член 46 
Ознаки на коловозот се: 
1) надолжните ознаки;  
2) напречните ознаки;  
3) останатите ознаки на коловозот и на предметите 

покрај работ на коловозот.  
  

Член 47 
Ознаките на коловозот се вцртуваат, лепат, вграду-

ваат или втиснуваат во коловозната површина и не тре-
ба да ја зголемуваат лизгавоста на коловозот. Ознаките 
на коловозот не треба да бидат повисоки од 0,6 cm над 
нивото на коловозот. 

По исклучок од став 1 на овој член ознаките (дели-
неатори) со коишто се означува централната или раб-
ната линија на објектите или девијациите, можат да би-
дат повисоки од 0,6 cm над нивото на коловозот, при 
што нивната висина не може да биде поголема од 2,0 
cm над нивото на коловозот. 

 
Член 48 

Ознаките на коловозот се со бела боја. 
По исклучок од став 1 од овој член ознаките што се 

обележуваат со жолта боја, се: 
1) знаките на места на коловозот на кои паркирање-

то е забрането  
2) спрекинатата линија за одвојување на лентата за 

движење на возилата на јавен превоз на патници;  
3) ознаките со кои се обележуваат местата за одре-

дена намена (автобуски стојалишта, тaкси - возила, по-
лиција, велосипедски и пешачки ленти и др.), 

4) аправите за смирување на сообраќајот (вештачки 
издадености и издигнати површини. 

По исклучок од став 1 од овој член, ознаките со ко-
ишто се обележуваат привремени опасности на патот 
(привремена регулација) се со портокалова боја. 

  
7.1. Надолжни ознаки на коловозот 

 
Член 49 

Надолжни ознаки на коловозот се неиспрекинатите, 
испрекинатите и двојните линии. 

Ширината на надолжните линии на коловозот изне-
сува најмалку 10 cm, а растојанието помеѓу напоредни-
те надолжни двојни линии е 10 cm. 

Ширината на централната разделна линија, според 
ширината на сообраќајната лента, изнесува и тоа: 

1)  ≥ 3,5 m - 20 (15) cm;  
2)  3 – 3,5 m - 12 cm, 
3)  2,5 – 3 m¸ - 10 cm. 
Ширината на рабната и на разделната линија е ед-

наква. 
 

Член 50 
Неиспрекинатата надолжна линија може да биде 

разделна (безбедносна линија) и рабна – слика 7.01.  
Разделната линија служи за раздвојување на двона-

сочните коловозни површини според насоките на дви-
жење. 

Рабната линија го означува работ на возната повр-
шина на коловозот.  

Неиспрекинатата надолжна линија означува забра-
на на премин на возилата преку таа линија или забрана 
за движење на возилата по таа линија. 

 

 
Сл. 7.01 

 
Испрекинатата надолжна линија може да биде ис-

прекината разделна линија, линија за предупредување, 
кратка и широка линија.  

Испрекинатата разделна линија ја дели коловозната 
површина на сообраќајни ленти – слика 7.02.  

 

 
Сл.7.02 

  
Линијата за предупредување служи за најавување 

близина на неиспрекината линија – слика 7.03 
 

 
Сл. 7.03 

  
Кратката испрекината линија служи како разделна 

линија на приодните краци на раскрсницата, како ли-
нија водилка во самата раскрсница и за одвојување на 
лентите за возила на јавен превоз на патници кога таа 
се употребува во одредени временски интервали во те-
кот на денот – слика 7.04.  

 

 
 

Сл. 7.04 
  
Широката испрекината линија служи како рабна 

линија за разделување на тековите во раскрсница на 
патишта надвор од населено место со минимална ши-
рина од 30 cm. Двојната надолжна линија може да биде 
двојна неиспрекината, двојна испрекината и двојна 
комбинирана. 

Двојната неиспрекината линија (двојна безбедносна 
линија) служи за разделување на двонасочните коловоз-
ни површини според насоките на движење – слика  6.05. 

Двојната неиспрекината разделна линија треба да 
се изведува на коловозите за двонасочен сообраќај на 
возила, и тоа:  
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a) со две или повеќе коловозни ленти за секоја на-
сока; 

б) со непарен број на коловозни ленти, ако престиг-
нувањето се забранува во двете насоки; 

в) во тунели; 
г) на објекти;  
д) ако тоа го бараат сообраќајните и безбедносните 

услови на патот или околината на патот. 
 

 
Сл. 7.05 

  
Двојната неиспрекината линија означува забрана за 

преминување на возила преку тие линии или забрана за 
движење на возила по тие линии. 

Двојната испрекината линија служи за обележува-
ње на сообраќајните ленти со променлива насока на 
движење, на кои сообраќајот е регулиран со сообраќај-
ни светлосни сообраќајни  знаци – слика 7.06.  

 

 
Сл. 7.06 

 
Двојната комбинирана линија служи за разделување 

на сообраќајните ленти на места на коишто условите на 
прегледност се такви, што дозволуваат престигнување 
само во едната насока на движење – слика  7.07. 

 

 
Сл. 7.07 

 
Член 51 

Деловите од коловозот во близина на врвот на пре-
вој, на раскрсница, на премин на пат преку железничка 
пруга во ниво и на места на кои прегледноста на патот 
е значително намалена, може да се обележат со една 
или со две напоредни надолжни неиспрекинати линии 
или со двојна линија, од кои едната е неиспрекината, а 
другата е испрекината – слики 7.08, 7.09 и 7.10. 

Должината n меѓу точките B и C (слика 7.08) се 
одредува според дозволените брзини, на начин, што 
сведувањето од две на една сообраќајна лента се изве-
дува така, што е:  

n ≤ 1:60 за v > 50 km/h 
n < 1:30 за v ≤ 50 km/h 

 

L = должина на предупредувањето 
М = (A-B, C-D) = должина на прегледноста 
H = висина на очите на возачот 
 

Сл. 7. 08 

 
L = должина на предупредувањето 
М = (A-B, C-D) = должина на прегледноста 
 

Сл. 7.09 

 
L = должина на предупредувањето 
М = (A-B, C-D) = должина на прегледноста 
 

Сл. 7.10 
 
За утврдување на должината на прегледностa се зе-

ма брзината којашто не ја пречекоруваат 85% од вози-
лата, или пресметковната брзина, ако нејзината вред-
ност е поголема  

Должината на прегледноста (M) се утврдува според 
брзината на движење на возилата (слики 7.09 и 7.10) и 
изнесува најмалку:  

130 km/h - 200 m; 
100 km/h - 160 m; 
80 km/h - 130 m, 
60 km/h - 80 m. 
При одредување на должината на прегледноста, за 

обележување на ознаките на коловозот во близина на 
врвот на превојот, во непрегледна кривина, или на 
слично место, висината на очите изнесува 1,0 m, а ви-
сината на предметите - 1,1 m. 

Должината на линиите за предупредување (L) се 
утврдува според брзината на движење на возилата, и 
изнесува најмалку:  

100 km/h - I-35 m; 
80 km/h - 120 m; 
60 km/h - 100 m, 
40 km/h - 60 m. 
  

7.2. Напречни ознаки на коловозот 
 

Член 52 
Напречните ознаки на коловозот се обележуваат со 

неиспрекинати и испрекинати линии и можат да бидат 
повлечени на коловозот, така да зафаќаат една или по-
веќе сообраќајни ленти. 
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Член 53 
Напречните ознаки, со оглед на аголот под кој воза-

чот ги гледа, се пошироки од надолжните ознаки. 
 

Член 54 
Напречни ознаки се:  
- линија на запирање;  
- коси линии;  
- граничници;  
- пешачки премини;  
- премини за велосипедски патеки преку коловозот. 
  

Член 55 
Линијата на запирање може да биде неиспрекината 

или испрекината, и тоа: 
1) еиспрекинатата линија на запирање означува ме-

сто на кое возачот треба да го запре возилото и пред 
линијата на запирање, на коловозот може да се напише 
зборот STOP - слика 7.11;  

 

 
Сл. 7.11 

  
2) испрекинатата линија на запирање означува ме-

сто на кое возачот треба да го запре возилото ако е по-
требно да ги пропушти возилата што се движат по па-
тот со право на првенство на минување и пред линијата 
на запирање може да се обележи триаголникот за пре-
дупредување - слика 7.12;  

Наместо со испрекината линија на запирање, место-
то каде што возачот треба да го запре возилото кога е 
потребно да ги пропушти возилата што се движат на 
патот со право на првенство на минување, може да се 
обележи со триаголник со врвот свртен кон возилото - 
слика 7.13; 

 

 
Сл. 7.12  Сл.7.13 

  
Косите линии означуваат место на отворање на из-

лезната лента (слика 7.14) и  на затворање на влезната 
лента (слика 7.15) на автопатишта; 

  

 
Сл. 7.14 

 
Сл. 7.15 

  
Затворање на сообраќајната лента наменета за вози-

ла на јавен превоз на патници (слика 7.16); 

 
Сл. 7.16 

  
Граничникот означува место за влегување каде е 

потребно да се одвои дел од коловозот на кој е забра-
нет сообраќајот - слика 7.17;  

 
Сл. 7.17 

  
Пешачкиот премин означува дел од површината на 

коловозот што е наменета за минување на пешаци - 
слика 7.18.  

На местата на кои пешачкиот премин не може да се 
обележи со боја, преминот може да се обележи со че-
лични или пластични елементи, со клинови или со реф-
лектирачки ознаки. 

 
Сл. 7.18 

  
Кога на коловозот е означен пешачки премин (сли-

ка 7.18), тој мора да биде обелажан со знакот 302, а по 
потреба  и знакот 133 (обележан пешачки премин), 
освен на местата на коишто сообраќајот се регулира со 
светлосни сигнали (семафори);  

На коловозот, кон пешачкиот премин што се наоѓа 
во близина на училиште, треба да стои натписот 
„ШКОЛА“ (слика 7.55);  

Преминот на велосипедската патека преку колово-
зот е дел од површината на коловозот што е наменет 
исклучиво за премин на велосипедисти - слика 7.19. 

 
Сл. 7.19 

  
7.3. Останати ознаки на коловозот и на предметите 

покрај работ на коловозот 
  

Член 56 
Останати ознаки на коловозот и на предметите по-

крај работ на коловозот се стрелките, полињата за на-
сочување на сообраќајот, линиите за насочување, нат-
писите, ознаките за означување на сообраќајните повр-
шини за посебна намена; ознаките за обележување на 
места за паркирање и надолжните ознаки (ознаките на 
предметите покрај работ на коловозот). 
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Член 57 
Со стрелките на коловозот се обележува задолжи-

телната насока за движење на возилата – ако се обеле-
жани во сообраќајната лента што е орабена со неиспре-
кината линија – и со нив се известуваат возачите за на-
мената на сообраќајните ленти – ако се обележани во 
лента што е орабена со испрекината линија.  

