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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

693. 
Врз основа на член 7 став 2, а во врска со член 61 

од Законот за локалните избори (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 46/96, 12/2003, 35/2004, 
52/2004 и 60/2004), претседателот на Собранието на Ре-
публика Македонија, на 21.06.2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ВОНРЕДНИ ИЗБОРИ  
ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНАТА  

ШУТО ОРИЗАРИ 
 

I 
Се распишуваат вонредни избори за градоначалник 

на општината Шуто Оризари. 
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II 
Изборите ќе се одржат на 21 август 2005 година.  

III 
Решението ќе го спроведат Државната изборна ко-

мисија и општинската изборна комисија.  
IV 

Роковите за извршување на изборните дејствија поч-
нуваат да течат од денот на објавувањето на решението во 
“Службен весник на Република Македонија“.  

V 
Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија“.  
Бр. 07-2402/1                             Претседател  

21 јуни 2005 година           на Собранието на Република  
    Скопје                                     Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
694. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 16.06.2005 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАРнет (МАКЕДОНСКА 
АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА) 

 
Член 1 

На МАРнет и се одобруваат финансиски средства 
во износ од 18.540.000,00 денари. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука се наменети за 
ко-финансирање на проектот регионално мрежно повр-
зување. 

 
Член 3 

Средствата се обезбедуваат од Министерството за 
транспорт и врски-Управа за телекомуникации од Про-
грамата  20, расходна ставка 483290-купување на друга 
опрема. 

 
Член 4 

Се задолжува Министерството за транспорт и вр-
ски-Управа за телекомуникации да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во  “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр. 19-2427/1                  Заменик на претседателот 
16 јуни 2005  година              на Владата на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
695. 

Врз основа на член 20, став 5 од Законот за јавни 
патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 26/96, 40/99, 96/00, 29/02 и 68/04) и член 36, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 
и 12/03), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.06.2005 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТ-
РУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА ВО  

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  2005 ГОДИНА 
 
1. Во Годишната програма за изградба, реконструк-

ција, одржување и заштита на магистралните и регио-
нални патишта во Република Македонија за 2005 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
11/05) се вршат следните измени и дополнувања: 

Во делот расходи под точка 2 износот 
„219.600.000“ се заменува со износот „189.600.000“. 

Во алинеја 1 под точка 2 износот „100.800.000“ се 
заменува со износот „70.800.000“. 

Во точка 3 износот „400.000.000“ се заменува со из-
носот „110.000.000“. 

Во точка 3 по алинеја 1 се додаваат две нови алинеи 
кои гласат: 

„-довршување на работите на Скопје - Тетово 
60.000.000 

- довршување на работите Стоби-Неготино 
10.000.000“. 

Во точка 4 износот од „145.400.000“ се заменува со 
износот од „105.400.000“. 

Во алинеја 1 под точка 4 износот од „75.000.000“ се 
заменува со износот „55.000.000“. 

Во алинеја 2 под точка 4 износот од „67.400.000“ се 
заменува со износот „47.400.000“. 

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 19-2264/1           Заменик на претседателот 

16 јуни 2005 година               на Владата на Република 
    Скопје                       Македонија,  
            Радмила Шекеринска, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

696. 
Врз основа на член 28 од Законот за даноците на 

имот (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
61/2004), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРИЈАВИ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на да-

ночните пријави за утврдување на данокот на имот, да-
нокот на промет на недвижности и данокот на наследс-
тво и подарок. 

 
Член 2 

Даночната пријава за данокот на имот се состои од 
образец ДИ кој содржи: Објаснување, Општи правила 
за пополнување, дел 1 - Податоци за обврзникот - под-
носителот на пријавата,  дел 2 - Податоци за недвижни-
от имот, Податоци за датумот на поднесување на да-
ночната пријава, Податоци за прием и обработка на да-
ночната пријава и Упатство за пополнување.  

 
Член 3 

Составен дел на даночната пријава е образецот-
ДИ/П како прилог кој се пополнува за секој недвижен 
имот пооделно и кој содржи: Податоци за даночниот 
обврзник, Податоци за обврзниците-сопственици на 
имотот, дел 1- Класификација на пријавата, дел 2-Пра-
вен основ, дел 3 - Вид и адреса на имотот, дел 4 - Еле-
менти за утврдување на вредноста на имотот и дел 5 - 
Пријавена вредност на имотот  од страна на обврзни-
кот. 

 
Член 4 

Во образецот на даночната пријава ДИ, во делот 1- 
Податоци за обврзникот - подносителот на пријавата, 
се означува видот на обврзникот - физичко лице, прав-
но лице, домашно лице и странско лице. Физичкото ли-
це го впишува единствениот матичен број, името и 
презимето, адресните податоци и податоци каде е вра-
ботено, правното лице го впишува единствениот дано-
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чен број, називот на фирмата и адресните податоци, 
странското физичко лице го впишува бројот на пасо-
шот, датумот и земјата на издавање, името и презимето 
и адресните податоци. 

Во делот 2. Податоци за недвижниот имот - обврз-
никот на данокот го означува видот на имотот за кој се 
поднесува пријавата и бројот на прилозите доколку се 
пријавуваат повеќе имоти од ист вид.  

  
Член 5 

Образецот ДИ/П бр.--, претставува прилог кон да-
ночната пријава и доколку се пријавуваат повеќе нед-
вижни имоти се пополнува посебен прилог за секој  
недвижен имот пооделно  и се наведува редниот број 
на прилогот во зависност од тоа колку недвижности 
еден даночен обврзник има во сопственост. 

Ако имотот е во сопственост на едно лице, се наве-
дуваат податоци во рубриката - даночен обврзник. 

Ако имотот е во сопственост на повеќе лица се попол-
нува рубриката-податоци за обврзниците-сопственици на 
имотот, и се наведува нивниот  сопственички дел.   

Во дел 11 - Класификација на пријавата - се означу-
ва целта на пополнување во зависност од тоа дали се 
пријавува имот, дали се врши промена на податоците 
или  се одјавува претходно пријавен имот. 

Во дел 21 - Правен основ - се наведува основот за 
стекнување на имотот и документот со кој е стекнат 
имотот, како и податоци доколку има промена на вред-
носта на имотот и на сопственоста. 

Во дел 31 - Вид и адреса на имотот - се наведува по-
единечно видот на имотот и адресните податоци каде 
што се наоѓа недвижниот имот. 

Во дел 41 - Елементи за утврдување на вредноста на 
имотот - се означуваат поединечно елементите за утвр-
дување на вредноста на зградите и другите градежните 
објекти и земјиштето. 

Во дел 51 - Пријавена вредност - даночниот обврз-
ник ја наведува вредноста на имотот.   

 
Член 6 

Даночната пријава за данокот на промет на недвиж-
ности се состои од образец ДИ-ПН кој содржи: Објас-
нување, Општи правила за пополнување, дел 1-Правен 
основ, дел 2 - Податоци за сопственикот или сосопс-
твениците на имотот, дел - 3 Податоци за лицата на кои 
преминува правото на сопственост, дел - 4 Податоци за 
недвижниот имот, Податоци за датумот на поднесува-
ње на даночната пријава, Податоци за прием и обрабо-
тка на даночната пријава и Упатство за пополнување.  

 
Член 7 

Во образецот на даночната пријава ДИ-ПН во дел 1 
- Правниот основ за стекнување на имотот се наведува 
видот на основот по кој се пренесува сопственоста и 
тоа: купопродажен договор, договор за замена, договор 
за доживотно издржување, судска пресуда или друг акт 
како и податоци за бројот и датумот на издавањето на 
документот за пренос на недвижниот имот. 

Во делот 2 - Податоци за сопственикот или сопстве-
ниците на недвижниот имот- се наведуваат податоци  
за сопственикот на имотот а ако постојат повеќе сопс-
твеници на ист недвижен имот се наведува и нивниот 
сопственички дел. 

Во дел  3 - Податоци за лицата на кои преминува 
правото на сопственост, се наведуваат податоци на ед-
но или повеќе лица во зависност од предметот на дого-

ворот а во овој дел се наведуваат и податоци за лицата 
кои имотот го стекнале врз основа на договор за дожи-
вотно издржување и нивниот наследен ред.  

Во дел 4 - Податоци за недвижниот имот, се наве-
дуваат податоци за видот на имотот, површината, а за 
земјиште културата и класата, бројот на договорот за 
купопродажба, имотниот лист или поседовниот лист.  

 
Член 8 

Даночната пријава за данокот на наследство и пода-
рок се состои од образец ДИ-НП кој содржи: Објасну-
вање, Општи правила за пополнување, дел 1 - Правен 
основ, дел 2 - Податоци за оставителот или давателот 
на подарок, дел 3  - Податоци за наследниците или 
примателите на подарок, дел 4 - Податоци за наследе-
ниот или на подарок примениот имот, дел 5 - Податоци 
за моторни возила и друг подвижен имот, Податоци за 
датумот на поднесување на даночната пријава, Подато-
ци за прием и обработка на даночната пријава и Упат-
ство за пополнување.  

 
Член 9 

Во образецот ДИ-НП во дел 1- Правниот основ за 
стекнување на имотот, се наведува видот на правниот 
основ и тоа наследно решение или договор за подарок, 
како и податоците за документот за пренос на недвиж-
носта, број и датум на негово издавање. 

Во дел 2 и во дел 3 - се наведуваат податоци за 
оставителот или давателот на подарок, и податоци за 
наследниците или примателите на подарок, делот на 
имотот кој го наследуваат или примаат на подарок како 
и наследните редови.  

Во дел 4 - се наведуваат податоци за наследениот 
или на подарок примениот имот и тоа : површина, кул-
тура, класа, број на договорот, бројот на имотниот 
лист. Ако предмет на наследство или подарок е подви-
жен имот се наведува само видот на имотот и вредно-
ста.  

Во дел 5 - се наведуваат податоци за подвижниот 
имот и тоа за: моторни возила поединечно по вид на 
моторно возило, марка/тип на возилото, број на мотор, 
број на шасија, работна зафатнина на моторот, реги-
стерски број, година на производство и вредност на во-
зилото, готови пари, парични побарувања, хартии од 
вредност и друг подвижен имот и поединечно се наве-
дува нивниот износ. 

 
Член 10 

Образецот на даночната пријава ДИ, ДИ-ПН и ДИ-
НП се составен дел на овој правилник.   

 
Член 11 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за содржината на да-
ночната пријава за утврдување на данокот на имот  
(“Службен весник на РМ” бр. 63/98). 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 1 јули 2005 го-
дина. 

 
     Бр. 10-16276/2                     Министер за финансии, 
17 јуни 2005 година             м-р Никола Поповски, с.р. 

   Скопје 
 



Vrz osnova na ~len 29 od Zakonot za danocite na imot ("Slu`ben vesnik na RM" br. 61/2004),
se podnesuva do 31 januari vo godinata za koja se vr{i utvrduvawe na danokot.Ja

podnesuvaat obvrznicite na danokot na imot - sopstvenici,korisnici ili plodou`ivateli na nedvi`niot imot:
zemji{ta(zemjodelski,grade`ni,{umski i pasi{ta)i zgradite- stanbeni zgradi (ku}i) ili stanovi,delovni zgradi i
delovni prostorii, administrativni zgradi i administrativni prostorii, zgradi i stanovi za odmor i rekreacija, i
drugi grade`ni objekti.

se podnesuva vo rok od 15 dena od denot na steknuvaweto na imotot, otpo~nuvaweto na koristeweto na
imotot, odnosno nastanuvaweto na dano~nata obvrska, za imotot {to se steknuva ili po~nuva da se koristi vo tekot na
godinata ili po nekoj drug osnov nastanuva dano~na obvrska, do Op{tinskata administracija i administracijata na Grad
Skopje.

Soglasno so ~len 90 od Zakonot za danocite na imot, obvrznicite koi nema da podnesat vo opredeleniot
rok, }e se kaznat so pari~na kazna, i toa:
- pravnite lica od 150.000 do 300.000 denari, a odgovornoto lice vo pravnoto lice od 40.000 do 50.000 denari i
- fizi~kite lica od 5.000 do 10.000 denari.
Pred da ja popolnite , pro~itajte go Upatstvoto za popolnuvawe, koe e nejzin sostaven del.

Dano~nata prijava za
utvrduvawe na danok na imot

Dano~nata prijava

Dano~na prijava

Prijavata

se podnesuva i za imotot za koj obvrznikot ve}e podnel prijava vo slu~aj koga nastanuva promena na
podatocite sodr`ani vo prethodno podnesenata dano~na prijava, a koi se od vlijanie za visinata na dano~nata obvrska.
Dano~nata prijava

Dano~na prijava

Op{tina_____________________
Grad Skopje
sektor/oddelenie za__________________

Popolnuva Op{tinskata administracija
sektor/oddelenie
Popolnuva Op{tinskata administracija
sektor/oddelenie

- za utvrduvawe na danok na imot -

DI

Objasnuvawe

Edinstven dano~en broj

Broj na delovniot subjekt

ili
Broj na paso{, datum i zemja na
izdavawe

Ime i prezime/
Naziv na obvrznikot

1.2

1.1

1.4

1.5 Adresni podatoci

Obvrznik

telefaks

broj

naseleno mesto/op{tina

telefon

ulica

po{tenski broj

1

Podatoci za obvrznikot - podnositelot na prijavata

fizi~ko lice doma{no lice

pravno lice stransko lice

Op{ti pravila za popolnuvawe
Pri popolnuvawe na Prijavata sledete gi slednite op{ti pravila:

1. Vo rubrikite so poliwa se ozna~uva samo edno od poliwata so , osven ako ne e poinaku naglaseno.
pr. ili

stanbena zgrada

grade`no zemji{tex

x

Trgovski centar "Beverli Hils" vtori kat

4. Pi{uvajte samo vo belite poliwa. Osen~enite poliwa se koristat za slu`beni podatoci.

3. Vo rubrikite so pole se vpi{uva sloboden tekst, so kirili~no pismo, ~itlivo, so
pe~atni bukvi i/ili brojki.
Pr.

2a. Vo rubrikite so pole se vpi{uva datum vo oblik DD (den) MM (mesec) GGGG(godina).
pr. Za datum 4-ti avgust 1999 godina, rubrikata se popolnuva vaka:

2. Vo rubrikite so pole se vpi{uvaat broevi, po eden vo sekoe pole odvoeno
so isprekinata linija.
pr.

d m m g g g gd 1 940 0 8 99

d m m g g g gd

4 3 4 7 1 0 4

Ne popolnuvajte
vo ovaa rubrika!

pravno lice stransko lice

fizi~ko lice doma{no lice

x

x

1.6 Vraboten vo :

1.3



DI

2

3

Vid na imot:

Broj na imoti za koi se
podnesuva prijavata
(podatocite za sekoj imot
poedine~no se popolnuvaat
vo prilogot br. 1 - Podatoci
za nedvi`niot imot)

2.1

Broj na
prilozi

Podatoci za nedvi`niot imot

Podatoci za podvi`niot imot

Zemji{te

Grade`no

[umsko

Pasi{ta

Zgradi

Stanbeni zgradi (ku}i),
vo koi `ivee obvrznikot

Stanbeni zgradi (ku}i),
vo koi ne `ivee obvrznikot

Delovni zgradi
i delovni prostorii

Zemjodelsko

Zgradi i stanovi za
odmor i rekreacija

1

2

1

Administrativni zgradi
i administrativni prostorii

Drugi grade`ni objekti

Gara`i

Pomo{ni objekti (ambari,
{tali,plevni,{upi )

3

10

KO _________________

KP br.

IL br.

PL br.

Stan vo koj `ivee obvrznikot

Stanovi vo koi ne `ivee obvrznikot

Drugo



Potpis na obrabotuva~otPotpis na obrabotuva~ot

m.p.

Podneseno

Vo

Potpis na obvrznikot

na den
d m m g g g gd

Zadol`itelno
potpi{ete ja
Prijavata!
Ako ste pravno
lice, stavete
i Va{ pe~at!

Obraboteno na denObraboteno na den

Potpis na obrabotuva~otPotpis na obrabotuva~ot

d m m g g g gd

Zabele{ka

Primeno na denPrimeno na den

pod brojpod broj

Potpis na ovlastenoto licePotpis na ovlastenoto lice

Podatoci za priemot i obrabotkata

m.p.

d m m g g g gd

Broj na priloziBroj na prilozi

Popolnuva
Op{tinskata
administracija
i administracijata
na Grad Skopje



DI/P br.

Dano~na prijava za utvrduvawe na danok na imot

Prilog - Podatoci za nedvi`niot imot

Op{tina _____________________
Grad Skopje
sektor/oddelenie za __________

Popolnuva: Op{tinska administracija
sektor/oddelenie
Popolnuva: Op{tinska administracija
sektor/oddelenie

promena na podatoci za prethodno prijaven imot

prijavuvawe na imot

odjavuvawe na imotprethodno prijaven

Cel na popolnuvawe

Klasifikacija na prijavata1
1

1 .1
1

Edinstven dano~en broj

Ime i prezime/
Naziv na obvrznikot

Dano~en obvrznik

Edinstven dano~en broj (EMBG)

Broj na delovniot subjekt

Edinstven dano~en broj (EMBG)

Broj na delovniot subjekt

Ime i prezime/Naziv i adresa na sopstvenikot

Ime i prezime/Naziv i adresa na so-sopstvenikotIme i prezime/Naziv i adresa na sopstvenikot

Sopstveni~ki del

Sopstveni~ki delSopstveni~ki del

Podatoci za obvrznicite - sopstvenici na imotot

Broj na paso{, datum i zemja na izdavawe

Broj na paso{, datum i zemja na izdavawe

Ako imotot e vo
sopstvenost na
pove}e lica, po-
polnete gi poda-
tocite za niv
vo ovaa rubrika.
NAPOMENA:
Sekoj od sop-
stvenicite e
obvrznik na da-
nokot na imot
srazmerno na sop-
stveni~kiot del!

Ako imotot e vo
sopstvenost na
edno lice, korisnik
ili plodou`ivatel
popol
gi podato-
cite za nego vo
ovaa rubrika!

nete

Praven osnov2
1

sopstvenost

zgolemuvawe namaluvawe

pravo na plodou`ivawe2 .1.1
1

2 .2.1
1

2 .1
1

2 .2
1

2 .1.2
1

2 .2.2
1

Vid na imotno pravo

Promena na vrednosta

Prijavuvawe na imot

Promena na podatoci

Naziv na dokument

Broj na dokument Datum na dokument

Dokument so koj e steknat
imotot

Osnov za nastanuvawe na
promenata na vrednosta

d m m g g g gd

2 .1.3
1

2 .2.3
1

Datum na nastanuvawe na
dano~nata obvrska

Datum na nastanuvawe na
promenata

d

d

m

m

m

m

g

g

g

g

g

g

g

g

d

d

korisnik



DI/P

proda`ba

podarok

drugo (vnesete opis)

2 .3.1
1

2 .3
1

Odjavuvawe

Opis na osnovot za odjavuvawe na imotot

Osnov za odjavuvawe na
imotot

2 .3.2
1

Datum na prestanuvawe na
dano~nata obvrska d m m g g g gd

Vid na imotot3 .1
1

Vid i adresa na imotot3
1

3 .2
1

Adresni podatoci
broj/katastarska parcela

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

ulica/vikano mesto

Zemji{te

Grade`no

[umsko

Pasi{ta

Zgradi

Stanbeni zgradi (ku}i),
vo koi `ivee obvrznikot

Stanbeni zgradi (ku}i),
vo koi ne `ivee obvrznikot

Delovni zgradi
i delovni prostorii

Zemjodelsko

Zgradi i stanovi za
odmor i rekreacija

1 21

Administrativni zgradi
i administrativni prostorii

Drugi grade`ni objekti

Gara`i

Pomo{ni objekti (ambari,
{tali,plevni,{upi )

3

Opis na grade`niot objekt

Stan vo koj `ivee obvrznikot

Stanovi vo koi ne `ivee obvrznikot

Drugo



Potpis na obrabotuva~otPotpis na obrabotuva~ot

DI/P

Opis na vidot na gradbata

Opis na na~inot na greewe

Povr{ina

Starost na objektot

Godina na gradba

4 .1
1

4 .2
1

Elementi za utvrduvawe na vrednosta na imotot4
1

armirano-betonska konstrukcija

monta`na

nearmirano-betonska konstrukcija

drugo (vnesete opis)

drugo (vnesete opis)

bunar - hidrofor

septi~ka jama

ima

ima

ima

centralno parno greewe

nadvor od objektot vo sklop na objektot

vodovodna mre`a

kanalizaciona mre`a

4 .3
1

4 .4
1

4 .4.1
1

4 .4.2
1

4 .4.3
1

4 .4.4
1

4 .4.6
1

4 .5
1

4 .4.5
1

Vid na gradba

Instalacii

Vodovod

Kanalizacija

Elektri~na instalacija

Plinska instalacija

Telefonska instalacija

Sanitarii

Greewe

g g g g

m
2

4 .6
1

a) Zgradi i drugi grade`ni objekti

4 .7
1

4 .8
1

4 .9
1

Fasadna stolarija

4 .10
1

Vrati

Fasada

Izolacija

Mikro lokacija

4 .11
1

Podna podloga

ekskluzivna

klasi~na

moderna

drvena

mali

golemi

drvo-rotookov-termopan

mali

golemi

PVC-prozori

mali

golemi

aluminiumski

mali

golemi

Metalna-crna bravarija

vnatre{ni

{perovani

furnirani

nadvore{ni

drveni

aluminiumski

PVC

blindor

travertin

pikovana

fasadna cigla

dimit

mermerni plo~ki

izlog

klasi~na

hidro zvu~na termo

snabduva~ki centar

poliklinika

vospitni centar

komunikaciski vrski

parking prostor

detski igrali{ta

parket

bukov

dabov

ostanat

laminat

plo~ki

standarni-keramika- teraco

moderni

luksuzni

bekaton

betonska plo~a

patos

Godina na dogradba
g g g g

Godina na nadgradba
g g g g



DI/P

Kroven pokriva~

Krovna konstrukcija

4 .12
1

4 .13
1

Elementi za utvrduvawe na vrednosta na imotot

Prijavena vrednost

4
1

5
1

kolektivna stanbena zgrada (stan) drugi grade`ni objekti

gara`i

ima

podrum

vo kompleks na prometno mesto

suteren

individualen na prometno mesto

prizemje

mezanin

potkrovje

kat do

kat

denari

Broj na katovi

Povr{ina na dvornoto mesto

individualna stanbena zgrada (ku}a)

prizemje potkrovje

4 .14
1

4 .15
1

4 .15.1
1

4 .15.2
1

4 .15.3
1

4 .15.4
1

4 .15.5
1

5 .1
1

Me|ukatna konstrukcija

Podatoci za vidot na objektot

Katnost

Lift

Kat na koj se nao|aat stanbe-
nite/delovnite prostorii

Orientacija na prostoriite
(delovni i administrativni
prostorii)

Orientacija na drugi grade`ni
objekti - gara`i

Vrednost na imotot

+ +

+

+

+

+

delovna prostorija

pomo{ni objekti

{tali

delovna zgrada

ambari

plevniadministrativna prostorija

administrativna zgrada

{upi

vo kompleks na neprometno mesto
individualen na neprometno mesto

vo sklop na stanbena zgrada (podzemna) gara`a vo sklop na ku}a (podzemna)

vo sklop na stanbena zgrada (nadzemna) gara`a vo sklop na ku}a (nadzemna)

nadzemni gara`i vo niza katni gara`i (podzemni)

poedine~ni nadzemni gara`i

4 .16.
1

Povr{ina

b) Zemji{ta

m
2

ha

zemjodelsko

{umi

grade`no

pasi{ta

keramidi

salonit

{indra

ravna plo~a

plastificiran lim

eternit plo~ki

keramidi ravna plo~a

drvena metalna armirano-betonska

monta-fert plo~a

drvena
metalna

armirano-betonska avramenko

gara`a parking prostor



DI

Upatstvo za popolnuvawe

1 Podatoci za obvrznikot - podnositelot na prijavata

1.1 Obvrznik
Ozna~ete gi soodvetnite poliwa so �, vo zavisnost od toa dali obvrznikot e
pravno ili fizi~ko lice i dali e doma{no ili stransko lice.

1.2 Edinstven dano~en broj
Vpi{ete go Edinstveniot mati~en broj na gra|aninot na obvrznikot.
Ako obvrznikot e doma{no pravno lice vpi{ete go negoviot edinstven
dano~en broj a ako e stransko ne vpi{uvajte ni{to.

1.3.Broj na delovniot subjekt ili broj na paso{, datum i zemja na izdavawe.
Ako obvrznikot e doma{no pravno lice vpi{ete go brojot na delovniot

subjekt, a ako liceto ne e `itel na Republika Makedonija i nema EMBG,
vpi{ete go brojot na paso{ot, datumot na izdavawe i dr`avata.

1.4 Ime i prezime/naziv na obvrznikot
Vpi{ete go imeto i prezimeto na obvrznikot ako e fizi~ko lice, odnosno
nazivot (firmata) ako se raboti za pravno lice.

1.5 Adresni podatoci
Navedete ja polnata adresa na (ulica, broj, po{tenski broj i naseleno mesto)
na koja Op{tinskata administracija sektor/oddelenie za -------------- }e Vi
dostavuva pisma, izvestuvawa i re{enija. Broevite na
telefonot/telefaksot vpi{ete gi zaedno so karakteristi~niot broj na
gradot.

1.6 Navete go organot,organizacijata,ustanovata ili firmata vo koj e vraboten
obvrznikot.

pr. Ako obvrznikot e doma{no
fizi~ko lice ozna~ete vaka:
�fizi~ko lice �doma{no lice
�pravno lice �stransko lice

pr. 2904564550201

pr. 554009, 17.08.1949, SRJ

pr. 4030955132506

pr. Stojan Mitrevski
pr. "Eko-Sistems" D.O.O.

pr. Anton Panov br. 13
s. Ara~inovo,
91103 Skopje
091/ 713-753

2 Podatoci za imotot/imotnoto pravo
� Ovaa prijava mo`ete da ja koristite za prijavuvawe na pove}e nedvi`ni imoti, pri {to se popolnuva

soodveten broj na prilozi vo koi se naveduvaat podatocite za sekoj nedvi`en imot poedine~no.
2.1 Broj na imoti za koi se podnesuva prijavata

Vid
Ozna~ete gi soodvetnite poliwa so � vo zavisnost od vidot na imotot za koj
ja podnesuvate prijavata.
Vnesete go imeto na KO,i brojot na KP,IL ili/i PL vo obele`anite poliwa.
Broj na prilozi
Dokolku podnesuvate prijava za pove}e imoti od ist vid, navedete go brojot
na prilozi za imoti od soodvetniot vid.

pr. vid broj na
prilozi

� grade`no zemji{te 02
KO-Centar
KPbr-260
� stanbena zgrada 01

-stan vo koj `ivee

Podneseno

Vo ovaa rubrika vpi{ete gi mestoto i datumot na popolnuvawe na Prijavata. Isto taka, zadol`itelno
potpi{ete ja Prijavata so {to ja potvrduvate to~nosta na navedenite podatoci.

Prilog - Podatoci za nedvi`en imot

DI/P br. �
Dokolku so edna prijava prijavuvate pove}e nedvi`ni imoti, za sekoj od niv popolnete poseben prilog, a vo ova
pole vnesete go redniot broj na prilogot.

Dano~en obvrznik
Ako imotot e sopstvenost na edno lice popolnete gi podatocite za nego vo ovaa rubrika, na na~in objasnet vo ova
Upatsvo za rubrikite 1.2, 1.3 i 1.4. Ako imotot e vo sopstvenost na pove}e lica, ne popolnuvajte ni{to vo ovaa
rubrika.

Podatoci za obvrznicite - sopstvenici na imotot
Ako imotot e vo sopstvenost na pove}e lica, popolnete gi podatocite za niv vo ovaa rubrika, na na~in objas-net
vo rubrikata 1 vo ova Upatsvo. Pokraj toa, za sekoj od niv navedete go sopstveni~kiot del, bidej}i dano~nata
obvrska }e bi-de opredelena srazmerno na toa (na pr. ako imotot e vo sopstvenost na 3 lica, i site imaat
ednakov sopstve-ni~ki del, kaj sekogo vpi{ete "1/3". Sekoj od niv }e bide zadol`en so po 1/3 od utvrdeniot
danok.).
Vpi{ete go i brojot na delovniot subjekt.

11 Klasifikacija na prijavata

11.1 Cel na popolnuvawe
Ozna~ete samo edno od poliwata so � vo zavisnost od toa {to barate:

a) ako prijavuvate imot, ozna~ete vaka:
b) ako prijavata ja podnesuvate za da se izvr{i promena na podatocite za

imot {to prethodno ve}e bil prijaven, ozna~ete vaka:
v) ako prijavata ja podnesuvate za da odjavite prethodno prijaven imot,

ozna~ete vaka:

� prijavuvawe na imot

� promena na podatoci za prethodno
prijaven imot

� odjavuvawe na prethodno prijaven imot

21 Praven osnov
� Ako imotot go prijavuvate prv pat, popolnete ja samo rubrikata 21.1 - Prijavuvawe na imot
� Ako vr{ite promena na podatoci za prethodno prijaven imot, popolnete ja samo rubrikata 21.2 - Promena na podatoci
� Ako odjavuvate prethodno prijaven imot, popolnete ja samo rubrikata 21.3 - Odjavuvawe na imot
21.1 Prijavuvawe na imot
21.1.1Vid na imotno pravo

Ozna~ete samo edno od poliwata so � zavisno od toa dali ste sopstvenik
na imotot,korisnik ili imate pravo na plodou`ivawe.

21.1.2Dokument so koj e steknat imotot
Navedete gi nazivot, broj i datumot na dokumentot vrz osnova na koj ste go
steknale pravoto na sopstvenost, koristewe ili plodou`ivawe.

21.1.3Datum na nastanuvawe na dano~nata obvrska
Navedete go datumot na steknuvawe na imotot (izvr{uvawe na prenosot),
otpo~nuvawe na koristewe na imotot (na pr. vseluvawe vo novoizgraden imot
i sl.), od koj nastanuva dano~nata obvrska.

pr. Ako ste sopstvenik na
imotot, ozna~ete vaka:
� sopstvenost

pr. Nasledno re{enie
br.13-459/98 od 12.04.1998 god

pr. Kupoproda`en dogovor
od 17.06.1998 godina

pr. 24.07.1998 godina

21.2 Promena na podatoci
21.2.1Promena na vrednosta

Ozna~ete samo edno od poliwata so � vo zavisnost od toa dali vrednosta
na imotot e zgolemena ili namalena.

21.2.2Osnov za nastanuvawe na promena na vrednosta
Navedete go osnovot za nastanuvawe na promenata (dogradba, nadgradba).

21.2.3Datum na nastanuvawe na promenata
Navedete go datumot koga nastanale uslovite poradi koi se promenila vrednosta.

pr. Ako vrednosta na imotot e
namalena, ozna~ete vaka:
� namaluvawe

pr. dogradba na dve sobi

pr. 18.03.1998 godina



21.3 Odjavuvawe na imot

21.3.1Osnov za odjavuvawe na imotot
Ozna~ete samo edno od poliwata so� vo zavisnost od pri~inata za odjavuvawe
(prestanok na pravoto na sopstvenost,koristewe ili plodou`ivawe). Ako
osnovot ne e naveden vo listata ozna~ete "drugo" i vnesete opis na osnovot za
odjavuvawe.

21.3.3Datum na nastanuvawe na promenata
Navedete go datumot na koj nastanale uslovite {to predizvikale prestanok
na pravoto na sopstvenost, koristewe ili plodou`ivawe, t.e. na dano~nata
obvrska.

pr. � proda`ba

pr. 03.02.1998

31 Vid i adresa na imotot
31.1 Vid na imotot

Ozna~ete samo edno od poliwata so� vo zavisnost od vidot na imotot. Ako vidot ne
e naveden vo listata, ozna~ete "drugo" i vnesete opis na objektot.

pr. � stanbena zgrada - stan vo koj
obvrznikot ne `ivee

� Mo`ete da prijavite samo edna stanbena zgrada - stan vo koj obvrznikot `ivee.
� Vo objektot vo koj se vr{i dejnost i administrativni upravni raboti da se ozna~at dvete poliwa so isti

adresni podatoci.
31.1 Adresni podatoci

Navedete ja adresata (ulica, broj, naseleno mesto i op{tina) na koja se nao|a
imotot. Ako se raboti za grade`no zemji{te, navedete go lokalniot naziv
(vikano mesto), brojot na katastarskata parcela i katastarskata op{tina.

pr. Naroden front 15/3-11
Skopje, Centar

pr. Trajanova livada, KP 402/78
KO Ki~evo

41 Elementi za utvrduvawe na vrednosta na imotot

a. Zgradi i drugi grade`ni objekti
41.1 Povr{ina

Vpi{ete ja povr{inata na imotot izrazena vo m2.
41.2 Starost na objektot

Vpi{ete ja godinata na izgradba na objektot.
Da se vpi{e i godinata na dogradba i godinata na nadgradba dokolku postojat

41.3 Vid na gradba
Ozna~ete samo edno od poliwata so � vo zavisnost od vidot na gradbata.Ako
vidot ne e naveden vo listata, ozna~ete "drugo" i vnesete opis na vidot na
gradbata.

41.4 Instalacii
Ozna~ete gi poliwata so � vo zavisnost od toa so koi instalacii raspolaga
objektot. Ako nekoja od instalaciite voop{to ja nema, ne ozna~uvajte ni{to.

41.5 Sanitarii
Ozna~ete samo edno od poliwata � .

4.6 Fasandna stolarija ( prozorci )
Ozna~ete samo edno od poliwata so � za vidot na fasadnata stolarija a vo
kvadra~iwata po sekoj vid ozna~ete go brojot na prozorcite spored goleminata.

4.7 Vrati
Kaj vnatre{nite vrati ozna~ete go vkupniot broj na vnatre{ni vrati i poedine~nata
brojka na vidot na vratite. Kaj nadvore{nite vrati se ozna~uva so � vidot na
vratata.

4.8 Fasada
Ozna~ete go poleto so� za vidot na fasadata.

4.9 Izolacija
Ozna~ete ja so� vidot na izolacijata.�.

4.10 Mikro lokacija
Ozna~ete go so � site vidovi na lokacijata koi se blisku do objektot.

4.11 Podna podloga
Ozna~ete go so� vidot i podvidot na podnata podloga.

4.12 Kroven pokriva~
Ozna~ete samo edno pole so � za vidot na krovniot pokriva

4.13 Krovna konstrukcija
Ozna~ete samo ednopole so� za vidot na krovnata konstrukcija.

4.14 Me|ukatna konstrukcija
Ozna~ete samo edno pole so � za vidot na me|ukatnata konstrukcija.

4.15 Podatoci za vidot na objektot
Ozna~ete samo edno pole � za vidot na objektot.

4.15.1 Katnost
Ozna~ete ja so� i brojka na katnosta na objektot.

4.15.2 Lift
Ozna~ete so � dali ima lift.

4.15.3 Kat na koj se nao|aat stambenite/delovnite prostorii
Ozna~ete samo edno pole so � za katot na koj se nao|aat stambenite/delovnite
prostorii.

4.15.4 Orientacija na prostoriite
Podatokot se popolnuva samo za administrativni i delovni prostorii.
Ozna~ete samo edno od poliwata so�

4.15.5 Orientacija na drugi grade`ni objekti
Podatokot se popolnuva za drugi grade`ni objekti.
Ozna~ete samo edno od poliwata so�.

b) Zemji{ta

4.16 Povr{ina
Ozna~ete sano edno od poliwata so � za vidot na zemji{teto i goleminata
nazemji{teto izrazena vo metri kvadratni ili hektari.

pr. 120 m2

pr. 1928 godina

pr. � zgrada od armirano betonska
konstrukcija

pr. Ako vo objektot ima elektri~na
instalacija, a nema plinska,
ozna~ete vaka:
elektri~na instalacija � ima
plinska instalacija

� ima
pr. klasi~na

pr.� drveni
3 mali, i 2 golemi

pr. 4 vnatre{ni
3 {perovani i furnirana

pr.� blindor

pr.� pikovana

pr.� termo,� hidro

pr.� snabduva~ki objekt

pr.� plo~ki,� luksuzni

pr.� keramidi

pr.� drvena

pr.� metalna

pr.� delovna zgrada

pr.� prizemje , 2 kata

pr.� prizemje

pr.� kolektivna stanbena zgrada
stan

pr. Vo kompleks na prometno mesto

pr. Poeina~ni nadzemni gara`i

pr.� grade`no 120 m2

51 Prijavena vrednost
5.1 Vrednost na imotot
Vpi{ete ja pazarnata vrednost na imotot, izrazena vo denari. pr. 3.500.000 denari

DI



Vrz osnova na ~len 34 od Zakonot za danocite na imot ("Slu`ben vesnik na RM" br. 61/2004),
ja podnesuvaat obvrznicite koi prenesuvaat pravo na sopstvenost na

nedvi`nosti so nadomestok, zamenuvaat edna nedvi`nost za druga ili na drug na~in steknuvaat nedvi`nost so
nadomestok, za utvrduvawe ili osloboduvawe od danokot na promet na nedvi`nosti .

ja podnesuvaat i obvrznicite koi se steknale so pravo na sopstvenost vrz osnova na dogovor za
do`ivotno izdr`uvawe, za utvrduvawe na danokot na promet na nedvi`nosti za delot na nedvi`nosta {to

bez davawe na izdr{kata.

se podnesuva vo rok od 15 dena od denot na sklu~uvaweto na dogovorot za prenos na pravoto na
sopstvenost odnosno za zamena na nedvi`nostite, ili denot na stapuvawe vo posed na nedvi`nosta, denot na
pravosilnosta na odlukata za prenos na pravoto na sopstvenost na sudot ili drug dr`aven organ ili denot na
predavaweto na objektot na kupuva~ot za grade`ni objekti koi se vo izgradba.

se podnesuva do Op{tinskata administracija i administracijata na Grad Skopje.
Pri zamena na nedvi`nosti, u~esnicite vo zamenata podnesuvaat , vo koi sekoj od niv gi naveduva
podatocite za nedvi`nostite koi gi dava vo zamena. Ako nedvi`nostite {to se zamenuvaat se nao|aat na podra~jata na
dve op{tini, prijavite se podnesuvaat na dvete mesta.
Pred da ja popolnite , pro~itajte go Upatstvoto za popolnuvawe, koe e nejzin sostaven del.

Dano~nata prijava za
utvrduvawe na danok na promet na nedvi`nosti

Dano~nata prijava

Dano~nata prijava

Dano~nata prijava
dve dano~ni prijavi

Prijavata

ne bi go
nasledile
Dano~ni obvrznici na promet na nedvi`nosti se:
- vo slu~aj na kupoproda`ba - prodava~ot na nedvi`nosta ili kupuva~ot ako so dogovorot za kupoproda`ba e navedeno
kupuva~ot da go plati danokot:
- vo slu~aj na dogovor za zamena - u~esnikot vo zamenata {to dava vo zamena nedvi`nost od pogolema vrednost;
- vo slu~aj na dogovor za do`ivotna izdr{ka - primatelot na nedvi`nosta.
Ako se prenesuva idealen del na sopstvenost na nedvi`nosta, dano~en obvrznik e sekoj sopstvenik posebno.

Op{ti pravila za popolnuvawe
Pri popolnuvawe na Prijavata sledete gi slednite op{ti pravila:

1. Vo rubrikite so poliwa se ozna~uva samo edno od poliwata so .
pr.

dogovor za zamena

kupoproda`en dogovorx

x

Milan Jovanovski

4. Pi{uvajte samo vo belite poliwa. Osen~enite poliwa se koristat za slu`beni podatoci.

3. Vo rubrikite so pole se vpi{uva sloboden tekst, so kirili~no pismo, ~itlivo, so
pe~atni bukvi i/ili brojki.
pr.

2a. Vo rubrikite so pole se vpi{uva datum vo oblik DD (den) MM (mesec) GGGG(godina).
pr. Za datum 4-ti avgust 1991 godina, rubrikata se popolnuva vaka:

2. Vo rubrikite so pole se vpi{uvaat broevi, po eden vo sekoe pole odvoeno
so isprekinata linija.
pr.

d m m g g g gd 1 940 0 8 19

d m m g g g gd

4 3 4 7 1 0 4

Dano~na prijava

Op{tina __________________
Grad Skopje
sektor/oddelenie za _______________

Popolnuva : Op{tinska administracija
sektor/oddelenie
Popolnuva : Op{tinska administracija
sektor/oddelenie

- za utvrduvawe na danok na promet na nedvi`nosti

DI-PN

Objasnuvawe

Ne popolnuvajte
vo ovaa rubrika!

Broj na dokument

Opis na pravniot osnov

Datum na dokument

kupoproda`en dogovor

sudska presuda

dogovor za zamena

dogovor za do`ivotna izdr{ka

drugo (vnesete opis)

1.1.

1.2.

1

Vid na praven osnov

Podatoci za dokumentot
za prenos

Praven osnov

d m m g g g gd
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2 Podatoci za sopstvenikot/sopstvenicite na nedvi`niot imot

3 Podatoci za licata na koi preminuva pravoto na sopstvenost

Edinstven dano~en broj

Broj na delovniot subjekt

Edinstven dano~en broj

Broj na delovniot subjekt

Broj na paso{, datum i zemja na izdavawe

Sopstveni~ki del

Sopstveni~ki del

Del {to }e pripadne na davatelot na izdr{kata

Del {to }e pripadne na davatelot na izdr{kata

Broj na paso{, datum i zemja na izdavawe

ili

ili

Edinstven dano~en broj

Broj na delovniot subjekt

Edinstven dano~en broj

Broj na delovniot subjekt

Ime i prezime/ Naziv i adresa na liceto na koe premina pravoto na sopstvenost

Ime i prezime/ Naziv i adresa na liceto na koe premina pravoto na sopstvenost

Ime i prezime/ Naziv i adresa na sopstvenikot na nedvi`nosta/pravoto

Ime i prezime/ Naziv i adresa na sopstvenikot na nedvi`nosta/pravoto

Broj na paso{, datum i zemja na izdavawe

Broj na paso{, datum i zemja na izdavawe

prv nasleden red

prv nasleden red

ili

ili

Podatocite za
delot na imot
{to }e pripadne
na davatelot na
izdr{kata, nas-
ledniot red i na-
~inot na raspre-
deluvawe na da-
no~nata obvr-
ska, popolnete
gi samo za slu~aj
na dogovor za do-
`ivotno izdr-
`uvawe!

Vo slu~aj koga
eden od obvrzni-
cite prevzema da
go plati danokot
za site, vpi{ete
go kako prv vo ru-
brikata 2 i ozna-
~ete go poleto
"re{enie" so .
Vo sprotivno,
dano~nata obvr-
ska se raspredelu-
va srazmerno so
sopstveni~kiot
del!

Vo slu~aj na do-
govor za do`i-
votno izdr`uva-
we, podatocite
za obvrznicite
se popolnuvaat
vo rubrikata 3!

�

NAPOMENA:

Re{enie

re{enie
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Podatoci za nedvi`niot imot4

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

Vid na imot/Kultura i klasa

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Vid na imot/Kultura i klasa

Vid na imot/Kultura i klasa

Vid na imot/Kultura i klasa

Vid na imot/Kultura i klasa

Vid na imot/Kultura i klasa

Vid na imot/Kultura i klasa

Vid na imot/Kultura i klasa

Vid na imot/Kultura i klasa

Povr{ina

Povr{ina

Povr{ina

Povr{ina

Povr{ina

Povr{ina

Povr{ina

Povr{ina

Povr{ina

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Del od imot/KP

Del od imot/KP

Del od imot/KP

Del od imot/KP

Del od imot/KP

Del od imot/KP

Del od imot/KP

Del od imot/KP

Del od imot/KP

Broj na dogovor/imoten list

Broj na dogovor/imoten list

Broj na dogovor/imoten list

Broj na dogovor/imoten list

Broj na dogovor/imoten list

Broj na dogovor/imoten list

Broj na dogovor/imoten list

Broj na dogovor/imoten list

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha
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Obraboteno na denObraboteno na den

Potpis na obrabotuva~otPotpis na obrabotuva~ot

d m m g g g gd

Zabele{ka

Primeno na denPrimeno na den

pod brojpod broj

Broj na priloziBroj na prilozi

Potpis na ovlastenoto licePotpis na ovlastenoto lice

Podatoci za priemot i obrabotkata

m.p.

d m m g g g gd

Popolnuva
Op{tinskata
administracija
i administracijata
na Grad Skopje

Prilozi5

Zabele{ka

m.p.

Podneseno

Vo

Potpis na obvrznikot

na den
d m m g g g gd

Zadol`itelno
potpi{ete ja
Prijavata!
Ako obvrznikot
e pravno lice,
stavete i pe~at!

Za site prilozi
navedete naziv,
broj, datum i od
kogo e izdaden!
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Upatstvo za popolnuvawe

1 Praven osnov
1.1 Vid na praven osnov

Ozna~ete samo edno od poliwata so � vo zavisnost od toa {to e osnov za
prenesuvawe na sopstvenosta.

a) ako prenosot se vr{i vrz osnova na dogovor za kupoproda`ba, ozna~ete vaka:
� Prijavata ja podnesuva prodava~ot na nedvi`nasta.
b) ako se vr{i zamena na nedvi`nosti, ozna~ete vaka:
� Dvete strani koi u~estvuvaat vo zamenata podnesuvaat prijava.
v) ako prenosot se vr{i vrz osnova na dogovor za do`ivotno izdr`uvawe,

ozna~ete vaka:
� Prijavata ja podnesuva primatelot na nedvi`nosta.
g) ako prenosot se vr{i vrz osnova na sudska presuda (na pr. zaradi

podmiruvawe na obvrski po osnova na javni prihodi i sl.), ozna~ete vaka:
� Prijavata ja podnesuva prodava~ot na nedvi`nasta.
d) ako prenosot na sopstvenosta se vr{i po nekoj drug osnov, ozna~ete vaka:
i zadol`itelno vnesete go opisot na pravniot osnov.
� Prijavata ja podnesuva prodava~ot na nedvi`nasta.
1.2 Podatoci za dokumentot za prenos
Vpi{ete gi brojot i datumot na dokumentot so koj se vr{i prenosot.

� kupoproda`en dogovor

� dogovor za zamena

� dogovor za do`ivotna
izdr{ka

� sudska presuda

� drugo

pr. 14-1670/98, 14.05.1998 god.
2 Podatoci za sopstvenikot/sopstvenicite na nedvi`nostite
� Dokolku nedvi`nostite, koi se predmet na prenos na sopstvenosta, se vo sopstvenost na pove}e lica, navedete

gi podatocite za sekogo od niv vo ovaa rubrika.
Edinstven dano~en broj,broj na delovniot subjekt ili Broj na paso{, datum i

zemja na izdavawe
Vpi{ete go Edinstveniot dano~en broj na sopstvenikot na nedvi`nosta
(prodava~, primatel na izdr{ka, u~esnik vo zamena {to ja dava nedvi`nosta).
Ako sopstvenikot e doma{no fizi~ko lice, vpi{ete go negoviot Edinstven ma-
ti~en broj na gra|aninot (EMBG). Ako liceto ne e `itel na Republika Makedoni-
ja i nema EMBG, vpi{ete go brojot na paso{ot, datumot na izdavawe i dr`avata.
Ako sopstvenikot e doma{no pravno lice, vpi{ete go Edinstveniot dano~en
broj i brojot na delovniot subjekt a ako e stransko pravno lice, ne
vpi{uvajte ni{to.

Ime i prezime/Naziv i adresa na sopstvenikot na nedvi`nosta
Vpi{ete ime i prezime i adresa na `iveali{teto na sopstvenikot, ako toa e
fizi~ko lice, odnosno naziv i adresa na sedi{teto ako e pravno lice .

Sopstveni~ki del
Ako nedvi`nostite {to se prenesuvaat se vo sopstvenost na edno lice,
vpi{ete "1/1".
Dokolku nedvi`nostite/pravata se vo sopstvenost na pove}e lica, za sekoe
lice vnesete go negoviot idealen del na nedvi`nosta.

Re{enie
Dokolku nedvi`nostite {to se predmet na prenos, se vo sopstvenost na edno
lice, ozna~ete go poleto so �.
Dokolku nedvi`nostite se vo sopstvenost na pove}e lica, i vrz osnova na
me|useben dogovor, eden od obvrznicite prevzema da go plati dano-kot za
site, vpi{ete go kako prv vo rubrikata 2 i ozna~ete go poleto "re{e-nie" so
�. Vo sprotivno dano~nata obvrska }e bide raspredelena na site so-
sopstvenici srazmerno na nivniot idealen del na nedvi`nosta.

pr. 2904564550201

pr. 554009, 17.08.1949, SRJ

pr. 4029125694201

pr. Stojan Mitrevski,
Anton Panov br. 13
s. Ara~inovo, 91103 Skopje

pr. 2/3

pr. Dvajca sopru`nici se so-sopstve-
nici na nedvi`nosta. Edniot se
obvrzuva da go plati celiot da-
nok. Se ozna~uva:
Aco Kostov � re{enie
Sowa Kostova

� Ako prenosot na nedvi`nasta se vr{i vrz osnova na dogovor za do`ivotno izdr`uvawe, obvrznik e primatelot
na nedvi`nosta. Zatoa, ne ozna~uvajte go poleto "re{enie" vo ovaa rubrika, tuku vo rubrikata 3.

3 Podatoci za licata na koi preminuva pravoto na sopstvenost
� Dokolku nedvi`nostite, {to se predmet na prenos na sopstvenost, preminuvaat vo sosopstvenost na pove}e

lica, navedete gi podatocite za sekogo od niv vo ovaa rubrika.
Edinstven dano~en broj, brojot na delovniot subjekt ili Broj na paso{, datum i zemja na izdavawe

Vpi{ete go Edinstveniot dano~en broj i brojot na delovniot subjekt na licata na koi preminuva pravoto na
sopstvenost (kupuva~, davatel na izdr{ka, u~esnik vo zamena {to ja prima nedvi`nosta), na na~in objasnet vo
rubrikata 2.

Ime i prezime/Naziv i adresa na liceto na koe preminuva pravoto na sopstvenost.
Vpi{ete go imeto i prezimeto i adresata na `iveali{teto, odnosno nazivot i adresata na sedi{teto na licata na

koi preminuva pravoto na sopstvenost, na na~in objasnet vo rubrikata 2.
� Ako prenosot na nedvi`nasta se vr{i vrz osnova na dogovor za do`ivotno izdr`uvawe, popolnete gi i slednite

podatoci:
Del {to }e pripadne na davatelot na izdr{kata

Dokolku nedvi`nostite/pravata preminuvaat vo sopstvenost na edno lice - davatel na izdr{ka, vpi{ete "1/1".
Dokolku nedvi`nostite/pravata preminuvaat vo sopstvenost na pove}e lica - davateli na izdr{ka, za
sekoe lice vnesete go negoviot idealen del na nedvi`nosta na na~in objasnet vo rubrikata 2.

Prv nasleden red
Dokolku davatelot na izdr{kata e vo prv nasleden red vo odnos na primatelot, ozna~ete go ova pole so �.

Re{enie
Popolnete go poleto, na na~in objasnet vo rubrikata 2.

4 Podatoci za nedvi`nostite
� Vo ovaa rubrika navedete gi nedvi`nostite {to se predmet na promet, no samo za nedvi`nostite {to imaat

isti so
� sopstvenici i sopstveni~ki del.
Vid na imot/kultura i klasa

Vpi{ete go vidot na nedvi`niot imot {to e predmet na promet.
Dokolku se raboti za zemjodelsko zemji{te, vpi{ete gi kulturata i klasata.

Povr{ina, m2/ha
Vpi{ete ja povr{inata na nedvi`nosta i ozna~ete dali povr{inata e
izrazena vo m2 (voobi~aeno za stanbeni zgradi, delovni objekti i sl.) ili
hektari (ha - voobi~aeno za zemjodelsko ili {umsko zemji{te).

Adresa na imotot
Vpi{ete ja adresata na koja se nao|a nedvi`nosta. Za stanbeni i delovni
objekti, vpi{ete gi ulicata, brojot, naselenoto mesto i op{tinata, a za
zemji{te vpi{ete go lokalniot naziv na mesnosta, brojot na katastarskata
parcela, katastarskata op{tina i op{tinata.

Broj na dogovor/imoten list i/ili broj na posodeven list.
Vpi{ete go brojot na dokumentot za sopstvenost vrz nedvi`nosta.

Del od imot/KP
Ako se prenesuva nedvi`nosta vo celina, vpi{ete "1/1".
Dokolku se prenesuva idealen del od nedvi`nost za koja ne e izvr{ena
fizi~ka podelba, vpi{ete go idealniot del {to se prenesuva.
Dokolku se prenesuva zemji{te koe vo imotniot list e ozna~eno kako del od
nekoja pogolema katastarska parcela, vpi{ete go delot.

Vrednost
Vpi{ete ja vrednosta na nedvi`nosta/pravoto {to se prenesuva, izrazena vo denari.

pr. stan
pr. lozje, II klasa

pr. 84 � m2

pr. 2,2 � ha

pr. Naroden front 15/3 br.11
Skopje, Centar

pr. V'~o brdo, KP 16/56
KO Berovo, Berovo

pr. 1686/97

pr. 1/2

pr. 6/19

pr. 6.000.000 denari
Prilozi
Vo ovaa rubrika nabrojte gi site dokumenti {to gi prilo`uvate kon
Prijavata i za sekoj od niv navedete naziv, broj, datum i od kogo e izdaden.

pr. Imoten list br. 1686/97 od 12.03.1998
god. - Republi~ka geodetska uprava

Podneseno
Vo ovaa rubrika vpi{ete gi mestoto i datumot na popolnuvawe na Prijavata. Isto taka, zadol`itelno
potpi{ete ja Prijavata so {to ja potvrduvate to~nosta i kompletnosta na navedenite podatoci.
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Vo edna prijava mo`ete da gi navedete podatocite za prenos na pove}e nedvi`nosti, no pod uslov nivnite sosopstvenici da se isti i nivniot
sopstveni~ki del vo sekoja od nedvi`nostite da e podednakov. Dokolku nekoi sopstvenici na nedvi`nostite ili nivniot sopstveni~ki del se
razlikuvaat, podnesete pove}e prijavi vo koi }e gi grupirate podatocite spored sopstvenicite i nivniot sopstveni~ki del.

PRIMERI ZA POPOLNUVAWE NA PRIJAVATA VO NEKOI SPECIFI^NI SLU^AI:

� DOGOVOR ZA KUPOPRODA@BA (dano~en obvrznik e prodava~ot na nedvi`nosta)
Primer 1: So eden dogovor za kupoproda`ba se prodavaat:

- stan so povr{ina 62m2 i ku}a za odmor i rekreacija so povr{ina 84m2, koi se vo sopstvenost na licata A i B i sekoj od niv e
sopstvenik na po edna idealna polovina (1/2);

- niva so povr{ina 0,20 hektara koja e vo sopstvenost na licata A i B. Liceto A e sopstvenik na dve idealni tretini (2/3), a
liceto B na edna idealna tretina (1/3). Spored imotniot list, nivata pretstavuva 1/5 od katastarska parcela br. 15/78 so
povr{ina 1,00 hektar;

- dva magacinski prostora, vo sopstvenost na liceto A (1/1), od koi edniot so povr{ina 500m2, a drugiot so povr{ina 350m2 i
- du}an so povr{ina od 28m2, koj e vo sopstvenost na licata A, B i V, kade licata A i B se sopstvenici na po idealna ~etvrtina

(1/4), a liceto V na edna idealna polovina (1/2).
Kupuva~i se licata M i N.
Se podnesuvaat 4 (~etiri) prijavi za danok na promet na nedvi`nosti, vo koi se naveduva slednoto:

Prijava Podatoci za
sopstvenicite

Podatoci za nedvi`nostite Podatoci za licata na koi
preminuva pravoto na sopstvenost

sopstvenik del vid del od imot/KP povr{ina lice del
br. 1 A

B
1/2
1/2

- stan
- ku}a za odmor i rekreacija

1/1
1/1

62m2

84m2
M
N

br. 2 A
B

2/3
1/3

- niva 1/5 1,00 ha M
N

br. 3 A 1/1 - magacinski prostor 1
- magacinski prostor 2

1/1
1/1

500m2

350m2
M
N

br. 4 A
B
V

1/4
1/4
1/2

- du}an 1/1 28m2 M
N

Primer 2: So dogovorot za kupoproda`ba se prodava (ili otstapuva) idealen del od stan so povr{ina 62m2, koj e vo sopstvenost na
licata A i B i sekoj od niv e sopstvenik na po edna idealna polovina (1/2).
Liceto A ja prodava (ili otstapuva) svojata idealna polovina na liceto B.
Se podnesuva 1 (edna) prijava za danok na promet na nedvi`nosti, vo koja se naveduva slednoto:

Prijava Podatoci za
sopstvenicite

Podatoci za nedvi`nostite Podatoci za licata na koi
preminuva pravoto na sopstvenost

sopstvenik del vid del od imot/KP povr{ina lice del
br. 1 A

B
1/2
1/2

- stan 1/1 62m2 B

� DOGOVOR ZA DO@IVOTNA IZDR[KA(dano~en obvrznik e primatelot na nedvi`nosta)
Primer 3: Vrz osnova na dogovor za do`ivotno izdr`uvawe se prenesuvaat:

- stan so povr{ina 62m2, koj e vo sopstvenost na licata A i B i sekoj od niv e sopstvenik na po edna idealna polovina (1/2) i
- niva so povr{ina 0,20 hektara koja e vo sopstvenost na liceto A. Spored imotniot list, nivata pretstavuva 1/5 od katastarska

parcela br. 15/78 so povr{ina 1,00 hektar.
Pravoto na sopstvenost preminuva na davatelot na izdr{kata - liceto V, koe e vo prv nasleden red vo odnos na licata A i B.
Postojat u{te dvajca naslednici od prv red, koi so dogovorot za do`ivotno izdr`uvawe se isklu~eni.
Liceto V, bez davawe na izdr{kata, bi nasledilo edna idealna tretina (1/3) od nedvi`nostite, za {to podnesuva prijava za
danok na nasledstvo i podarok.
Za ostanatite dve idealni tretini (2/3) {to gi dobiva vrz osnova na ovoj dogovor, treba da plati danok na promet na
nedvi`nosti i podnesuva 1 (edna) prijava za danok na promet na nedvi`nosti, vo koja se naveduva slednoto:

Prijava Podatoci za
sopstvenicite

Podatoci za nedvi`nostite Podatoci za licata na koi
preminuva pravoto na sopstvenost

sopstvenik del vid del od imot/KP povr{ina lice del
br. 1 A

B
- stan
- niva

1/1
1/5

62m2

1,00 ha
V 2/3

Primer 4: Vrz osnova na dogovor za do`ivotno izdr`uvawe se prenesuvaat:
- stan so povr{ina 62m2, koj e vo sopstvenost na licata A i B i sekoj od niv e sopstvenik na po edna idealna polovina (1/2) i
- niva so povr{ina 0,20 hektara koja e vo sopstvenost na liceto A. Spored imotniot list, nivata pretstavuva 1/5 od katastarska

parcela br. 15/78 so povr{ina 1,00 hektar.
Pravoto na sopstvenost preminuva na davatelite na izdr{kata - licata M i N, koi se vo prv nasleden red vo odnos na licata
A i B. Postojat u{te trojca naslednici od prv red, koi so dogovorot za do`ivotno izdr`uvawe se isklu~eni.
Licata M i N, bez davawe na izdr{kata, bi nasledile po edna idealna pettina (1/5) od nedvi`nostite, za {to podnesuvaat
prijava za danok na nasledstvo i podarok.
Za ostanatite tri idealni pettini (3/5), odnosno po 3/10, {to gi dobivaat vrz osnova na ovoj dogovor, treba da platat danok na promet
na nedvi`nosti i podnesuvaat 1 (edna) prijava za danok na promet na nedvi`nosti i prava, vo koja se naveduva slednoto:

Prijava Podatoci za
sopstvenicite

Podatoci za nedvi`nostite Podatoci za licata na koi
preminuva pravoto na sopstvenost

sopstvenik del vid del od imot/KP povr{ina lice del
br. 1 A

B
- stan
- niva

1/1
1/5

62m2

1,00 ha
M
N

3/10
3/10

Primer 5: Vrz osnova na dogovor za do`ivotno izdr`uvawe se prenesuvaat:
- stan so povr{ina 62m2, koj e vo sopstvenost na licata A i B i sekoj od niv e sopstvenik na po edna idealna polovina (1/2) i
- niva so povr{ina 0,20 hektara koja e vo sopstvenost na liceto B. Spored imotniot list, nivata pretstavuva 1/5 od katastarska

parcela br. 15/78 so povr{ina 1,00 hektar.
Pravoto na sopstvenost preminuva na davatelot na izdr{kata - liceto M, koe e vo prv nasleden red vo odnos na liceto A, a ne
e vo srodstvo so liceto B. Postojat u{te trojca naslednici od prv red vo odnos na liceto A, koi so dogovorot za do`ivotno
izdr`uvawe se isklu~eni.
Liceto M, bez davawe na izdr{kata, bi nasledilo edna idealna ~etvrtina (1/4) od delot na nedvi`nosta {to e vo sopstvenost
na liceto A, za {to podnesuva prijava za danok na nasledstvo i podarok.
Za ostanatite tri idealni ~etvrtini (3/4), od delot na nedvi`nosta {to e vo sopstvenost na liceto A, za edna idealna polovina (1/2) od
stanot i za nivata, {to se vo sopstvenost na liceto B, {to gi dobiva vrz osnova na ovoj dogovor, treba da plati danok na promet na
nedvi`nosti i podnesuva 2 (dve) prijavi za danok na promet na nedvi`nosti , vo koi se naveduva slednoto:

Prijava Podatoci za
sopstvenicite

Podatoci za nedvi`nostite Podatoci za licata na koi
preminuva pravoto na sopstvenost

sopstvenik del vid del od imot/KP povr{ina lice del
br. 1 A

B
- stan 1/1 62m2 M 3/4

br. 2 B - niva 1/5 1,00 ha M 1/1

� DOGOVOR ZA ZAMENA(dano~en obvrznik e u~esnikot vo zamenata koj dava vo zamena nedvi`nost od pogolema vrednost)
Primer 6: Vrz osnova na dogovor za zamena se prenesuvaat:

- stan so povr{ina 62m2, koj e vo sopstvenost na licata A i B i sekoj od niv e sopstvenik na po edna idealna polovina (1/2), na
licata M i N i

- stan so povr{ina 84m2, koj e vo sopstvenost na licata M i N, pri {to liceto M e sopstvenik na dve idealni tretini (2/3), a liceto
N na edna idealna tretina (1/3), na licata A i B.
Se podnesuvaat 2 (dve) prijavi za danok na promet na nedvi`nosti , vo koi se naveduva slednoto:

Prijava Podatoci za
sopstvenicite

Podatoci za nedvi`nostite Podatoci za licata na koi
preminuva pravoto na sopstvenost

sopstvenik del vid del od imot/KP povr{ina lice del
br. 1 A

B
1/2
1/2

- stan 1/1 62m2 M
N

1/2
1/2

br. 2 M
N

2/3
1/3

- stan 1/1 84m2 A
B

1/2
1/2



Vrz osnova na ~lenot 31 od Zakonot za danocite na imot ("Slu`ben vesnik na RM" br. 61/2004 ),
ja podnesuvaat obvrznicite koi nasleduvaat odnosno primaat kako

podarok nedvi`en i podvi`en imot za utvrduvawe ili osloboduvawe od danok na nasledstvo i podarok.
se podnesuva vo rok od 15 dena od denot na pravosilnosta na naslednoto re{enie ili denot na

sklu~uvaweto na dogovorot za podarok, do Op{tinskata administracija i do administracijata na Grad Skopje.
Pred da ja popolnite , pro~itajte go Upatstvoto za popolnuvawe, koe e nejzin sostaven del.

Dano~nata prijava za
utvrduvawe na danok na nasledstvo i podarok

Dano~nata prijava

Prijavata

Op{ti pravila za popolnuvawe
Pri popolnuvawe na Prijavata sledete gi slednite op{ti pravila:

1. Vo rubrikite so poliwa se ozna~uva samo edno od poliwata so .
pr.

dogovor za podarok

nasledno re{eniex

x

Milan Jovanovski

4. Pi{uvajte samo vo belite poliwa. Osen~enite poliwa se koristat za slu`beni podatoci.

3. Vo rubrikite so pole se vpi{uva sloboden tekst, so kirili~no pismo, ~itlivo, so
pe~atni bukvi i/ili brojki.
pr.

2a. Vo rubrikite so pole se vpi{uva datum vo oblik DD (den) MM (mesec) GGGG(godina).
pr. Za datum 4-ti avgust 1999 godina, rubrikata se popolnuva vaka:

2. Vo rubrikite so pole se vpi{uvaat broevi, po eden vo sekoe pole odvoeno
so isprekinata linija.
pr.

d m m g g g gd 1 940 0 8 99

d m m g g g gd

4 3 4 7 1 0 4

Dano~na prijava

Op{tina ___________________
Grad Skopje
sektor/oddelenie za __________________

Popolnuva :Op{tinska administracija
sektor/oddelenie
Popolnuva :Op{tinska administracija
sektor/oddelenie

- za utvrduvawe na danok na nasledstvo i podarok -

DI-NP

Objasnuvawe

Ne popolnuvajte
vo ovaa rubrika!

Broj na dokument Datum na dokument

nasledno re{enie dogovor za podarok1.1.

1.2.

1

Vid na praven osnov

Podatoci za dokumentot
za prenos

Praven osnov

d m m g g g gd

Edinstven dano~en broj

Broj na delovniot subjekt

Edinstven dano~en broj

Broj na delovniot subjekt

Ime i prezime/ Naziv i adresa

Ime i prezime/ Naziv i adresa

2 Podatoci za ostavitelite/davatelite na podarok

Broj na paso{, datum i zemja na izdavawe

Broj na paso{, datum i zemja na izdavawe

ili

ili



DI-NP

Edinstven dano~en broj

Broj na delovniot subjekt

Edinstven dano~en broj

Broj na delovniot subjekt

Edinstven dano~en broj

Broj na delovniot subjekt

Edinstven dano~en broj

Broj na delovniot subjekt

Ime i prezime/ Naziv i adresa na naslednikot/primatelot na podarok

Ime i prezime/ Naziv i adresa na naslednikot/primatelot na podarok

Ime i prezime/ Naziv i adresa na naslednikot/primatelot na podarok

Ime i prezime/ Naziv i adresa na naslednikot/primatelot na podarok

3 Podatoci za naslednicite/primatelite na podarok

Broj na paso{, datum i zemja na izdavawe

Broj na paso{, datum i zemja na izdavawe

Broj na paso{, datum i zemja na izdavawe

Broj na paso{, datum i zemja na izdavawe

prv nasleden red

prv nasleden red

prv nasleden red

prv nasleden red

ili

ili

ili

ili

vtor nasleden red

vtor nasleden red

vtor nasleden red

vtor nasleden red

Del {to se nasleduva/prima na podarok

Del {to se nasleduva/prima na podarok

Del {to se nasleduva/prima na podarok

Del {to se nasleduva/prima na podarok

re{enie

Vo slu~aj koga
eden od obvrzni-
cite prevzema da
go plati danokot
za site, vpi{ete
go kako prv vo ru-
brikata 3 i ozna-
~ete go poleto
"re{enie" so .
Vo sprotivno,
dano~nata obvr-
ska se raspredelu-
va srazmerno so
sopstveni~kiot
del.

�
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Podatoci za nasledeniot/podareniot imot4

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

broj/katastarska parcela

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

naseleno mesto/op{tina/katastarska op{tina

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

ulica/vikano mesto

Vid na imot/Kultura i klasa

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Adresa na imotot

Vid na imot/Kultura i klasa

Vid na imot/Kultura i klasa

Vid na imot/Kultura i klasa

Vid na imot/Kultura i klasa

Vid na imot/Kultura i klasa

Vid na imot/Kultura i klasa

Vid na imot/Kultura i klasa

Vid na imot/Kultura i klasa

Povr{ina

Povr{ina

Povr{ina

Povr{ina

Povr{ina

Povr{ina

Povr{ina

Povr{ina

Povr{ina

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Broj na dogovor/ILbr/PLbr

Del od imot/kp

Del od imot/kp

Del od imot/kp

Del od imot/kp

Del od imot/kp

Del od imot/kp

Del od imot/kp

Del od imot/kp

Del od imot/kp

Broj na dogovor/imoten list

Broj na dogovor/imoten list

Broj na dogovor/imoten list

Broj na dogovor/imoten list

Broj na dogovor/imoten list

Broj na dogovor/imoten list

Broj na dogovor/imoten list

Broj na dogovor/imoten list

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Ako predmet na
nasledstvo/po-
darok e podvi`en
imot, popolnete
gi samo podato-
cite za vidot i
vrednosta na
imotot!

*Ako predmet
na naslestvo
i podarok e
motorno vozilo
popolnete vo
delot 5.



5.2 Gotovi pari iznos vo denari

DI-NP

5 Podatoci za podvi`niot imot

[ifri na pod-
vi`en imot:
1. patni~ko mo-

torno vozilo
2. avtobus
3. tovarno mo-

torno vozilo
4. tovarno pri-

klu~no vozilo
5. traktor
6. kombajn
7. ploven objekt
8. avion

[ifra

[ifra

[ifra

[ifra

[ifra

[ifra

Marka/tip

Marka/tip

Marka/tip

Marka/tip

Marka/tip

Marka/tip

Broj na motor

Broj na motor

Broj na motor

Broj na motor

Broj na motor

Broj na motor

Broj na {asija

Broj na {asija

Broj na {asija

Broj na {asija

Broj na {asija

Broj na {asija

Godina na proizvodstvo

Godina na proizvodstvo

Godina na proizvodstvo

Godina na proizvodstvo

Godina na proizvodstvo

Godina na proizvodstvo

Rabotna zafatnina (cm )
3

Rabotna zafatnina (cm )
3

Rabotna zafatnina (cm )
3

Rabotna zafatnina (cm )
3

Rabotna zafatnina (cm )
3

Rabotna zafatnina (cm )
3

Registarski broj

Registarski broj

Registarski broj

Registarski broj

Registarski broj

Registarski broj

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

Vrednost (denari)

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

5.3 Pari~ni pobaruvawa iznos vo denari

5.4 Hartii od vrednost iznos vo denari

5.5 Drug podvi`en imot iznos vo denari

Opis
(da se navede vidot)

5.1 Podatoci za motornoto vozilo



Obraboteno na denObraboteno na den

Potpis na obrabotuva~otPotpis na obrabotuva~ot

d m m g g g gd

Zabele{ka

Primeno na denPrimeno na den

pod brojpod broj

Broj na priloziBroj na prilozi

Potpis na ovlastenoto licePotpis na ovlastenoto lice

Podatoci za priemot i obrabotkata

m.p.

d m m g g g gd

Popolnuva
Op{tinskata
administracija
i administracijata
na Grad Skopje

DI-NP

Prilozi6

Zabele{ka

m.p.

Podneseno

Vo

Potpis na obvrznikot

na den
d m m g g g gd

Zadol`itelno
potpi{ete ja
Prijavata!
Ako obvrznikot
e pravno lice,
stavete i pe~at!

Za site prilozi
navedete naziv,
broj, datum i od
kogo e izdaden!



Upatstvo za popolnuvawe

DI-NP

1 Praven osnov
1.1 Vid na praven osnov

Ozna~ete samo edno od poliwata so � vo zavisnost od toa {to e osnov za
prenesuvawe na sopstvenosta.

a) ako prenosot se vr{i vrz osnova na nasledno re{enie, ozna~ete vaka:
� Prijavata ja podnesuva naslednikot na imotot.
b) ako prenosot se vr{i vrz osnova na dogovor za podarok, ozna~ete vaka:
� Prijavata ja podnesuva primatelot na podarokot.
1.2 Podatoci za dokumentot za prenos
Vpi{ete gi brojot i datumot na dokumentot so koj se vr{i prenosot.

� nasledno re{enie

� dogovor za podarok

pr. 14-1670/98, 14.05.1998 god.
2 Podatoci za ostavitelot/davatelot na podarok
� Dokolku imotot, {to e predmet na nasledstvo/podarok, e sopstvenost na pove}e lica, navedete gi podatocite

za sekogo od niv vo ovaa rubrika.
Edinstven dano~en broj ili Broj na paso{, datum i zemja na izdavawe

Vpi{ete go Edinstveniot dano~en broj na ostavitelot/davatelot na podarok.
Ako ostavitelot/davatelot na podarok e doma{no fizi~ko lice, vpi{ete go
negoviot Edinstven mati~en broj na gra|aninot (EMBG). Ako liceto ne e `itel
na Republika Makedonija i nema EMBG, vpi{ete go brojot na paso{ot,
datumot na izdavawe i dr`avata.
Ako davatel na podarok e doma{no pravno lice, vpi{ete go Edinstveniot
dano~en broj, i brojot na delovniot subjekt a ako e stransko pravno lice, ne
vpi{uvajte ni{to.

Ime i prezime/Naziv i adresa na ostavitelot/davatelot na podarok
Vpi{ete ime i prezime i adresa na `iveali{teto na ostavitelot/davatelot
na podarok, ako toa e fizi~ko lice, odnosno naziv i adresa na sedi{teto ako
davatelot na podarok e pravno lice.

pr. 2904924455201

pr. 154009, 17.08.1992, SRJ

pr. 4029125694201

pr. Stojan Mitrevski,
Anton Panov br. 13
s. Ara~inovo, 91103 Skopje

3 Podatoci za naslednicite/primatelite na podarok
� Dokolku imotot go nasleduvaat/primaat na podarok pove}e lica, navedete gi podatocite za sekogo od niv vo

ovaa rubrika.
Edinstven dano~en broj,Broj na delovniot subjekt ili Broj na paso{, datum i
zemja na izdavawe

Ako naslednikot/primatelot na podarok e doma{no fizi~ko lice, vpi{ete go
negoviot Edinstven mati~en broj na gra|aninot (EMBG). Ako liceto ne e `itel
na Republika Makedonija i nema EMBG, vpi{ete go brojot na paso{ot,
datumot na izdavawe i dr`avata.
Ako naslednikot/primatelot na podarok e doma{no pravno lice, vpi{ete go
Edinstveniot dano~en broj i brojot na delovniot subjekt a ako e stransko
pravno lice, ne vpi{uvajte ni{to.

Ime i prezime/Naziv i adresa na naslednikot/primatelot na podarok
Vpi{ete ime i prezime i adresa na `iveali{teto na naslednikot/
primatelot na podarok, ako toa e fizi~ko lice, odnosno naziv i adresa na
sedi{teto ako naslednikot/primatelot na podarok e pravno lice.

Del {to se nasleduva/prima na podarok
Dokolku imotot go nasleduva/prima na podarok edno lice, vpi{ete "1/1".
Dokolku imotot go nasleduvaat/primaat na podarok pove}e lica, za sekoe
lice vnesete go negoviot idealen del na imotot.

Prv/Vtor nasleden red
Ako naslednikot/primatelot na podarok e vo prv nasleden red vo odnos na ostavi-
telot/davatelot na podarok (bra~en drugar, deca i nivni potomci), ozna~ete vaka:
Ako naslednikot/primatelot na podarok e vo vtor nasleden red vo odnos na
ostavitelot/davatelot na podarok (roditeli, bra~en drugar ako ostavitelot
ne ostavil potomci, bra}a/sestri i nivni potomci), ozna~ete vaka:
Ako naslednikot/primatelot na podarok e vo tret nasleden red ili ne e vo
srodstvo so ostavitelot/davatelot na podarok (dedovci i babi), ne
ozna~uvajte ni{to.

Re{enie
Ako imotot go nasleduva/prima na podarok edno lice, ozna~ete go poleto so�.
Dokolku imotot go nasleduvaat/primaat na podarok pove}e lica, i vrz osnova
na me|useben dogovor, eden od obvrznicite prevzema da go plati danokot za
site, vpi{ete go kako prv vo rubrikata 2 i ozna~ete go poleto "re{enie" so �.
Vo sprotivno dano~nata obvrska }e bide raspredelena na site naslednici/pri-
mateli na podarok, srazmerno na nasledeniot/primeniot idealen del na imotot.

pr. 0906955150303

pr. 414029, 21.12.1994, SRJ

pr. 4030145596229

pr. Trajan Mitrevski,
Anton Panov br. 13
s. Ara~inovo, 91103 Skopje

pr. 1/3

� prv nasleden red

� vtor nasleden red

pr. Dvajca naslednici go nasleduvaat
imotot. Edniot se obvrzuva da go
plati celiot danok. Se ozna~uva:
Aco Kostov � re{enie
Sowa Kostova

4 Podatoci za imotite
� Vo ovaa rubrika navedete gi imotite {to se predmet na nasledstvo/podarok, no samo za imotite {to gi

nasleduvaat/primaat na podarok isti lica i so ednakov del {to go dobivaat.
Vid na imot/kultura i klasa

Vpi{ete go vidot na imot {to e predmet na nasledstvo/podarok.
Dokolku se raboti za zemjodelsko zemji{te, vpi{ete gi kulturata i klasata.

Povr{ina, m2/ha
Za nedvi`en imot, vpi{ete ja negovata povr{inata i ozna~ete dali
povr{inata e izrazena vo m2 (voobi~aeno za stanbeni zgradi, delovni objekti
i sl.) ili hektari (ha - voobi~aeno za zemjodelsko ili {umsko zemji{te).
Za podvi`en imot, ne vpi{uvajte ni{to.

Adresa na imotot
Za nedvi`en imot, vpi{ete ja adresata na koja se nao|a. Za stanbeni i delovni
objekti, vpi{ete gi ulicata, brojot, naselenoto mesto i op{tinata, a za
zemji{te vpi{ete go lokalniot naziv na mesnosta, brojot na katastarskata
parcela, katastarskata op{tina i op{tinata.
Za podvi`en imot, ne vpi{uvajte ni{to.

Broj na dogovor/imoten list i / ili broj na posedoven list.
Vpi{ete go brojot na dokumentot za sopstvenost vrz imotot.
Za podvi`en imot, ne vpi{uvajte ni{to.

Del od imot/KP
Ako se nasleduva/prima na podarok imotot kako celina, vpi{ete "1/1".
Dokolku se nasleduva/prima na podarok idealen del od nedvi`nost za koja
ne e izvr{ena fizi~ka podelba, vpi{ete go idealniot del {to se prenesuva.
Dokolku se nasleduva/prima na podarok zemji{te koe vo imotniot list e
ozna~eno kako del od nekoja pogolema katastarska parcela, vpi{ete go delot.

Vrednost
Vpi{ete ja vrednosta na imotot {to se nasleduva/prima na podarok, izrazena
vo denari.

pr. stan
pr. {tedna kni{ka
pr. lozje, II klasa

pr. 84 � m2

pr. 2,2 � ha

pr. Naroden front 15/3 br.11
Skopje, Centar

pr. V'~o brdo, KP 16/56
KO Berovo, Berovo

pr. 1686/97

pr. 1/2

pr. 6/19

pr. 6.000.000 denari



5 Podatoci za podvi`niot imot
� Ovaa prijava mo`ete da ja koristite za prijavuvawe na pove}e podvi`ni imoti, pri {to podatocite za sekoj

podvi`en imot poedine~no se popolnuvaat vo ovaa rubrika.
5.1 Podatoci za motornoto vozilo
[ifra
Vnesete {ifra na vidot na podvi`en imot, spored sledniot {ifrarnik:
vid na podvi`en imot {ifra vid na podvi`en imot {ifra
patn. mot. vozilo 1 traktor 5
avtobus 2 kombajn 6
tovarno motorno vozilo 3 ploven objekt 7
tovarno priklu~no vozilo 4 avion 8
Marka/tip
Vpi{ete ja markata na voziloto/ zemjodelskata ma{ina/ plovniot objekt/
avion
Vpi{ete
Broj na motor
Vpi{ete go broj na motorot.
Broj na {asija
Vpi{ete go brojot na {asijata.
Rabotna zafatnina
Vnesete ja rabotnata zafatnina na motorot vo cm3.
Godina na proizvodstvo
Navedete ja godinata na proizvodstvo.
Vrednost
Vnesete ja vrednosta na navedeniot podvi`en imot, izrazena vo denari.

5.2 Vnesete ja vrednosta na gotovite pari izrazena vo denari.
5.3 Vnesete ja vrednosta na pari~nite pobaruvawa izrazena vo denari.
5.4 Vnesete ja vrednosta na hartii te od vrednost izrazena vo denari.
5.5 Navedete go vidot na drugiot podvi`en imot i vnesete ja negovata

vrednost izrazena vo denari.

pr. Ako prijavuvate podatoci za
traktor, vnesete {ifra "5".

pr. