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во патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ бр.
68/2004), министерот за транспорт и врски донесува
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСТАПКАТА, КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА
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1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува постапката, критериумите и начинот на распределба на дозволите за меѓународен превоз на стоки.
Член 2
Распределбата на меѓународните дозволи за превоз
на стоки ја врши Комисија за распределба на дозволи
формирана од министерот за транспорт и врски (во натамошниот текст: Комисија).
Комисијата се состои од 5 (пет) члена.
Член 3
Комисијата од член 2 од овој Правилник врши распределба на: Дозволите за меѓународен превоз на стоки
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што Министерството за транспорт и врски врз основа
на билатералните спогодби за меѓународен превоз на
стоки и патници ги добива од надлежните органи на
земјите со кои е предвидено превозот да се врши врз
основа на дозволи (во натамошниот текст: транспортни
дозволи) и на мултилатералните годишни дозволи од
квотата на Европската конференција на министрите за
транспорт - ЕКМТ (во понатамошниот текст ЦЕМТ
дозволи).
Член 4
ЦЕМТ дозвола е мултилатерална дозвола за меѓународен превоз на стоки со која може да се обавуваат
неограничен број превози меѓу земјите членки на
ЦЕМТ или во транзит преку нивните територии.
Составен дел на ЦЕМТ дозволата е дневникот кој
се користи за транспортни операции, по хронолошки
ред за секое патување на товарено или празно возило
и сертификатите кои потврдуваат на која категорија
припаѓа возилото. Дневникот може да се користи само
за контрола на дозволата.
Одредени ЦЕМТ дозволи може да имаат територијални ограничувања.
Територијалните ограничувања важат за териториите
на Република Австрија, Република Италија и Република
Грција. Овие дозволи имаат црвен печат со прецртана ознака на земјата во која неможат да се користат. Со ЦЕМТ
дозвола не може да се врши каботажа.
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Член 5
ЦЕМТ дозволите се распределуваат и носат ознака
со зелен печат спрема соодветни категории на возилата.
Зелениот печат се става лево на маргините од предната страна на дозволата.
2. ПОСТАПКА, КРИТЕРИУМИ И НАЧИН
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЦЕМТ ДОЗВОЛИ
Член 6
Барањето за добивање на ЦЕМТ дозвола правното
и физичко лице го доставува во архивата на Министерството за транспорт и врски во период од 15 септември до 12 октомври во тековната година за наредната година.
Член 7
Право на учество за распределба на ЦЕМТ дозволи
имаат правни и физички лица (во натамошниот текст:
превозници) регистрирани на територијата на Република Македонија чија претежна дејност е вршење на
меѓународен превоз на стоки во траење од најмалку една година, согласно решението за претежна дејност издадено од Државниот завод за статистика.
По отпочнување на издавање на лиценците од страна на Министерството за транспорт и врски право на
учество ќе имаат превозници кои поседуваат лиценца
за меѓународен превоз на стоки.
Превозниците претежната дејност, меѓународен
превоз на стока, треба да ја вршат минимум една година пред аплицирањето и во својот возен парк да имаат
возила кои ги исполнуваат минимум стандардите за позелени и сигурни возила (ЕУРО2).
Член 8
При распределбата се земаат во предвид оние превозници кои доставиле барање со комплетна документација во предвидениот рок.
Дополнително доставена документација по предвидениот рок утврден со член 6 од овој Правилник нема
да се земе во предвид при распределба.
Член 9
Барањето од член 6 од овој Правилник ги содржи
следните податоци: полн назив на превозникот, седиште, адреса и име и презиме на управителот.
Во барањето треба конкретно да биде наведено за
кои Европски земји превозникот најчесто извршува
транспортни операции, за кои од земјите за кои има
ограничување бара дозвола (Австрија, Грција, Италија)
и за кои видови возила согласно ЕКМТ Резолуциите
бара дозвола.
Со барањето се доставаат следните документи:
1. фотокопија од обрасците за регистрација на превозникот;
2. фотокопија од решение за претежна дејност на
превозникот издадено од Државниот завод за статистика со оригинал заверка од нотар;
3. фотокопија на билансот на успехот од завршната
пресметка на превозникот од претходната година заверена од Централниот регистар;
4. потврда од деловните банки или од НБМ за остварен вкупен девизен прилив во тековната година;
5. потврда од деловните банки за остварен денарски
прилив на жиро сметка во тековната година;
6. пријава заверена во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и во Заводот за вработување за
вработени возачи, образец М-1 И М-2 со оригинал заверка на нотар;
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7. фотокопија од сообраќајните дозволи на влечните и приклучните возила кои се во сопственост на подносителот на барањето и ги исполнуваат еуро стандардите со оригинал заверка од нотар;
8. фотокопија од сообраќајните дозволи на влечните и приклучните возила кои се земени под лизинг и
регистрирани во Република Македонија од страна на
подносителот на барањето и ги исполнуваат еуро стандардите со оригинал заверка од нотар и договор за лизинг со овластена фирма за давање на возила под лизинг со оригинал заверка од нотар;
9. ЦЕМТ сертификати кои потврдуваат дека возилата се во согласност со прописите на ЦЕМТ за еуро
стандардите и тоа:
- фотокопија од сертификат за исполнување на техничките одредби за испуштање на издувни гасови и бучава заверен од производителот на возилото или овластен претставник на производителот во Република Македонија, согласно ЕКМТ Резолуција број ЦМ (2005)
9;
- фотокопија од сертификат за исполнување на безбедносни барања заверен од производителот или овластен претставник на производителот во Република Македонија, согласно ЕКМТ Резолуција број ЦМ ( 2005)
9;
- фотокопија од сертификат за исполнување на безбедносни стандарди за приколка или полуприколка заверен од производителот или овластен претставник на
производителот во Република Македонија, согласно
ЕКМТ Резолуција број ЦМ ( 2005 ) 9;
- примерок за апликација на сертификатот за исправност и подготвеност за сообраќај на влекачот и на
приколката или полуприколката издаден од овластена
институција.
Во првата година на експлоатација за фабрички нови возила, сертификатот може да го завери и производителот односно овластен претставник на производителот во Република Македонија.
10. Спецификација на сите доставени документи.
Сообраќајните дозволи на влечните и приклучните
возила мора задолжително да бидат комплетирани односно на секоја сообраќајна дозвола да бидат прикачени соодветните сертификати.
Барањето со приложената документација се доставува во архивата на Министерството за транспорт и врски во запечатени пликови.
Член 10
Комисијата врз основа на поднесените барања
предлага распределба на ЦЕМТ дозволи за следната година за секој превозник пооделно.
Комисијата има задача да изврши бодирање врз основа на поднесена документација. Доколку некој од
потребните документи не биде доставен или е нецелосен нема да биде бодиран.
Член 11
Бодирањето ќе се врши на следниот начин:
- секое моторно возило позелено
и сигурно Еуро2
- 10 бода
- секое моторно возило Еуро 3
и безбедно
- 12 бода
- секое моторно возило Еуро 4
и безбедно
- 15 бода
- секое моторно возило со носивост
помала од 7 тони
- 4 бода
- секое приклучно возило
- 5 бода
- секој вработен возач со минимум 6
месеци во редовен работен однос
кај превозникот што аплицира
- 2 бода
(максимално прифатен број по возило е 2 возача)
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- за девизен прилив бодирањето ќе се
врши на следниот начин:
- од 16000 до 31999 евра
- од 32000 до 47999 евра
- од 48000 до 63999 евра
- од 64000 до 79999 евра
- од 80000 до 95999 евра

- 1 бод
- 2 бода
- 3 бода
- 4 бода
- 5 бода

- за вкупен прилив по моторно возило поголем или
еднаков на 16000 евра се добива 2 бода по возило
- за исплатени плати по возач еднакви или поголеми од просечната плата во гранката се добива 1 бод
- за исплатени придонеси и даноци по возач еднакви или поголеми од предвидениот минимум во гранката се добива 1 бод по возило
Доколку превозникот за претходна година поседувал ЦЕМТ дозвола, по основ на редовниот доставен
извештај ќе се изврши бодирање од 0 до 5 бода, за
вкупно извршени превози врз основа на пресметаниот
просек на извршени превози.
Доколку на превозникот за претходната година му е
доделена ЦЕМТ дозвола и истата од страна на Министерството за транспорт и врски е одземена, на превозникот по поништена дозвола ќе му се намали вкупниот
број на бодови за 25 бода.
За стимулирање на превозници кои аплицираат со
едно моторно возило и ги исполнуваат критериумите
пропишани со овој правилник истите ќе имаат приоритет при распределба.
Член 12
Во зависност од вкупниот број на доделени бодови
на сите рангирани превозници и расположивиот број
на ЦЕМТ дозволи по пат на пропорција се пресметува
колку бодови се потребни за доделување на секоја дозвола по вид и по важност (за кои видови возила согласно ЕКМТ резолуциите е наменета и кои територијални
ограничувања има).
Комисијата по разгледувањето на барањата и увидот во приложената документација составува записник
за бодовната вредност на ЦЕМТ дозволи и предлог
ранг листа за распределба.
Од вкупната годишна квота на ЦЕМТ дозволи се
издвојува најмалку 3% за евентуални корекции по решенијата донесени по жалби.
По завршување на постапката по жалби дозволите
од став 3 на овој член ќе бидат распределени согласно
утврдената ранг листа.
Записникот за бодовната вредност на ЦЕМТ дозволите и Предлог ранг листата за распределба се доставуваат на одобрување до министерот за транспорт и врски.
Член 13
Врз основа на предлог за распределба од Комисијата, министерот за транспорт и врски носи решение за
распределба на ЦЕМТ дозволите.
Листата за распределба на ЦЕМТ дозволите се објавува на огласна табла во Министерството за транспорт и врски најдоцна до 25 ноември за наредната година.
Сите учесници во распределбата имаат право на
жалба до Комисија за решавање во управна постапка
во втор степен од областа на транспортот и врските и
животната средина (транспортот и врските, урбанизмот
и градежништвото и просторното планирање) при Владата на Република Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот на решението.
Распределбата на дозволите и доделување на дозволите на корисниците се врши по одлучувањето по жалбите.
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Член 14
Превозниците треба да ги подигнат дозволите до
20-ти јануари во годината за која е издадена дозволата.
Доколку превозникот не ги подигне распределените
дозволи во рокот од став 1 на овој член истите ќе бидат
одземени и прераспределени на други превозници во
согласност со критериумите за распределба пропишани
со овој правилник.
Член 15
Во ЦЕМТ дозвола се внесуваат следните податоци:
- целосен назив и седиште на превозникот
- потпис на овластеното лице и печат на органот
што ја издал дозволата
- рок на важност на дозволата
- дата на доделување на дозволата.
Член 16
Дневникот на патување кој е составен дел на дозволата го води превозникот по хронолошки ред за полни
и празни возења.
Превозникот до 20-ти во тековниот месец доставува извештај за користење на ЦЕМТ дозвола за претходниот месец, со доставување на самокопирачки листови
од дневникот и преглед извештај.
Доколку за некое патување во дневникот нема заверка од царинските органи превозникот како доказ за
извршениот превоз треба да достави ЦМР.
Добиените податоци од извештајот ќе се користат
само за контрола на искористеност на дозволата.
Извештаите за искористеноста на дозволите ги
разгледува Комисијата за распределба на секои три месеци.
Доколку комисијата при прегледот на извештаите
утврди дека превозникот не доставил извештај за искористеност или недоволно ја користел дозволата, доставува предлог до министерот за транспорт и врски за
нејзино одземање.
Искористеноста на дозволата се утврдува со преглед за извршени превози врз основа на пресметаниот
просек на извршени превози на секои три месеци.
Министерството за транспорт и врски одземената
дозвола може повторно да ја прераспредели на друг
превозник за преостанатиот период на нејзината важност.
Превозникот до 20 јануари во тековната година треба да ја раздолжи ЦЕМТ дозволата и дневникот кои му
се доделени за претходната година.
Член 17
Превозникот кој нема да ја користи ЦЕМТ дозволата во текот на годината, не смее да ја отстапи на друг
превозник и е должен да ја врати во Министерството за
транспорт и врски. Вратената дозвола ќе биде прераспределена на друг превозник во согласност со критериумите за распределба пропишани со овој правилник.
Превозниците меѓусебно можат да разменат дозволи со претходно одобрение од министерството за
транспорт и врски.
Член 18
Во случај на изгубена или украдена ЦЕМТ дозвола
превозникот во Министерството за транспорт и врски
доставува барање за издавање на нова дозвола.
Кон барањето должен е да достави полициски записник (за украдени дозволи)
- објава на дозволата за неважечка во „Службен
весник на РМ“.
Министерството за транспорт и врски ќе ја објави
дозволата за неважечка во Секретаријатот на ЦЕМТ и
за преостанатиот период на важност може да му издаде
дозвола на превозникот од резервната дозвола.
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Член 19
Комисијата во постапката за распределба на дозволите во тековната година ќе ги исклучи од распределба
оние превозници кои извршиле злоупотреба на нејзиното користење во претходната година, а за кои се донесени решенија од надлежен орган.
3. ПОСТАПКА, КРИТЕРИУМИ И НАЧИН НА
РАСПРЕДЕЛБА НА ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ
Член 20
Транспортна дозвола е дозвола со која на превозник
регистриран во Република Македонија се дозволува
пристап и извршување на меѓународен превоз на стока
во земјата чиј надлежен орган ја издал дозволата.
Со една транспортна дозвола превозникот може да
изврши најмногу две возења. Дозволата има важност
од 1 јануари до 31 декември во тековната година односно 31 јануари следната година.
Во зависност од видот на дозволата превозот со
транспортна дозвола може да се изврши како билатерален, транзитен и превоз за и од трета земја.
Одредени транспортни дозволи можат да бидат
прогласени за дефицитарни доколку со следење на
искористеноста на дозволите во одреден временски
период се утврди дека бројот од разменети дозволи е
помал од потребите за превоз.
Член 21
Право на учество во распределба на транспортни
дозволи имаат сите превозници кои се регистрирани за
вршење на меѓународен превоз на стока и евидентирани во Министерството за транспорт и врски.
Со отпочнување на издавање на лиценци од страна
на министерството за транспорт и врски, право на
учество ќе имаат превозници кои поседуваат лиценца
за меѓународен превоз на стоки.
Превозникот за да биде евидентиран во Министерството за транспорт и врски треба да достави барање со
податоци за полниот назив на превозникот, седиште,
адреса и име и презиме на управителот.
Со барањето треба да се доставаат и следните документи:
1. фотокопија од обрасците за судската регистрација на превозникот
2. фотокопија на решението од Државниот завод за
статистика
3. фотокопија од сообраќајните дозволи на возилата
4. фотокопија од доказ за вработени возачи (образец М1)
5. доколку возилата се еколошки, фотокопија на
сертификати за исполнување на еколошки стандарди.
Сите приложени документи да бидат заверени на
нотар.
Министерството за транспорт и врски при евидентирање ќе изврши бодирање за секој превозник пооделно.
Член 22
Од секој вид на транспортни дозволи министерството ќе одвои резервна квота од најмалку 3% за интервентни и непредвидливи состојби.
Член 23
Транспортни дозволи се распределуваат квартално
во текот на годината а евентуалните корекции ќе се вршат по согледување на состојбите по завршување на
секој изминат квартал од годината.
Член 24
Основни критериуми при распределба на транспортните дозволи се:
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- големината и структурата на возниот парк
- бројот на вработени возачи
- поседувањето на ЦЕМТ дозволи
- правилно искористени и вратени дозволи од претходната година или одреден период во тековната година
- доказ за потреба на дозволите.
Приоритет при распределба на дозволи ќе имаат
превозници кои дозволите ги користат за извоз на стоката.
Член 25
Транспортни дозволи за кои не е утврдено дека се
дефицитарни превозниците ќе може да ги добијат во
зависност од, бројот на моторни возила со кои располага превозникот и бројот на правилно искористени и
вратени дозволи во претходната година или одреден
временски период во тековната година.
Распределба на овие дозволи ќе се врши во зависност од потребите и расположивиот број на дозволи.
Превозниците ќе може еднократно да подигнат дозволи од ист вид толку колку што изнесува бројот на евидентирани возила на превозникот, во Министерството
за транспорт и врски. Доколку расположивиот број на
дозволи е поголем, тогаш превозникот ќе може да добие повеќе за 50% на дозволи од тој број на возила кои
му се евидентирани во Министерството за транспорт и
врски.
Член 26
Транспортни дозволи кои се дефицитарни се распределуваат по доставено писмено барање од страна на
превозниците.
Во период од 20 декември до 10 јануари, превозникот е должен до Министерство за транспорт и врски да
достави барање за добивање на овие дозволи.
Барањето треба да содржи податоци за точниот назив на превозникот, седиште, адреса и име и презиме
на управителот.
Во барањето конкретно да биде наведено за кои
Европски земји превозникот бара дозвола.
Член 27
Бодирање за моторните возила и бројот на вработените возачи ќе се врши согласно член 11 на овој правилник.
За распределба на транспортни дефицитарни дозволи ќе се бодираат и пониски категории на возила и тоа:
Секое моторно возило Еуро 0 ----------- 5 бода
Секое моторно возило Еуро 1 ------------ 7 бода
Оние категории возила кои се со носивост помала
од 7 тона нема да бидат бодирани.
За стимулирање на превозниците кои имаат едно
моторно возило и ги исполнуваат критериумите од овој
правилник истите ќе имаат приоритет при распределбата.
Член 28
Во зависност од вкупниот број на бодови и расположивиот број на дефицитарни дозволи ќе се утврди
бројот на потребни бодови за секоја земја поодделно.
Член 29
Превозниците кај кои 50% и повеќе од возниот
парк е покриен со ЦЕМТ дозволи немаат право на
учествуваат во распределбата на дефицитарни дозволи.
Превозниците кај кои под 50% возниот парк е покриен со ЦЕМТ дозволи ќе учествуваат во распределбата на дозволите откако од вкупниот број на возила и
вработени возачи ќе им биде одбиен бројот кој е покриен со ЦЕМТ дозволи.
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Член 30
Комисијата во постапката за распределба на дозволите во тековната година ќе ги исклучи од распределба
оние превозници кои извршиле злоупотреба на нејзиното користење во претходната година, а за кои се донесени решенија од надлежен орган.
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 31
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-113/8
7 септември 2005 година
Скопје

Министер,
Џемали Мехази, с.р.

Бр. 76 - Стр. 5

РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Процедурите за тргување на Македонска
Берза АД Скопје бр. 02-1575/1 од 14.07.2005 година,
доставена до Комисијата за хартии од вредност на ден
18.07.2005 година и заведена под деловоден број на
Комисијата за хартии од вредност бр. 08-1642/1.
2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1642/3
Комисија за хартии од вредност
30 август 2005 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.
___________

1025.

Врз основа на член 79 став 1 алинеја 3 од Законот
за хартии од вредност (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001, 4/02,
37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од
вредност, на седницата одржана на 30.08.2005 година,
донесе

Врз основа на член 37, член 38, член 41 и член 164а
од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001,
4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), а во врска со член 219
од Законот за општа управна постапка (“Службен весник на РМ“ бр. 38/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 30.08.2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛНО РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за работа бр. 02-1400/1 од
27.06.2005 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

1. Се одбива како неосновано Барањето бр. 03-1295
од 12.05.2005 година за давање одобрение за издавање
на долгорочни хартии од вредност - дванаесетта емисија на акции на Стопанска банка АД Битола во делот кој
се однесува на издавање акции за вработените и членовите на Управниот одбор на Банката во износ од
18.519.000 денари.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
3. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија“.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1022.

Бр. 08-1541/3
Комисија за хартии од вредност
30 август 2005 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.
___________

1023.

Врз основа на член 79 став 1 алинеја 6 од Законот
за хартии од вредност (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001, 4/2002,
37/2002, 31/2003, 85/2003 и 96/2004), Комисијата за
хартии од вредност, на својата седницата одржана на
30.08.2005 година, донесе
РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска Берза АД Скопје бр. 02-1582/1 од
14.07.2005 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1641/6
Комисија за хартии од вредност
30 август 2005 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.
___________

1024.

Врз основа на член 79 став 1 алинеја 4 и став 2 од
Законот за хартии од вредност (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001,
4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии
од вредност, на седницата одржана на 30.08.2005 година, донесе

Бр. 07-1216/15
Комисија за хартии од вредност
30 август 2005 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.
_______________________________________________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија (“Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/2001, 26/2002, 46/2002 и 37/2005), Министерството
за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Трошоците на живот за месец август 2005 година, во однос на месец јули 2005 година, се пониски за
0,6%.
2. Исплатата на платите за месец август 2005 година, во однос на месец јули 2005 година, работодавците
од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.
Бр. 08-7484/1
5 септември 2005 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

Стр. 6 - Бр. 76
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Бр. 76 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 76

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.

Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.
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