Со стрелките може да се означи:  
- една насока - слика 7.20;  
- две насоки (комбинирана) - слика 7.21, 7.22 и 7.23;  
- насока на движење во гаражи - слика 7.24,  
- свртување на сообраќајот - слика 7.25.  
Тесната стрелка за преминување на сообраќајот во 

соседна лента може да се применува наместо линијата 
за предупредување - слика 7.26;  

 
Сл. 7.20     Сл. 7.21 и 7.22          Сл. 7.23 

 
Сл. 7.24 

 
Сл. 7.25 Сл. 7.26 

 
Член 58 

Полињата за насочување на сообраќајот означуваат 
површина на која сообраќајот е забранет и на којa не е 
дозволено запирање и паркирање на возилата, и тоа:  

- меѓу две ленти со спротивни насоки – слика 7.27;  
- меѓу две ленти со исти насоки - слика 7.28;  
- на места на отворање на посебни ленти за свртува-

ње - слика 7.29; 
- пред остров за разделување на сообраќајните теко-

ви - слика 7.30, 7.31 и 7.32;  
- на влезен крак во автопат - слика 7.33, 
- на излезен крак од автопат - слика 8.34; 

 
Сл. 7.27                Сл. 7.28 

 
Сл. 7.29 

 
Сл. 7.30         Сл. 7.31              Сл. 7.32 

 
Сл. 7.33                 Сл. 7.34 

 
Член 59 

Линиите за насочување означуваат место на проме-
на на слободната површина на коловозот пред цврсти-
те препреки што се наоѓаат на патот или на неговите 
рабови.  

Линиите за насочување можат да бидат пред остро-
вот за престројување на возилата за јавен превоз на пат-
ници (слика 7.35); за обликување на препреки на работ 
на патот (слика 7.36), како и за означување на промената 
на корисната површина на коловозот (слика 7.37); 

 

 
Сл. 7.35        Сл. 7.36     Сл. 7.37 

  
Член 60 

Натписите на коловозот им даваат на учесниците во 
сообраќајот потребни информации, на пример, зборо-
вите „STOP“, „BUS“, „TRAM“, „TAXI“ „ШКОЛА“, 
„ВОЗ“; за називи на места, за ограничување на брзина-
та итн. (слики 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 
7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49 и 7.50); 

 

 
Сл. 7.38       Сл. 7.39        Сл. 7.40 

 
Сл. 7.41           Сл. 7.42         Сл. 7.43 

 
Сл. 7.44             Сл. 7.45       Сл. 7.46             Сл.7.47 

 
Сл. 7.48             Сл. 7.49         Сл. 7.50 
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Член 61 
Означувањето на сообраќајните површини за по-

себни намени служи за обележување на местата што се 
резервирани за автобуски стојалишта (слики 7.51, 7.52 
и 7.53), за обележување на местата што се резервирани 
за такси возила (Сл. 7.54), за обележување на пешачки-
от премин во близина на училиште (Сл. 7.55), за обеле-
жување на места што се резервирани за инвалидни ли-
ца  (слика 7.56), како и за обележување на места на ко-
ишто е забрането запирање и паркирање (слики 7.57 и 
7.58) и за обележување на велосипедски и пешачки 
ленти (Сл. 7.59);  

 

 
Сл. 7.51 

 
Сл. 7.52 

 
Сл. 7.53 

 
Сл. 7.54 

 
Сл.7.55 

 
Сл. 7.56 

 
Сл. 7.57 

 
Сл. 7.58 

 
Сл. 7.59 

Член 62 
Обележувањето на местата за паркирање на возила-

та служи за означување на просторот за паркирање.  
Паркирањето, во однос на работ на коловозот, може 

да биде надолжно (слика 7.60), косо (слика 7.61) и под 
прав агол (слика 7.62);  

 
Сл. 7.60 

 
Сл. 7.61 

 
Сл. 7.62 

  
Член 63 

Обележувањето на белите точки кон надворешната 
страна на рабната црта служи за оцена на видливоста 
во магла - слика 7.63. 

Големината на белите точки од став 1 на овој член, 
кои се вцртуваат на коловозот е 200x40 cm, а растоја-
нието - 35 метри, 

 
Сл. 7.63 

 
Член 64 

Обележувањето на направите за смирување на соо-
браќајот – вештачки издадености на коловозот (Сл. 
7.64) и издигнати површини (Сл. 7.65) 

 
Сл. 7.64 

 
Сл. 7.65 

 
Член 65 

 Елементите на конструкција и опрема на јавни па-
тишта и на другите предмети коишто означуваат по-
стојани препреки во рамките на профилот на патот, се 
обележуваат со црвено - бела ознака - слика 7.66. 

   

 
Сл. 7.66 
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III. ПОСТАВУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ 
 

Член 66 
Сообраќајните знаци на патишта надвор од населе-

ни места се поставуваат на висина од 1,2 до 1,4 m, 
освен знаците 259 (задолжително обиколување од дес-
ната страна) 260 (задолжително обиколување од левата 
страна) и 261 (кружен тек на сообраќајот) кога се по-
ставуваат на разделен остров,  365 (река), 3118 (број на 
меѓународен пат), 3119 (број на автопат), 3120 (број на 
магистрален пат или пат резервиран за сообраќај на 
моторни возила), 3121 (број на регионалниот пат), 3122 
(ознака на делница од магистрален пат), 3123 (ознака 
на делница од регионален пат) и 3124 (километарска 
ознака за автопат) кои се поставуваат на висина 80 - 
120 cm.  

Сообраќајните знаци во населбите, сместени покрај 
коловозот, се поставуваат на висина 0,30-2,20 m, а соо-
браќајните знаци сместени над коловозот, се поставу-
ваат на висина 4,5 m,  а по исклучок, и на поголема ви-
сочина.  

Висината од ставовите 1 и 2 од овој член се пресме-
тува од површината на коловозот до долниот раб на со-
обраќајниот знак, а ако сообраќајиот знак се поставува 
заедно со дополнителна табла, се смета до долниот раб 
на дополнителната табла. Висината и положбата на со-
обраќајниот знак требаат да бидат такви,  да не го за-
грозуваат движењето на пешаците, како и да не ги за-
солнуваат пешаците и возилата. 

  
Член 67 

Сообраќајните знаци може да се поставуваат на 
контрастни табли со бела боја. заради подобра воочли-
вост при што на таблата може да се испише текстот 
што го појаснува знакот.  

  
Член 68 

На ист столб не може да се поставуваат повеќе од 
два сообраќајни знака.  

Знакот 125 (работи на патот) и знаците: 231 (огра-
ничување на брзината), 232 (забрана за престигнување 
на сите возила на моторен погон освен на моторцикли 
без приколка и велосипеди на мотор) како и знаците од 
250 до 255 (задолжителна насока), од 256 до 258 (доз-
волена  насока), знаците 259 (задолжително обиколува-
ње од десната страна) 260 (задолжително обиколување 
од левата страна )  и 261 (кружен тек на сообраќајот)  
кај привремената регулација на сообраќајот можат да 
бидат поставени на подлошка и издигнати најмалку 
0,30 m над површината на коловозот. 

Столбовите на кои се поставуваат сообраќајни зна-
ци со кои се означуваат привремени работи и сл. (при-
времена регулација), треба да бидат обоени со наизме-
нични полиња од црвена и бела боја, при  што истите  
се со ширина по 25 cm. 

Знакот 396 (табла за означување назив на улица) 
може да се постави и на градежен објект (зграда) по-
крај патот.  

  
Член 69 

Столбот на сообраќајниот знак се поставува, по 
правило, најмногу 2 m од работ на коловозот. Хоризон-
талното растојание помеѓу работ на коловозот и најб-
лискиот раб на сообраќајниот знак треба да изнесува 
најмалку 0,30 m. 

  
Член 70 

Сообраќајниот знак, по  исклучок, може да биде по-
ставен:  

1) на конзолен носач, ако е подобро воочлив за 
учесниците во сообраќајот.  

2) на семафорски столб, и тоа:  
знакот 201 (крстосување со пат со првенство на ми-

нување); 
знакот 202 (задолжително запирање); 
знакот 204 (забрана на сообраќајот во една насока); 
знаците 251, 252, 253, 254, 255 (задолжителна насока); 
знакот 256 (дозволена насока); 
знакот 261 (кружен тек на сообраќајот); 
знаците 306 и 307 (пат со еднонасочен  сообраќај); 
знакот 309 (пат со првенство на минување), 
знаците 376 и 377 (патоказ),  
знакот 378 (патоказ за аеродром), 
знаците 379, 380 и 381 (патоказ за обиколување), 
знакот 396 (табла за означување назив на улица).  
3) на останати столбови покрај патот (на пр. стол-

бови за јавно осветлување). 
  

Член 71 
Сообраќајните знаци што привремено ги поставува 

полицијата при регулирање и контрола на сообраќајот, 
не можат да бидат со помал пречник од 60 cm. 

 
1. Знаци за опасност 

 
Член 72 

Знаците за опасност надвор од населбите се поста-
вуваат, по правило, на оддалеченост од 150 до 250 m 
пред опасното место на патот.  

Знаците за опасност можат да се поставуваат и на 
оддалеченост помала од 150 m пред опасното место на 
патот, ако тоа го бараат околностите на делот од патот 
на кој се поставува знакот.  

Ако причините на безбедност на сообраќајот бара-
ат, а особено брзината со која возилата се движат или 
непрегледноста на патот, знаците за опасност се поста-
вуваат на оддалеченост помала од 150 m или на пого-
лема од 250 m пред опасното место на патот.  

Кон знаците за опасност што се поставени на одда-
леченост помала од 150 m или на поголема од 250 m, 
треба да бидат додадени и дополнителни табли на кои 
се означува оддалеченоста од опасното место поради 
кое се поставуваат тие знаци.  

На патиштата што не се прегледни или на кои е 
дозволена поголема брзина на возење, како и во случаи 
кога постои опасност дека возачот ненадејно и непод-
готвено да наиде на опасно место на патот, помеѓу зна-
кот за опасност поставен на оддалеченост од ставовите 
1 и 2 од овој член и тоа опасно место на патот, ќе се 
постави еден или повеќе исти знаци кон кои ќе се по-
стават и дополнителни табли со назначување на одда-
леченоста до опасното место. 

 
Член 73 

Привремените опасности на патот како и знаците 
122 (одронување на камења) и 125 (работи на патот) и 
др. ќе се означат со сообраќајни знаци што се предви-
дени со одредбите на овој Правилник за означување на 
трајни опасности од ист вид. 

  
Член 74 

Од начинот на поставување на знаците за опасност 
се разликува начинот на поставување на следните знаци:  

1) знакот 102 (крстосување на патишта со иста важ-
ност) се поставува, според правило, на патишта надвор 
од населени места;  

2) знаците 103 (крстосување со спореден пат под 
прав агол), 104 (спојување со според пат под прав агол 
од лева страна), 105 (спојување со според пат под прав 
агол од десна страна), 106 (спојување со според пат под 
остар агол од лева страна) и 107 (спојување со според 
пат под остар агол од десна страна), може да се постават 
само ако на споредниот пат што се вкрстосува со патот 
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со првенство на минување, пред вкрстосувањето, поста-
вен е знакот 201 (крстосување со пат со првенство на 
минување) или знакот 202 (задолжително запирање);  

3) знакот  125 (работи на патот) се поставува непо-
средно пред местата на кои се изведуваат работи, а по-
крај него се поставува посебен браник којшто ноќе и во 
услови на намалена видливост треба да има пропишан 
светлосен знак;  

4) знакот 126 (сообраќај во две насоки) се поставу-
ва токму на местото на кое почнува сообраќајот во две 
насоки, а според потреба, се поставува и на дел од па-
тот на кој се одвива сообраќајот  во двете насоки;  

5) знакот 142 (трамвајска пруга) се поставува, по 
правило, надвор од населбите, а со исклучок може да 
се постави и на патишта во населба ако тоа го бара без-
бедноста на сообраќајот;  

6) знаците 147 и 148 (Андреин крст) се поставува 
само на премините на пат преку железничка пруга во 
ниво, кои се целосно незаштитени, или кои се заштите-
ни само со уреди за давање светлосни и звучни знаци, 
без браници или полубраници, и тоа на оддалеченост 
од 5 m од најблиската железничка  шина, а ако околно-
стите тоа го бараат, и на помала односно поголема од-
далеченост, но не поблиску од 3 m, односно не подале-
ку од 10 m од железничката шина.  

Ако преминот на патот преку железничката пруга 
во ниво е заштитен со уреди за давање светлосни зна-
ци, знакот Андреин крст се поставува на истиот столб, 
и тоа над светлосните знаци. Знакот Андреин крст тре-
ба да биде воочлив на патот на кој е поставен од одда-
леченост најмалку  50 m;  

7) знакот 149 (приближување кон премин на пат пре-
ку железничка пруга со браници или полубраници) и 
знакот 150 (приближување кон премин на пат преку же-
лезничка пруга без браници или полубраници) се поста-
вуваат така што знакот во облик на правоаголник со три 
коси линии и со соодветниот знак за опасност се поста-
вува на 240 m пред местото на крстосување на патот и 
железничката пруга во ниво, знакот со две коси линии 
на 160 m, а знакот со една коса линија на 80 m пред ме-
стото на крстосување на патот и железничката пруга во 
ниво. 

Пониската страна на косите линии е поблиску до 
коловозот. Знакот за опасност може да биде поставен и 
над знакот во облик на правоаголник што се поставува 
на 80 m од преминот на патот преку железничка пруга 
во ниво. 

  
2. Знаци за изречни наредби 

 
Член 75 

Знаците за изречни наредби се поставуваат непо-
средно пред местата, на кои за учесниците во сообраќа-
јот, почнува обврската да ги почитуваат наредбите 
изразени со сообраќајниот знак.  

Ако заради слаба прегледност на патот, или од дру-
ги безбедносни  причини, учесниците во сообраќајот 
треба да бидат однапред известени за изречната наред-
ба, знакот за изречна наредба може да биде поставен и 
на соодветна оддалеченост од местото од каде што ва-
жи наредбата.  

Кон знаците за изречни наредби од став 2 на овој 
член треба да се додадат  дополнителни табли со наз-
начување на оддалеченоста до местото од каде важи 
наредбата. 

  
Член 76 

Знаците за изречни наредби треба повторно да се 
поставуваат после секое крстосување со друг пат, ако 
изречената наредба важи и после таквото крстосување.  

Изречната наредба изразена со знак за забрана и 
ограничување, или со знак за обврска што е поставен 
на влезот во населба на ист столб на кој е поставен и 
знакот за обележување на населено место, важи на по-

драчјето на целата населба ако на одделни патишта или 
делови од патот во населбата не е изразена друга на-
редба со друг сообраќаен знак.  

Изречната наредба од став 2 на овој член се однесува 
и на сообраќајни патни објекти (тунели, мостови, и сл.). 

  
Член 77 

За означување на изречните наредби што важат са-
мо за одредено време во текот на денот или само во 
одредени денови, на патот може да се постават и соо-
браќајни знаци што се изработени така  да симболите и 
дополнителните табли со кои е одредено нивното зна-
чење, се воочливи само во времето за кое важи изреч-
ната наредба изразена со знакот.   

  
Член 78 

Од начинот на поставување на знаците за изречни 
наредби отстапуваат следните знаци за изрични наред-
би и тоа: 

1) знакот 202 (задолжително запирање) се поставу-
ва, по правило, на место на кое возилата треба да за-
прат како би ги пропуштиле возилата што се движат по 
патот со првенство на минување, како и на места на 
кои возилата треба да запрат како би ги пропуштиле 
возилата што се движат по пруга. Кон знакот 202 се до-
дава, по правило, напречна линија на коловозот што оз-
начува линија пред која возилото треба да запре;  

2) знакот 238 (првенство на минување за возила од 
спротивна насока) се поставува на место од кое не мо-
же да се види дел од патот на којшто се однесува за-
браната; 

3) знакот 239 (забрана за запирање и паркирање) и 
знакот 240 (забрана за паркирање) може да имаат допол-
нителна табла со вцртана стрелка што се поставува под 
знакот, напоредно со должината на оската на патот, а ко-
ја упатува на тоа дека забраната односно ограничување-
то, означено со сообраќајниот знак, се однесува само на 
дел од патот што се протега во насока означена со стрел-
ката и на оддалеченост што е означена кон стрелката; 

4) знаците 250, 251, 252, 253, 254 и 255 (задолжи-
телна насока) се поставуваат на раскрсници;  

5) знакот 259 (задолжително обиколување од десна 
страна), знакот 260 (задолжително обиколување од ле-
ва страна), знакот 308 (дозволено обиколување) и зна-
кот 261 (кружен тек на сообраќајот) се поставуваат на 
врвот или на работ на пешачкиот остров односно на 
островот за насочување на сообраќајот, или пред дру-
гите објекти на коловозот на патот. 

  
3. Знаци за известување 

 
Член 79 

Знаците за известување се поставуваат така што на 
учесниците во сообраќајот им се даваат претходни из-
вестувања, известувања за престројување, известувања 
за свртување, известување за насоката на движење, ка-
ко и да се означат објектот, теренот, улицата или дело-
вите од патот на кои се однесуваат.   

Ако објектот или теренот на кој се однесува знакот 
за известување не се наоѓа на патот на којшто знакот е 
поставен, потребното известување може да биде поста-
вено на дополнителна табла или на самиот знак, така 
што на учениците во сообраќајот им се овозможува 
лесно и брзо пронаоѓање на објектот, односно теренот 
на кој знакот се однесува. 

 
Член 80 

Од начинот на поставување на знаците за известу-
вање отстапуваат следните знаци за известување:  

- знакот 301 (првенство на минување во однос на 
возилата од спротивна насока) се поставува пред стес-
нетиот дел од патот, а на спротивната страна на стесна-
тиот дел од патот се поставува знакот 238 (првенство 
на минување за возила од спротивна насока);  
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- знакот 302 (обележан пешачки премин), знакот 
303 (обележан премин за велосипедска патека) и зна-
кот 305 (подземен или надземен пешачки премин) се 
поставуваат само непосредно пред обележаниот пе-
шачки премин или премин, односно над нив; 

- знаците 306 и 307 (пат со еднонасочен сообраќај) 
се поставуваат по должината на патот за еднонасочен 
сообраќај, и тоа на местата, на кои на  возачот кој се 
движи по патот, односно кој влегува во еднонасочен 
пат, потребно е да му се даде известување за еднона-
сочниот сообраќај;   

- знакот 306 се поставува така што стрелката е под 
прав агол во однос на надолжната оска на патот, а зна-
кот 307 – со паралелна стрелка во однос на надолжната 
оска на патот; 

- знакот 309 (пат со првенство на минување) се по-
ставува, по правило, на главни сообраќајници во насел-
би и на приоди во населбите пред вркстосување;   

- знакот 312 (престанување на забраната за престиг-
нување на сите возила на моторен погон, освен на ве-
лосипеди со мотор), знакот 313 (престанување на за-
браната за престигнување на товарни возила), знаците 
314 и 315 (престанување на ограничувањето на брзина-
та и престанок за најмалата дозволена брзина) и знакот 
316 (престанување на забраната за давање звучни сиг-
нали) се поставуваат на места на патот на кои преста-
нува да важи соодветната забрана изразена со сообра-
ќајните знаци на тој пат;  

- знакот  317 (престанување за сите забрани) се поста-
вува на места на патот на коишто престануваат да важат 
сите забрани изразени со сообраќајните знаци на тој пат; 

- знакот 345 (стојалиште за автобус), знакот 346 
(стојалиште за трамвај) и знакот 347 (taxi) се поставува 
на предниот дел на стојалиштето односно на делот од 
стојалиштето што е паралелен со надолжната оска на 
патот, гледајќи во насоката на движење;  

- знакот 373 (назив на населено место) и 374 (завр-
шеток на населеното место) се поставува на местото на 
влез во населбата, и означува од кое место треба да се 
применуваат прописите на сообраќајот во населби; 

- знаците 376 и 377 (патоказ) се поставува на рас-
крсница, на местото на коешто почнува патот на кој-
што се однесува знакот;  

- знакот 383 (насока за движење на возилата што 
имаат намера да свртат налево на раскрсница на која-
што свртувањето налево е забрането), се поставува на 
првата раскрсница  пред онаа на која возилото сака да 
сврти налево, а на која свртувањето налево е забрането; 

- знакот 396 (табла за означување називот на улици) 
се поставува на раскрсница; 

- знакот 3118 (број на меѓународен пат), знакот 
3119 (број на автопат), 3120 (број на магистрален пат и 
на пат резервиран за сообраќај на моторни возила) и 
3121 (број на регионален пат), кога се поставуваат како 
посебни знаци, можат да бидат поставени под или над 
другите сообраќајни знаци; 

- знакот 3122 (ознака на делница од магистрален 
пат) и знакот 3123 (ознака на делница од регионален 
пат) се поставуваат од едната страна на патот со две 
лица на знакот; 

- знакот 3128 (излез од автопат или од пат резерви-
ран за сообраќај на моторни возила) се поставува, по 
правило, кога сообраќајната лента за излез од автопа-
тот е помала од пропишаната должина, и на крајот на 
автопатот или брзиот пат.  

Поставувањето на знаците од став 1 на овој член не 
влијае врз обврската за поставување на соодветни зна-
ци за забрана и на знаци за обврска на места на коишто 
возилата од другите патишта влегуваат на пат со едно-
насочен сообраќај. 

 
Член 81 

Симболите на знаците за престројување на возила 
(384 и 385), сообраќајната лента наменета за одреден 
вид визила (3102 и 3103), предзнакот за затворање на 

сообраќајна лента (3106 и 3107), затворање на сообра-
ќајна лента (3108 и 3109) и предзнакот за пренасочува-
ње на сообраќајот на пат со одделени коловозни ленти 
(3110, 3111, 3112 и 3113), требаат да одговараат на ви-
стинскиот број на сообраќајни ленти и на начинот на 
престројување на нив.  

 
4. Знаци за известување при водење на сообраќајот 

 
Член 82 

Известувањето на учесниците во сообраќајот со 
знаци за известување во зоната на крстосување се 
спроведува во четири степени. 

Во зависност од видот на патот, геометриското об-
ликување на крстосувањата, како и оддалеченоста на 
две соседни раскрсници, може да се изостави или да се 
додаде еден од степенит од став 1 на овој член. 

 
Член 83 

Степените за известување од член 82 на овој пра-
вилник се: „претходно известување“, „известување за 
престројување“, „известување за свртување“ и „по-
тврдно известување“.  

  
Член 84 

На автопатишта и на патишта со крстосувања во 
повеќе нивоа, треба да се постават сите четири степени 
на известување, со тоа што во вториот степен знакот се 
поставува на портал, односно на полупортал. 

На магистралните патишта секогаш треба да се по-
стави првиот, третиот и четвртиот степен, а другиот – 
ако патот е со повеќе сообраќајни ленти. 

На регионалните патишта треба да се постави први-
от и третиот, а на локалните патишта - најмалку трети-
от степен за известување. 

  
Член 85 

Од начинот на поставување на знаците за известу-
вање отстапуваат следните знаци за известување и тоа: 

- знаците 401, 402 и 403 (раскрсница) и 404 (раскрс-
ница со кружен облик) се поставуваат на оддалеченост 
од најмалку 150 m пред раскрсницата на кој се однесува;  

- знакот 406 (патоказна табла) се поставува на рас-
крсница, на место на кое започнува патот за којшто 
знакот се однесува;  

- знаците 414 и 415 (патаокза на портал над една со-
обраќајна лента), 416 и417 (патоказ на портал над две 
сообраќајни ленти) и знакот 418 (патоказ за престроју-
вање над сообраќајните ленти - на портал) се поставу-
ваат на приоди и во зони на крстосување во повеќе ни-
воа, на два автопатишта, на места на кои почнува лен-
тата за забавување на возилата; 

- знакот 419 (потврда на насоката) се поставува на 
оддалеченост од најмногу 500 m од последниот прик-
лучок;  

- знакот 420 (табла за означување на излез) се по-
ставува на врвот на разделниот остров; 

 
5. Дополнителни табли 

 
Член 86 

Дополнителните табли се поставуваат заедно со со-
обраќајните знаци на кои се однесуваат и тоа под дол-
ниот раб на сообраќајниот знак. 

По исклучок од  став 1 на овој член на автопатишта и 
магистрални патишта, дополнителните табли може да би-
дат поставени и над горниот раб на сообраќајниот знак. 

 
Член 87 

Дополнителните табли 538 и 539 се од привремена 
важност и се поставуваат за време на извршување на 
работи за одржување на патот (чистење на снег и исцр-
тување на ознаки на коловозот).  
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Дополнителната табла 540 е од привремена важ-
ност  и се поставува во случај на тешка сообраќајна 
незгода кога се воведува привремено регулирање на 
сообраќајот. Дополнителната табла ја поставува правно 
лице кое го одржува патот или сообраќајната полиција 
за време на полицискиот или судскиот увид. 

Дополнителните табли од ставовите 1 и 2 на овој 
член треба да се отстрант по престанувањето на причи-
ните поради кои се поставени.  

  
6. Светлосни сообраќајни знаци  

Член 88 
Светлосните сообраќајни знаци за регулирање на 

сообраќајот на раскрсници, кои се поставуваат на 
столб покрај коловозот, треба да бидат поставени на 
висина од 2 до 3,5 m над површината на коловозот.  

На столбот на кој се наоѓа светлосниот знак од став 
1 на  овој член, може да се постави и светлосен сообра-
ќаен знак на помала висина и со помали светла.  

Ако светлосните знаци се поставуваат така што ви-
сат над коловозот, долниот раб на светлосниот знак не 
може да биде на помала висина од 4,5 m, ниту на пого-
лема од 5,5 m над коловозот.  

 
Член 89 

На приодите на раскрсница надвор од населено ме-
сто, на кое се поставени светлосни знаци за регулирање 
на сообраќајот, треба да се постават сообраќајни знаци 
што означуваат наидување на светлосни сообраќајни 
знаци (123 или 124) со дополнителна табла 501, раскрс-
ници (401, 402, 403 или 404), забрана за престигнување 
на сите возила на моторен погон, освен на моторцикли 
без приколка (232) и ограничување на брзината (231), 
ако дозволената брзина на возење е над 60 km/h.  

Оддалеченоста на сообраќајните знаци од раскрс-
ницата зависи од дозволената брзина на возење во ви-
стинската ситуација и по правило, сигналите се поста-
вуваат според следната табела: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Ознаки на коловозот 
 

Член 90 
Напречните неиспрекинати линии за запирање на 

возилата на раскрсници треба да бидат повлечени така, 
што возачот на запреното возило има доволен преглед 
на сообраќајот на возила и пешаци преку раскрсницата 
и другите патишта што се вкрстосуваат, (слика 7.11).  

Напречните испрекинати линии на раскрсница, кои 
означуваат крстосување на пат со првенство на мину-
вање (слика 7.12 и 7.13) треба да бидат повлечени така 
што да ги задоволуваат условите од став 1 на овој 
член., предвиден за напречни неиспрекинати линии. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 91 

Сообраќајните знаци поставени пред влегувањето 
во сила на овој правилник  ќе се заменат со сообраќај-
ните знаци утврдени со овој правилник  до 31.12.2007  
година. 

Сообраќајните знаци што не се предвидени со овој 
правилник, а се затекнати на патиштата пред влегува-
њето во сила на овој правилник ќе се отстранат до 
30.06.2007 година. 

  
Член 92 

Со денот на влегувањето во сила  на овој правилник 
престанува да се применува Правилникот за сообраќај-
ните знаци на патиштата (,,Службен лист на СФРЈ“ бр. 
48/81 и 17/85). 

 
Член 93 

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

 
   Бр. 13.1-16403/1 
9 март 2007 година 
         Скопје 
 

Министер за внатрешни          
работи, 

Министер за транспорт 
и врски, 

м-р Гордана Јанкулоска, с.р. Миле Јанакиески, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

508. 
Судскиот совет на Република Македонија, на седница-

та одржана на ден 15.03.2007 година, согласно член 44 од 
Законот за судовите и член 31 алинеја 12 од Законот за 
Судскиот совет на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
Бројот на судиите на Апелациониот суд Битола се 

утврдува на 21 судии, вклучувајќи го и претседателот 
на судот. 

Бројот на судиите на Апелациониот суд - Гостивар 
се утврдува на 12 судии, вклучувајќи го и претседате-
лот на судот. 

Бројот на судиите на Апелациониот суд - Скопје се 
утврдува на 46 судии, вклучувајќи го и претседателот 
на судот. 

Бројот на судиите на Апелациониот суд - Штип се 
утврдува на 15 судии, вклучувајќи го и претседателот 
на судот. 

Бројот на судиите на Основниот суд Скопје 1 - 
Скопје се утврдува на 70 судии, вклучувајќи го и прет-
седателот на судот. 

Бројот на судиите на Основниот суд Скопје 2 - 
Скопје се утврдува на 83 судии, вклучувајќи го и прет-
седателот на судот. 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето 
и ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
      Бр. 07-501/1        
19 март 2007 година                           Претседател,      
           Скопје                                 Беќир Исени, с.р. 

___________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
509. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/92), на седницата одржана на 7 
март 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за определување на 

висината на надоместокот за издадена лиценца за вр-
шење курирски услуги („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 18/2005) донесен од министерот за 
транспорт и врски на Република Македонија.  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија".  

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје со Решение У. бр. 177/2006 од 24 јануари 2007 
година поведе постапка за оценување на уставноста и 
законитоста на актот означен во точката 1 од оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за не-
говата согласност со одредбите на Уставот на Републи-
ка Македонија, како и со одредбите од Законот за орга-
низација и работа на органите на државната управа.  

4. Судот на седницата утврди дека, Правилникот за 
определување на висината на надоместокот за издадена 
лиценца за вршење на курирски услуги е донесен од 
министерот за транспорт и врски, врз основа на член 13 
став 4 од Законот за поштенските услуги („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.55/2002).  

Во член 1 од Правилникот е определено дека со 
овој правилник се утврдува висината на надоместокот 
за издадена лиценца за вршење на курирски услуги.  

Во член 2 од Правилникот е определено дека виси-
ната на надоместокот од член 1 на овој правилник из-
несува 10.000 Евра во денарска противвредност по 
средниот курс на Народната Банка на Република Маке-
донија, на денот на плаќањето.  

Во член 3 од Правилникот е определено каде се уп-
латуваат средствата од надоместокот, со означување на 
даночниот број, жиро сметката и дознаката на банката 
депонент, Народната Банка на Република Македонија.  

Во членот 4 од Правилникот е определено дека овој 
правилник влегува во сила наредниот ден од објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото и по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска се едни од темелните вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија.  

Според член 96 од Уставот, органите на државната 
управа работите од својата надлежност ги вршат само-
стојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и 
за својата работа се одговорни на Владата.  

Според член 110 алинеи 1 и 2 од Уставот, Уставни-
от суд на Република Македонија одлучува за согласно-
ста на законите со Уставот и за согласноста на другите 
прописи и на колективните договори со Уставот и со 
законите.  

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација 
и работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 
44/2002), министерот, меѓу другото, донесува правил-
ници за извршување на законите кога за тоа е овластен 
со закон. Според член 56 став 1 од овој закон, со пра-
вилник се утврдуваат и разработуваат одделни одредби 
на законите и другите прописи заради нивно извршува-
ње, а според член 61 став 1 од овој закон, со актите кои 
ги донесува министерот не може за граѓаните и други-
те правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту 
да се пропишува надлежност на други органи.  

Во членот 13 став 4 од Законот за поштенските услу-
ги постоеше овластување за министерот за транспорт и 
врски со свој акт да ја утврди висината на надоместокот 
за издавање на лиценци на домашни и странски физички 
и правни лица за вршење курирски услуги.  

Постапувајќи во рамките на така дадените овласту-
вања кои произлегувале од цитираната законска одред-
ба министерот за транспорт и врски го донел оспорени-
от правилник.  

Меѓутоа, Уставниот суд на Република Македонија 
со Одлука У.бр.172/2005 од 24 мај 2006 година го уки-
на член 13 став 4 од Законот, оценувајќи дека во наве-
дениот закон недостасуваат критериуми врз основа на 
кои надлежниот министер би ја определувал висината 
на овој надоместок. Воедно, со така оставената мож-
ност, без конкретна законска рамка, да се определува 
висината на надоместокот за лиценца е оставен про-
стор за мешање на извршната во законодавната власт, 
како и можност за арбитрерност и нееднаков третман 
на лицата под објективизирани и еднакви услови да го 
остваруваат правото на лиценца.  

Со оглед на околноста што оспорениот правилник ја 
црпи својата законска основа од член 13 став 4 од Зако-
нот за поштенските услуги, кој е отстранет од правниот 
поредок со објавувањето на интервентната Одлука на 
Судот („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.71/2006 од 8 јуни 2006 година), Судот оцени дека ми-
нистерот за транспорт и врски повеќе нема законско ов-
ластување со свој акт да ја утврди висината на надоме-
стокот за издавање на лиценци на домашни и странски 
физички и правни лица за вршење курирски услуги.  

Притоа, престанувањето на правниот основ кој про-
излегува од укинатата законска одредба на која се зас-
нова оспорениот правилник, претставува основа за не-
гово отстранување од правниот поредок и едновремено 
претставува престанување на законската можност ми-
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нистерот за транспорт и врски да го уредува ова пра-
шање со подзаконски пропис, што значи и губење на 
овластувањата за донесување на подзаконски акт во 
функција на извршување на законите и разработка на 
одделни одредби на законите заради нивно извршува-
ње, како што е предвидено во членовите 56 став 1 и 61 
став 1 од Законот за организација и работа на органите 
на државната управа.  

Со оглед на наведеното Судот утврди дека оспоре-
ниот правилник не е во согласност со член 8 став 1 
алинеја 3 и 4 и член 96 од Уставот на Република Маке-
донија, како и со одредбите од Законот за организација 
и работа на органите на државната управа.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите: д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова – Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, 
Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.  

 
   У. бр. 177/2006                         Претседател  
7 март 2007 година           на Уставниот суд на Република 

    Скопје                                Македонија,  
        Махмут Јусуфи, с.р. 

___________ 
510. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржа-
на на 14 март 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ  ПОНИШТУВА  Одлуката за висината на надо-

месток и такса за присуство на советници при склучување 
на брак во рамките на матичните канцеларии во општина 
Старо Нагоричане, донесена од Советот на општина Ста-
ро Нагоричане на 5 јули 2005 година бр. 07-267/5. 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија што се донесени, односно преземени врз ос-
нова на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.  

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
поднесена иницијатива на Жарко Спасиќ од с. Никуља-
не - Старо Нагоричани со Решение У.бр.197/2006 поведе 
постапка  за оценување на уставноста и законитоста на 
одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. Постап-
ката беше поведена затоа што пред Судот основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорената одлука 
со Уставот, Законот за семејство, Законот за локалната 
самоуправа и Законот за административни такси затоа 
што со неа се утрдувала давачка за идните брачни друга-
ри која не била предвидена во наведените закони.  

5. Судот на седницата утврди дека врз основа на 
членовите 25, 26 и 29 од Законот за семејство - пречи-
стен текст(„Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.83/2004), член 11 став 2 и 3 и член 45 од Законот 
за локалната самоуправа и член 100 од Статутот на оп-
штината, Советот на општината на 5 јули 2005 година 
ја донел оспорената одлука.  

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместо-
кот и таксата за присуство на советници при склучува-
ње на брак во рамките на матичните канцеларии во оп-
штина Старо Нагоричане (член 1). 

Според член 2 од Одлуката, таксата за Општината 
за присуство на советник од Советот при склучување 
на брак изнесува 500,00 (петсто) денари кои се уплаќа-
ат на сметка на Општината од страна на подносителот 
на барањето за склучување на брак. 

Во членот 3 од Одлуката е предвидено дека надоме-
стокот за присуство на советник од Советот при склу-
чување на брак изнесува 500,00 (петсто) денари кои се 
уплаќаат на сметка на Општината од страна на подно-
сителот на барањето за склучување на брак.  

Во член 4, пак, е предвидено дека надоместокот за 
присуство на матичарот кој ги води матичните книги 
на венчаните, при склучување на брак изнесува 500,00 
(петсто) денари кои се уплаќаат на сметка на општина-
та, од страна на подносителот на барањето за склучува-
ње на брак. 

Од страна на Општината потоа се исплаќа матича-
рот за присуство при склучување на брак.  

Надоместокот од став 1 на овој член се уплаќа само 
доколку бракот се склучува надвор од работното време 
на матичарот.  

Доколку се склучува во работно време надоместо-
кот на матичарот не се уплаќа. 

Според член 5 од Одлуката, матичарите во матич-
ните канцеларии при прием на барањето за венчавање 
должни се да бараат од подносителот на барањет за 
венчавање покрај потребните документи и потврда за 
уплаќање такса на Општината и надоместок за присус-
тво на советникот и по потреба на матичари, во соглас-
ност со Законот за семејството, Законот за локалната 
управа и Статутот на општина Старо Нагоричане. 

Доколку матичарите при прием на барањето за вен-
чавање не постапат во согласност со оваа одлука ќе 
сносат одговорност за непрописно работење и ќе бидат 
пријавени до надлежните судски и управни органи. 

Во членот 6 од одлуката е утврдено дека таа влегу-
ва во сила со денот на објавување во Службен гласник 
на општина Старо Нагоричане. 

6. Согласно член 1 од Законот за административни-
те такси („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.17/1993, 20/1996, 7/1998, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 
61/2004, 95/2005, 7/2006 и 70/2006) за списите и дејс-
твијата во управните работи органите на државната 
управа, органите на општините, органите на општини-
те во градот Скопје и органите на градот Скопје  плаќа-
ат административна такса според одредбите на овој за-
кон доколку со друг пропис поинаку не е уредено. 

Согласно наведениот закон, административната та-
кса како јавна давачка со сите нејзини елементи утвр-
дени во законот се плаќа за поднесоци, решенија, доз-
воли и управни дејствија во моментот на поднесување 
на барањето. Такса не може да се наплатува ако со та-
ксената тарифа не е пропишана. Со Тарифата за адми-
нистративни такси која е составен дел на Законот за ад-
министративни такси во делот на „Поднесоци“ тари-
фен број 1 е предвидено дека за барања, молби, пред-
лози, пријави и други поднесоци ако со оваа тарифа не 
е пропишано друга такса, се плаќа такса од 50 денари. 

Согласно член 2 од Законот за матичната евиденци-
ја („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/1995 и 38/2000) матичните книги ги води Мини-
стерството за внатрешни работи и други органи во слу-
чаи определени со овој закон. 

Матичните книги се водат одделно за секое населе-
но место според матичните подрачја што ги определу-
ва Министерството за внатрешни работи и од овластен 
работник.  

Согласно член 25 од Законот за семејство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.80/1992, 
9/1996 и 38/2004) лицата кои имаат намера да стапат во 
брак, поднесуваат пријава до органот на управата над-
лежен за водење на матичните книги на венчаните, а 
согласно членовите 27 и 29, пак, од Законот, бракот се 
склучува во присуство на лицата кои сакаат да склучат 
брак, одборникот во собранието на општината, однос-
но советник на советот на Општината што таа ќе го 
определи, двајца сведоци и матичарот, при што денот и 
часот на склучување на бракот го определува матича-
рот во договор со лицата кои сакаат да склучат брак. 
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Од наведените законски одредби произлегува дека 
постапката за склучување на брак врз основа на подне-
сена пријава на лицата кои сакаат да склучат брак ја 
спроведува матичар како овластен работник на Мини-
стерството за внатрешни работи за кое дејствие е утвр-
дена такса и истата се уплатува на сметка на органот 
кој ја води постапката, во конкретниов случај Мини-
стерството за внатрешни работи. 

Оттука, имајќи го предвид наведеното, наспрема со-
држината на членовите 2 и 4 од оспорената одлука со 
кои е пропишана такса за општината за присуство на со-
ветник на општината при склучување на брак, како и на-
доместок за присуство на матичарот кој ги води матич-
ните книги на венчаните, кој надоместок се уплатува на 
сметка на општината, а потоа од страна на општината се 
исплатува матичарот, Судот  оцени дека Советот на оп-
штината  ги пречекорил своите овластувања и пропишал 
такса со одлука и надоместок за матичарот кој како ов-
ластен работник на Министерството за внатрешни рабо-
ти е определен да ја спроведува постапката за склучува-
ње на брак и ги води матичните книги, поради што тие 
не се во согласност со наведените законски одредби. 

7. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија, владеењето на правото е темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македонија. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мора да бидат во согласност со Уставот, 
а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е 
должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според член 45 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
5/2002) членовите на Советот имаат право на надоме-
сток за присуство на седница и надоместоци на патни и 
дневни трошоци во рамки утврдни со закон.  

Согласно членот 100 кој е поместен во Глава XV 
„Преодни и завршни одредби” до донесувањето на за-
конот од членот 45 на овој закон членовите на советот 
ќе примаат надоместок за присуство на седница на со-
ветот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу до 
30% од просечната месечна нето плата во Република 
Македонија исплатена во последните три месеци, а на-
доместоците за патните и дневните трошоци ќе им се 
исплатуваат според прописите кои се однесуваат на др-
жавните службеници.  

Имајќи ги предвид одредбите од членовите 45 и 100 
од Законот за локалната самоуправа, произлегува дека 
законодавецот за членовите на советот го утврдил пра-
вото на надоместок за присуство на седница и правото 
на надоместок на патни и дневни трошоци за членови-
те на советот.  

Притоа, законодавецот правото на надоместок за 
присуство на седница на членовите на советот не само 
што го утврдил туку и го лимитирал и може да изнесу-
ва најмногу до 30% од просечната плата во Република 
Македонија исплатена во последните три месеци, а во 
однос на висината на патните и дневни трошоци на 
членовите на советот упатува на примена на прописите 
кои се однесуваат на државните службеници. 

Овие одредби не предвидуваат  право на други на-
доместоци на членовите на советот како што е на при-
мер: надоместок за присуство на седници и учество во 
работа на работните тела на советот, за непосредно 
следење на одредени прашања од надлежност на сове-
тот, за учество во изготвување и проучување на мате-
ријали за советот, ниту пак,  за вршење на други задачи 
кои ќе ги определи советот, како што е и учеството, од-
носно ангажираноста на членовите на советот во дено-
вите кога се склучуваат бракови. 

Оттаму, со оглед на тоа што Законот за локалната са-
моуправа не предвидува право на советниците на посебен 
надоместок за нивното учество при склучување на брако-
ви, какво што право е определено во оспорената одлука, 
Судот  оцени дека оспорената одлука не е во согласност 
со член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот, и со чле-
новите 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа. 

8. Со оглед на наведеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука.  

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов. 

 
    У.бр.197/2006                       Претседател   
14 март 2007 година      на Уставниот суд на Република  

     Скопје                               Македонија, 
                                              Махмут Јусуфи, с.р. 

_____________ 
511. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членовите 27 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 14 
март 2007 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на устав-

носта на член 1 став 3, член 2 став 2 и член 12 став 3 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
политичките партии („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2007). 

2. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 
уставноста на член 1 став 1 од Законот означен во точ-
ката 1 од ова решение.  

3. СЕ ЗАПИРА извршувањето на поединечните акти 
или дејствија што се донесени, односно  преземени врз 
основа на член 12 став 3 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за политичките партии.  

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

5. Тони Ѓуревски, претседател на Партијата Лига за 
демократија од Скопје и Ванчо Шехтански, претседа-
тел на Трајно македонско радикално обединување 
„ТМРО“ од Скопје на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија му поднесоа иницијативи за поведување по-
стапка за оценување уставноста на член 1 став 1 и 3, 
член 2 став 2 и член 12 став 3 од Законот означен во 
точката 1 на ова решение. 

Според наводите на подносителот на иницијативата 
Тони Ѓуревски - со оспорениот член 1 став 1 од Законот 
според кој за основање на политичка партија се потреб-
ни 1000 граѓани кои имаат избирачко право наместо 500 
граѓани како што било предвидено пред измените на За-
конот се повредувала слободата на граѓаните да основа-
ат здруженија на граѓаните и политички партии.  

Понатаму, подносителот на иницијативата наведува 
дека според член 1 став 3 од наведениот Закон („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.5/2007) по-
стојната политичка партија била должна пред истекот 
на секои четири години од денот на регистрацијата да 
достави до Основниот суд поединечно дадени потписи 
заверени пред нотар со број на потписници потребни за 
основање на политичка партија.  

Меѓутоа на 24 јануари 2007 година била објавена 
„исправка“ на Законот за изменување и дополнување 
на Законот за политички партии која по својот кара-
ктер воопшто не личела на исправка туку на ново до-
полнително поострување на одредбите за основање и 
пререгистрација на политичката партија. Имено според 
исправката рокот за пререгистрација не се врши на се-
кои 4 години туку на секои 2 години, а поединечните 
потписи не се дават пред нотар заверени од него, туку 
пред службено лице на Министерството за правда.  
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Оттука, според подносителот Уставниот суд треба 
да утврди за што всушност гласале пратениците во Со-
бранието, дали за првиот текст на член 1 став 3 и за 
вториот текст, односно дали преку наводно изведената 
форма на грешка направена од Законодавно правната 
комисија на Собранието при објавувањето на текстот 
на Законот се пооструваат условите за пререгистрација 
на политичка партија.  

Според наводите на подносителот на иницијативата 
на Ванчо Шехтански со измените и дополнувањата на 
Законот за политичките партии се повредувале устав-
ните начела утврдени во член 9, член 18 став 1 и 2 и 
член 20 став 1 и 2 од Уставот и што истите биле кон-
традикторни и нејасни и ги доведувале во заблуда по-
литичките субјекти што треба да ги применат.  

Имено според подносителот на иницијативата, со 
самиот факт што една политичка партија е „позиција“, 
а друга „опозиција“ кај граѓаните членови на истите, со 
новата законска обврска се предизвикувал страв од јав-
но легитимирање пред службено лице на државен ор-
ган и чувство на подреденост и репресија врз нивниот 
понатамошен статус, поради што тие биле спречени да 
го остварат правото на слободно здружување утврдено 
во член 20 став 1 и 2 од Уставот.  

Воедно со одредбата со која јавно се изразува поли-
тичката припадност се повредува член 18 став 1 и 2 од 
Уставот со кој се гарантира заштита на личните пода-
тоци односно заштита на личниот интегритет. Членува-
њето во партијата е податок од личен карактер и него-
вата тајност зависи од волјата на личноста.  

Со оспорената одредба според која политичката 
припадност се евидентира кај државен орган, тоа веќе 
не претставува тајна, па оттука може да се претпостави 
што би значело еден јавен службеник, бизнисмен или 
пак млад човек што очекува вработување да се декла-
рира како член на опозициона партија.  

Според подносителот, крајната контрадикторност и 
нејасност на одредбите од Законот се гледа и во фактот 
што според член 1 став 3 од Законот, потписите се за-
веруваат кај нотар, според местото на живеење, а спо-
ред член 2 став 2 потписите за основање на политичка-
та партија се даваат пред службени лица на Мини-
стерството за правда.  

Воедно подносителот на иницијативата укажува на 
фактот дека законодавецот во преодните и завршни 
одредби односно во член 12 став 3 од Законот предви-
дел рок од 45 дена од денот на примената на Законот 
политичките партии се должни да се пререгистрираат, 
при што повторно останува нејасно пред кој орган се 
дава потписот.  

Од содржината на поднесената иницијатива може 
да се заклучи дека подносителот иако укажува дека из-
мените на Законот во целина не биле во согласност со 
Уставот, во суштина го оспорува член 1 став 3 и член 
12 став 3. 

6. Судот на седницата утврди дека според член 1 
став 3 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за политичките партии („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.5/2007) политичката партија е 
должна пред истекот на секои четири години од денот 
на регистрацијата да достави до основниот суд поеди-
нечно дадени потписи заверени пред нотар, со број на 
потписи потребни за основање на политичка партија.  

Согласно член 13 од Законот, овој Закон влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето. Законот е 
објавен на 16 јануари 2007 година, а влегол во сила на 
24 јануари 2007 година.  

Судот, исто така, утврди дека на 24 јануари 2007 
година, односно на денот на влегувањето во сила на За-
конот, во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2007 е објавена исправка на Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за политичките партии 
од Законодавно правната комисија на Собранието на 
Република Македонија. 

Во исправката се наведува дека по извршеното 
сравнување со изворниот текст е утврдено дека во тек-
стот на Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за политичките партии се направени грешки пора-
ди што член 1 став (3) треба да гласи: Политичката 
партија е должна пред истекот на секои две години од 
денот на регистрацијата да достави до Основниот суд 
поединечно дадени потписи пред службено лице на 
Министерството за правда според местото на живеење 
на членот на политичката партија, со број на потписи 
потребни за основање на политичката партија согласно 
став (1) на овој член.  

Владеењето на правото е темелна вредност на 
уставниот поредок на Република Македонија согласно 
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

Според член 52 од Уставот на Република Македо-
нија законите и другите прописи се објавуваат пред да 
влезат во сила. Законите и другите прописи се објаву-
ват во „Службен весник на Република Македонија“ нај-
доцна во рок од седум дена од денот на нивното доне-
сување.  

Законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од 
денот на објавувањето, а по исклучок што го утврдува 
Собранието со денот на објавувањето. 

Според член 75 став 1 од Уставот, законите се прог-
ласуваат со указ, а според став 2 на истиот член, указот 
за прогласување на законите, го потпишуваат претседа-
телот на Републиката и претседателот на Собранието. 

Според член 76 став 1 од Уставот Собранието осно-
ва постојани и повремени работни тела.  

Според член 115 став 1 од Деловникот на Собрание-
то на Република Македонија е предвидено дека со одлу-
ка на Собранието се основаат постојани работни тела.  

Со Одлука за основање на постојани работни тела 
на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.85/2002) покрај 
другото како постојано работно тело на Собранието на 
Република Македонија е основана Законодавно правна-
та комисија.  

Законодавно правната комисија покрај другото, е 
надлежна да дава исправки на грешки во објавениот 
текст на закони или на други акти, врз основа на извор-
ниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собра-
нието. 

Од наведените одредби произлегува дека Законо-
давно правната комисија на Собранието на Република 
Македонија како постојано работно тело чии членови 
се од редот на пратениците во Собранието може да да-
ва исправки на грешки во објавениот текст на Законот, 
што е направено во конкретниот случај.  

Меѓутоа, и покрај ваквата надлежност на ова тело, 
се поставува прашањето дали Законодавно правната 
комисија може текстот на законската норма да го заме-
ни со исправка која има карактер на измена на нејзина-
та диспозиција, со што се надминува карактерот на ис-
правката, без да се спроведе нова собраниска процеду-
ра за изменување на законот, без таквата измена на за-
конската норма да биде прогласена со указ од страна 
на претседателот на Републиката и без да се предвиди 
уставно утврдениот рок за влегување во сила на таква-
та измена по нејзиното објавување.  

Имено, фактот што извршената исправка од Зако-
нодавно правната комисија е објавена на денот на вле-
гувањето во сила на Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за политичките партии, покажува дека 
за оваа одредба, како суштински нова, не е предвиден 
временски рок за влегување во сила по нејзиното обја-
вување. 

Воедно, имајќи ја предвид утврдената фактичка со-
стојба, произлегува дека во објавениот текст на Законот 
постои одредба од суштинско значење која не била изг-
ласана во Собранието. Обидот оваа недоследност да се 
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корегира со исправка од страна на Законодавно правната 
комисија  и таа исправка да го замени објавениот текст и 
да влезе во сила со денот на објавувањето, го поставува 
прашањето дали законодавец е Собранието на Републи-
ка Македонија или Законодавно правната комисија. 

Исто така, пред Судот се постави прашањето дали 
ваквиот начин на внесувањето на правна норма во прав-
ниот поредок која не била во текстот на Законот кој со 
Указ го прогласил претседателот на Републиката, ја до-
ведува во прашање положбата на претседателот на Ре-
публика Македонија утврдена во член 75 од Уставот. 

Крајниот ефект од состојбата настаната со објавува-
њето на исправката на член 1 став 3 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за политичките 
партии е во тоа што се покажува дека објективно ниту 
за законодавецот, а уште повеќе за граѓаните, не е јас-
но која норма е закон во конкретниот случај. Еден од 
елементите од принципот на владеење на правото е 
правната сигурност, која што се обезбедува првенстве-
но со јасност и прецизност на правните норми со кои 
се утврдуваат права и обврски за субјектите во право-
то. Во овој случај, според мислењето на Судот, таква 
сигурност за тоа која е вистинската диспозиција на 
член 1 став 3 е тешко да се препознае. 

Оттука, според мислењето на Судот, а имајќи го 
предвид начелото на владеење на правото како темелна 
вредност на уставниот поредок, основано може да се 
постави прашањето за согласноста на член 1 став 3 од 
Законот со Уставот.  

7. Судот, исто така, утврди дека според член 2 став 
2 од Законот, потписите за основање на политичка пар-
тија се даваат пред службени лица на Министерството 
за правда според местото на живеење на основачот на 
политичката партија. 

Според член 20 став 1 од Уставот, на граѓаните им 
се гарантира слободата на здружување заради оствару-
вање и заштита на нивните политички, економски, со-
цијални, културни и други права и уверувања.  

Според ставот 2 на овој член, граѓаните можат сло-
бодно да основаат здруженија на граѓани и политички 
партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат.  

Слободата на политичко здружување како основно 
право се остварува непосредно врз основа на Уставот, 
при што без сомнение, во рамките на општото уставно 
овластување на Собранието да донесува закони, е содр-
жано овластувањето со закон да ги уреди прашањата 
кои се релевантни за остварување на оваа слобода.  

Имајќи предвид дека политичките партии претста-
вуваат организирана група на идејни истомисленици 
кои на демократски начин се борат да ја освојат држав-
ната власт, или ако власта е освоена, се борат за нејзи-
но задржување што е можно подолго време, со цел да 
се обезбеди владеење на идеите и интересите на нејзи-
ното членство, Судот смета дека вметнувањето на об-
врската за давањето на потписи пред Министерството 
за правда, ги доведува граѓаните во положба да ја дек-
ларираат својата партиската определба пред институ-
циите на извршната власт, што може да има ефект на 
одвраќање и обесхра-брување на граѓаните јавно да  
поддржуваат одредена политичка партија. 

За Судот не е спорно дека законодавецот има пра-
во, ако  смета за потребно, да обезбеди проверка на ве-
родостојноста на податоците што ги даваат граѓаните 
како основачи на политичка партија, но тоа може да го 
обезбеди преку орган кој е независен од законодавната 
и извршната власт, на кој начин ќе се избегне какво и 
да е одвраќање на граѓаните слободно да поддржуваат 
политичка партија. 

Имајќи го предвид наведеното, Судот смета дека 
утврдениот начин за проверување на веродостојноста 
на потписите не е во согласност со остварување на сло-
бодата на политичко здружување и дејствување, пора-
ди што основано се поставува прашањето за согласно-
ста на одредбата од член 2 став 2 од Законот  со член 
20 од Уставот.  

Судот ги имаше предвид и наводите во иницијати-
вите дека со оспорените одредби се повредува принци-
пот на заштита на личните податоци, меѓутоа оцени де-
ка истите се ирелевантни и не се од влијание за исхо-
дот во конкретниов случај. 

8. Судот, понатаму, утврди дека во преодните и за-
вршните одредби од наведениот закон, односно во член 
12 став 3 е предвидено дека политичките партии реги-
стрирани до денот на примената на овој закон, се долж-
ни во рок од 45 дена од денот на примената на овој за-
кон, да постапат согласно со член 1 став 3 од овој закон. 

Тргнувајќи од одредбите од Уставот, а кои се одне-
суваат на основните слободи и права, а посебно на га-
ранциите за остварување на слободата на здружување 
за остварување на политичките права и уверувања како 
и политичкиот плурализам како темелна вредност на 
уставниот поредок, се поставува прашањето дали пред-
видениот рок од 45 дена е разумен, односно доволно 
реален и објективен особено во случајот кога условот 
за пререгистрација во однос на бројот на членови кои 
се заверуваат како основачи на политичка партија е 
двојно зголемен од 500 на 1000 граѓани, а последицата 
е престанок на партијата.  

Според мислењето на Судот, определениот рок е 
прекраток за да се организира масовна пропаганда која 
би ги заинтригирала широките слоеви на населението 
за ставовите и идеите содржани во програмата на пар-
тиите за да обезбеди доволен број на приврзаници кои 
ќе застанат зад тие идеи и ставови, а со тоа ќе овозмо-
жи понатамошна политичка активност и егзистенција, 
ако таков одзив постои. 

Според мислењето на Судот, целта на кој и да е за-
кон за политички партии во едно демократско општес-
тво секогаш е создавање на услови за остварување на 
слободата на политичко организирање и дејствување, а 
не за нејзино ограничување. Оттука, целта и на овој за-
кон мора да е пропишување, но и обезбедување на ус-
лови за реорганизација на постојните политички пар-
тии, а не преку утврдување нереални услови во поглед 
на рокот за пререгистрација, нивно згаснување, што е 
недопуштено во едно демократско општество. 

Врз основа на наведеното, пред Судот основано се 
постави прашањето за согласноста на 12 став 3 од За-
конот со Уставот.  

9. Судот, исто така, утврди дека во член 1 став 1 од 
наведениот закон „политичка партија може да основаат 
најмалку 1000 граѓани на Република Македонија кои 
имаат избирачко право и кои го дале својот потпис за 
основање само на една политичика партија“. 

Имајќи ги предвид уставните одредби со кои се га-
рантира слободата на политичко здружување како фун-
даментално политичко право на граѓаните и овластува-
њето на Собранието со закон да ги уреди критериумите 
кои се релевантни за остварување на ова право, Судот 
смета дека законското утврдување на минималниот 
број на граѓани како услов за основање на политичка 
партија не преставува дел од одредбите кои имаат 
функција на утврдување на основи за ограничување на 
остварување на слободата на политичкото здружување 
и дејствување.  

Имено, утврдување на минимален број на членови 
за основање политичка партија, во суштина е поврза-
но со легитимната цел да се промовираат такви обли-
ци на здружување и дејствување кои ќе бидат носите-
ли на идеи зад кои стои респектибилно тело со опре-
делено влијание на исходот на изборите за претстав-
ничките тела.  

Според тоа, Судот оцени дека утврдениот минима-
лен број од 1000 граѓани како услов за основање на по-
литичка партија во однос на бројот на граѓаните кои 
имаат општо избирачко право во Републиката, не е 
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прекумерен и е прифатлив и не може да се смета дека 
претставува пречка за основање и пререгистрација на 
политички партии, поради што Судот не го постави 
прашањето за согласноста на член 1 став 1 од Законот 
со уставните одредби.  

10. Со оглед на фактот што Уставниот суд изрази 
сомнение во однос на одредбата од член 12 став 3 од 
Законот во кој е утврден рок од 45 дена во кој политич-
ките партии треба да се пререгистрираат, а после исте-
кот на тој рок се бришат од судскиот регистар, Судот 
оцени дека се исполнети условите од член 27 од Делов-
никот на Уставниот суд и одлучи како во точката 3 од 
ова решение.  

11. Врз основа на наведеното, Судот одлучи како во 
точките 1, 2 и 3 од ова решение.  

12. Ова решение Судот го донесе со мнозинство 
гласови во состав од претседателот на Судот Махмут 
Јусуфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Лилјана 
Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положа-
ни, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.23/2007                    Претседател   

14 март  2007 година     на Уставниот суд на Република  
    Скопје                            Македонија,  
                             Махмут Јусуфи, с.р. 

___________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

512. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006), 
член 33 од Законот за банките („Службен весник на РМ“ 
бр. 63/2000, 37/2002, 51/2003, и 85/2003) и точка 29 од Од-
луката за утврдување на методологијата за класификација 
на активните билансни и вонбилансни позиции на банки-
те според степенот на нивната ризичност („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 50/2001, 21/2002 и 80/2006), гувернерот на 
Народна банка на Република Македонија донесе   

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВОТО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА АКТИВНИТЕ БИЛАНСНИ И ВОНБИЛАНСНИ  
ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ 

НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ 
 
I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 

утврдување на методологијата за класификација на 
активните билансни и вонбилансни позиции на банки-
те според степенот на нивната ризичност бр. 1193 од 
28.03.2002 година, бр. 1037 од 21.03.2003 година, бр. 
2478 од 16.07.2003 година („Службен весник на РМ“ 
бр. 20/2003), бр. 4509 од 09.12.2003 година („Службен 
весник на РМ“ бр. 80/2003) и бр.4314 од 01.09.2004 го-
дина („Службен весник на РМ“ бр. 60/2004), се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Во глава I точка 1  се менува и гласи: 
„1. Заради еднообразно спроведување на Одлуката за 

утврдување на методологијата за класификација на актив-
ните билансни и вонбилансни позиции на банките според 
степенот на нивната ризичност (во понатамошниот текст: 
Одлуката), банката ќе врши класификација на активата на 
обрасците КА/1, КА, КА-Д и КА-ПМК.  

Овие обрасци се составен дел на ова Упатство и се 
пополнуваат врз основа на следните објаснувања за од-
делните редни броеви.“ 

2. Во глава II точка 2 по ставот 1 се додава нов став 
2 кој гласи: 

„Во кредитната изложеност од став 1 се вклучуваат и 
кредитните изложености кои согласно со глава IV од Од-
луката се вклучуваат во портфолиото на мали кредити.“ 

3. Во глава II точка 3 по зборовите: „физичките ли-
ца“ се става запирка и се додаваат зборовите: „трговци-
поединци, физички лица кои вршат трговска дејност од 
мал обем, физички лица кои согласно со Законот за тр-
говски друштва не се сметаат за трговци “. 

4. Во глава II точка 5 потточка д) алинеја 1 се мену-
ва и гласи: 

„- за секој комитент се наведува полниот назив, од-
носно името и презимето; “ 

5. Во глава II точка 5 потточка д) алинеја 2 по збо-
ровите: „домашни физички лица“ се става запирка и се 
додаваат зборовите: „трговци-поединци, физички лица 
кои вршат трговска дејност од мал обем и физички ли-
ца кои согласно со Законот за трговски друштва не се 
сметаат за трговци “. 

6. Во глава II точка 5 потточка д) по алинејата 5 се 
додава нова алинеја 6 која гласи: 

„- кредитните изложености спрема поединечни тр-
говци-поединци, физички лица кои вршат трговска деј-
ност од мал обем и физички лица кои согласно со Зако-
нот за трговски друштва не се сметаат за трговци, за 
кои не се однесува обврската од алинеја 2 од оваа точ-
ка за нивно поединечно прикажување, се прикажуваат 
збирно во посебна позиција: “Трговци-поединци, фи-
зички лица кои вршат трговска дејност од мал обем и 
физички лица кои не се сметаат за трговци“;“ 

7. Во глава II точка 5 потточка д) алинеја 6, која 
станува алинеја 7 зборовите: „2, 3, 4 и 5“, се заменуваат 
со зборовите: „2, 3, 4, 5 и 6“. 

8. Во глава II точка 5 потточка е), по зборовите: 
„глава II“ се става запирка и се додаваат зборовите: 
„односно глава IV“.  

9. Во глава II точка 5 потточка ј) став 2 бројот: „14“, 
се заменува со бројот: „19“. 

10. Во глава III точка 10 зборовите: „износот од Ко-
лоната бр. 3б се множи со 2%“ се заменуваат со зборо-
вите: „износот од Колоната бр. 3б се множи со 1%, из-
носот од Колоната бр. 3в се множи со 2 %“.  

Соодветни измени се вршат и во Колоните бр. 3а, 
3б, 3в, 8 и 9 од табеларниот приказ на Образецот КА 
кој е составен дел на Упатството. 

11. Во глава IV точка 13, зборовите: „националната 
класификација на дејности утврдена со Одлука за утвр-
дување на националната класификација на дејности 
(„Сл. весник на РМ бр. 20/98“)“, се заменуваат со збо-
ровите: „Националната класификација на дејности “. 

12. Во глава IV точка 14 се менува и гласи: 
„14. Кредитната изложеност на банката спрема ко-

митенти: физички лица, освен кредитната изложеност 
од став 2 од оваа точка, се распоредува според намена-
та во следните категории:  

- кредити за набавка и реновирање на станбен про-
стор; 

- кредити за набавка и реновирање на деловен про-
стор; 

- потрошувачки кредити;  
- негативни салда по тековни сметки; 
- кредити врз основа на издадени кредитни картички; 
- автомобилски кредити и 
- други кредити. 
Кредитната изложеност на банката спрема комитен-

ти; трговци-поединци,  физички лица кои вршат тргов-
ска дејност од мал обем и физички лица кои согласно 
со Законот за трговски друштва не се сметаат за тргов-
ци, се распоредува според дејноста што ја вршат овие 
комитенти, и тоа во следните категории: 

- земјоделство; 
- трговија; 
- други услужни дејности и 
- останати дејности. “ 
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13. Во глава IV точка 15  се менува и гласи: 
„15. Образецот КА-Д се пополнува согласно со 

следните објаснувања: 
- Колона бр. 3 - се внесува износот на денарската 

кредитна изложеност, по одделни дејности/намена; 
- Колона бр. 4 - се внесува износот на денарската 

кредитна изложеност со девизна клаузула, по одделни 
дејности/намена; 

- Колона бр. 5 - се внесува износот на девизната 
кредитна изложеност, по одделни дејности/намена;  

- Колоната бр. 6 - Вкупно, претставува збир на ко-
лоните 2, 3 и 4 за секоја одделна дејност/намена. 

Добиениот износот во Колона бр. 6, реден број 20, 
треба да одговара на пресметаниот износ во Колона бр. 
14 од Образецот КА/1-1 и Колона бр. 8, реден број 7 од 
Образецот КА. “  

14. По глава IV се додава нова глава V. Образец 
КА-ПМК, која гласи: 

„V. Образец КА-ПМК 
16. Образецот КА-ПМК е сумарен приказ на кре-

дитните изложености кои согласно со глава IV од Од-
луката се вклучуваат во портфолиото на мали кредити.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доколку банката врши сегментација на портфолиото 
на мали кредити според сродност, е должна да изработи 
образец КА-ПМК за секоја одделна сегментација на пор-
тфолиото, со назначување на видот на сегментација (пр. 
вид на обезбедување, извор на отплата, намена и слично). 

17. Образецот КА-ПМК се пополнува со соодветна 
примена на објаснувањата дадени во глава III точки 8 
до 11 од ова Упатство. “ 

15. Точка 19 која станува точка 21 се менува и гласи: 
„21. Одредбите од ова упатство што се однесуваат 

на банките се применуваат и на штедилниците во Ре-
публика Макеоднија, освен одредбите предвидени во 
глава V. “ 

16. Главите V и VI стануваат глави VI и VII, а точки-
те 16, 17, 18, 19 и 20 стануваат точки 18, 19, 20, 21 и 22. 

II. Овие измени и дополнувања влегуваат во сила во 
рок од 8 дена од денот на нивното објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“, а ќе се 
применуваат од 31.03.2007 година.        

    Бр. 1707     
15 март 2007 година                              Гувернер,   
            Скопје                                 м-р Петар Гошев, с.р.                  
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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
52.  

Д О Г О В О Р 
ЗА СПОГОДБЕНО РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВО-
РОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ СО ЧЕКОВИ 

ПО ТЕКОВНИ СМЕТКИ НА ГРАЃАНИ 
(“Службен весник на РМ“ бр. 94/01  и 16/02) 

 
Член 1 

Договорните страни, потписници на овој договор се 
согласни Договорот за издавање и работење со чекови 
по тековни сметки на граѓаните да се раскине. 

Договорот од став 1 се смета за раскинат со истекот 
на 15-от ден од денот за прием на чековите за наплата 
утврден во Упатството за изменување и дополнување 
на Упатството за формата и содржината на платните 
инструменти за вршење на платниот промет (“Службен 
весник на РМ“ бр. 25/2007). 

 
Член 2 

Правата и обврските на потписниците на договорот 
од член 1 став 1 на овој договор се со важност до исте-
кот на рокот од член 1 став 2 на овој договор. 

 
Член 3 

Овој договор влегува во сила од денот на потпишу-
вањето, а се смета за раскинат по истекот на рокот на 
член 1 став 2 на овој договор. 

 
Член 4 

Овој договор ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Стопанска комора на Македонија 

                                     Здружение на банкарството 
 

Договорни страни: 
 
БАНКА ПОТПИСНИК* 
1. Алфа банка АД Скопје  
2. Еуростандард банка АД Скопје  
3. Инвест банка АД Скопје  
4. Извозна и Кредитна банка АД 
Скопје 

 

5. Интернационална приватна 
банка АД Скопје 

 

6. Комерцијална банка АД Скопје  
7. Комерцијално инвестициона 
банка АД Куманово 

 

8. Охридска банка АД Охрид  
9. Поштенска банка АД Скопје  
10. Про Кредит банка АД Скопје  
11. Силекс банка АД Скопје  
12. Стопанска банка АД Скопје  
13. Стопанска банка АД Битола  
14. ТТК банка АД Скопје  
15. НЛБ Тутунска банка АД 
Скопје 

 

16. Македонска банка АД Скопје  
17. Т.Џ. Зираат банкаси  
18. Уни банка АД Скопје  

___________ 
* Потписите се нечитливи  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

 
53. 

Врз основа на член 20 став 1 точка 3, член 22 став 1, 
став 4 точка 1 и член 26  став 1 и став 2 од Законот за 
заштита на  конкуренцијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.04/05, бр.70/06 и бр. 22/07) и 
член 205 и член 242 став 2 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/05), а постапувајќи по известувањето 
за концентрација поднесено од претпријатијата АЛКА-
ЛОИД АД-Скопје, ФАРМА КОРП ДОО-Скопје и ЗЕ-
ГИН ДОО-Скопје од една страна и ЈЗО ГРАДСКА АП-
ТЕКА „СКОПЈЕ“-Скопје од друга страна, Комисијата 
за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на 
ден  09.03.2007 година,  го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека: 
1.1. Концентрацијата помеѓу претпријатијата АЛ-

КАЛОИД АД-Скопје и ЈЗО ГРАДСКА АПТЕКА 
„СКОПЈЕ“-Скопје, по основ на купување на 25% од 
уделите во ЈЗО ГРАДСКА АПТЕКА „СКОПЈЕ“-
Скопје, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 
заштита на конкуренцијата, нема да има за последи-
ца значително спречување, ограничување или нару-
шување на ефективната конкуренција на пазарот или 
на негов суштински дел, особено како резултат на 
создавање или зајакнување на доминантната позици-
ја на учесниците и е во согласност со одредбите на 
Законот. 

1.2. Концентрацијата помеѓу претпријатијата 
ФАРМА КОРП ДОО-Скопје и ЈЗО ГРАДСКА АПТЕ-
КА „СКОПЈЕ“-Скопје, по основ на купување на 25% 
од уделите во ЈЗО ГРАДСКА АПТЕКА „СКОПЈЕ“-
Скопје, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 
заштита на конкуренцијата, нема да има за последи-
ца значително спречување, ограничување или нару-
шување на ефективната конкуренција на пазарот или 
на негов суштински дел, особено како резултат на 
создавање или зајакнување на доминантната позици-
ја на учесниците и е во согласност со одредбите на 
Законот. 

1.3. Концентрацијата помеѓу претпријатијата ЗЕ-
ГИН ДОО-Скопје и ЈЗО ГРАДСКА АПТЕКА 
„СКОПЈЕ“-Скопје, по основ на купување на 25% од 
уделите во ЈЗО ГРАДСКА АПТЕКА „СКОПЈЕ“-
Скопје, потпаѓа под одредбите од Законот за зашти-
та на конкуренцијата и може да  има за последица 
значително спречување, ограничување или нарушу-
вање на ефективната конкуренција на пазарот или на 
негов суштински дел, особено како резултат  на за-
јакнување на доминантната позиција на учесниците 
и не е во согласност со одредбите на Законот.  

2. Се утврдува дека концентрацијата во делот во 
кој ЗЕГИН ДОО-Скопје се стекнал со сопственост во 
ЈЗО ГРАДСКА АПТЕКА „Скопје“-Скопје по основ 
на купување на 25% од уделите на ова претпријатие 
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не е во согласност со одредбите на Законот, бидејќи 
ќе има за последица значително спречување, ограни-
чување или нарушување на ефективната конкурен-
ција на пазарот - промет на мало со лекови и помош-
ни лековити средства што се употребуваат во хума-
ната медицина на територијата на град Скопје, осо-
бено како резултат на зајакнување на доминантната 
позиција на ЗЕГИН ДОО-Скопје на овој пазар. 

3. Му се наложува на ЗЕГИН ДОО-Скопје стек-
натиот удел од 25% во ЈЗО ГРАДСКА АПТЕКА 
„Скопје“-Скопје да го продаде (оттуѓи) во рок од 1 
година, заради воспоставување на состојбата на па-
зарот која постоела пред концентрацијата и да не ги 
врши управувачките, односно гласачките права кои 
произлегуваат од стекнатиот удел, сметано од денот 
на конечноста на ова решение. 

4. Се задолжува ЗЕГИН ДОО-Скопје да ја изве-
сти Комисијата за начинот и времето на продажба на 
уделите во ЈЗО ГРАДСКА АПТЕКА „Скопје“-Скопје 
и да го достави правниот основ за извршената про-
дажба (оттуѓување) во рок од 30 дена од продажбата 
(оттуѓувањето). 

 
       Бр. 07-56/9 
9 март 2007 година                            Претседател, 

     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 
___________ 

54. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 

Законот за заштита на  конкуренцијата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.04/05 и 70/06) 
и член 205 од Законот за општата управна постапка 
(“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.38/05), постапувајќи по известувањето за концен-
трација поднесено од претпријатието ПОЗАВАРО-
ВАЛИЦА Сава д.д, преку полномошник Кристијан 
Поленак, адвокат од Скопје, Комисијата за заштита 
на конкуренцијата, на седница одржана на ден 
31.01.2007 година,  го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу 

претпријатијата ПОЗАВАРОВАЛИЦА Сава д.д. со 
седиште на Дунајска цеста 56 Љубљана, Република 
Словенија и Акционерско друштво за осигурување 
ТАБАК-Скопје со седиште на Трета Македонска 
Бригада бб, Скопје, Република Македонија, по основ 
на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одред-
бите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема 
да има за последица значително спречување, ограни-
чување или нарушување на ефективната конкурен-
ција на пазарот или на негов суштински дел, особено 
како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето 
за концентрација да  плати административна такса за 
известување за концентрација во износ од  6 000,оо 
ден. и за решението во износ од 30 000,оо ден., по 

тарифен број 28-а од Законот за административни 
такси („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 
95/05) на сметка на Буџетот на Република Македони-
ја бр. 100000000063095, уплатна сметка 
84017903161, приходна шифра и програма 72231300 
и при подигнување на решението да достави доказ за 
извршена уплата на административните такси. 

 
        Бр.07-15/12 
31 јануари 2007 година                  Претседател,  

       Скопје                Чедомир Краљевски, с.р. 
___________ 

55. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2, член 22 

став 1 и член 26 од Законот за заштита на  конкурен-
цијата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.04/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.38/05), а постапувајќи по изве-
стувањето за концентрација поднесено од претприја-
тието ONEX CORPORATION., преку полномошни-
кот Мирјана Марковска, адвокат од Скопје, Комиси-
јата за заштита на конкуренцијата, на седница одр-
жана на ден 09.03.2007 година,  го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу 

претпријатијата ONEX CORPORATION, со седиште 
на 161 Bay Street, P.fax 700 Тoronto М5Ј 2Ѕ1, Канада 
и EASTMAN KODAK Health Group (Healthcare оддел 
на Eastman Kodak Company), со седиште на 343 State 
street, Rochester, New York 14650, Соединети Амери-
кански Држави, по основ на купoпродажба на акции 
со договор, иако потпаѓа под одредбите од Законот 
за заштита на конкуренцијата, нема да има за после-
дица значително спречување, ограничување или на-
рушување на ефективната конкуренција на пазарот 
или на негов суштински дел, особено како резултат 
на создавање или зајакнување на доминантната по-
зиција на учесниците и е во согласност со одредбите 
на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето 
за концентрација да  плати административна такса за 
известување за концентрација во износ од  6 000,оо 
ден. и за решението во износ од 30 000,оо ден., по 
тарифен број 28-а од Законот за административни 
такси („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 
95/05) на сметка на Буџетот на Република Македони-
ја бр. 100000000063095, уплатна сметка 
84017903161, приходна шифра и програма 72231300 
и при подигнување на решението да достави доказ за 
извршена уплата на административните такси. 

 
      Бр. 07-93/3 
9 март 2007 година                          Претседател,  

     Скопје                     Чедомир Краљевски, с.р. 
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56. 
Врз основа на член 14, член 15 и член 26 од Зако-

нот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник 
на Република Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) и 
член 205 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен Весник на Република Македонија” бр. 
38/05), а постапувајќи по барањата за поведување на 
постапка поднесени од  лицата Драги Стојановски и 
Драгица Јовиќ, и двајцата од Скопје против БУТЕЛ 
акционерско друштво за погребни и придружни 
активности - Скопје  заради злоупотреба на доми-
нантна позиција на пазарот за давање на погребни 
услуги, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на 
седницата одржана на ден 09.03.2007 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека БУТЕЛ акционерско друштво 

за погребни и придружни активности - Скопје како 
единствено претпријатие на пазарот за вршењето на 
комуналната дејност-давање на погребни услуги на 
територијата на Град Скопје има доминантна пози-
ција на овој пазар и истата ја злоупотребува на на-
чин што: 

- го условува склучувањето на договорите за вр-
шење погребна услуга со истовремена набавка на 
надгробен споменик од БУТЕЛ акционерско друш-
тво за погребни и придружни активности - Скопје, 
односно од Акционерско друштво за изработка и 
продажба на споменици БУТЕЛ СПОМЕНИЦИ- 
претпријатие кое е во сопственост на БУТЕЛ акцио-
нерско друштво за погребни и придружни активно-
сти – Скопје и 

- применува различни услови при договарањето и 
наплатата на надоместокот кој на БУТЕЛ акционер-
ско друштво за погребни и придружни активности – 
Скопје му го плаќаат претпријатијата-корисници на 
услугата-одобрение за влез во гробиштата заради из-
вршување на градежни и придружни активности на 
барање на старател на гробно место,  со што одреде-
ни корисници на оваа услуга се ставаат во понепо-
волна позиција во однос на своите конкуренти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Му се забранува на БУТЕЛ акционерско друш-
тво за погребни и придружни активности - Скопје да 
го условува склучувањето на договорите за вршење 
погребна услуга со истовремена набавка на надгро-
бен споменик од БУТЕЛ акционерско друштво за по-
гребни и придружни активности - Скопје, односно 
од Акционерско друштво за изработка и продажба 
на споменици БУТЕЛ СПОМЕНИЦИ, како и да при-
менува различни услови за давање на иста услуга - 
одобрение за влез во гробиштата заради извршување 
на градежни и придружни активности на барање на 
старател на гробно место, по конечноста на ова ре-
шение. 

3. Му се наложува на БУТЕЛ акционерско друш-
тво за погребни и придружни активности – Скопје: 

-  да изготви нов образец - изјава за поднесување 
на погребни трошоци во кој нема да биде содржана 
и обврска за склучување на договор за изградба на 
надгробен споменик со БУТЕЛ акционерско друш-
тво за погребни и придружни активности - Скопје, 
односно со Акционерско друштво за изработка и 
продажба на споменици БУТЕЛ СПОМЕНИЦИ и 
истиот во рок од 10 дена од денот на конечноста на 
ова решение да и биде доставен на Комисијата за за-
штита на конкуренцијата и 

 - да не им доставува на странките образец за ба-
рање за изградба на надгробен споменик заедно и 
истовремено со образецот - изјава за поднесување на 
погребни трошоци, туку таков образец да им се до-
ставува на странките само од страна на Акционерско 
друштво за изработка и продажба на споменици БУ-
ТЕЛ СПОМЕНИЦИ, и тоа само по барање на стран-
ките.  

4. Непостапувањето по точка 2 и 3 од диспозити-
вот на ова решение претставува прекршок согласно 
член 47 став 1 точка 3 од Законот за заштита на кон-
куренцијата. 

 
      Бр. 07-140/1 
9 март 2007 година                         Претседател,  

     Скопје                      Чедомир Краљевски, с.р. 
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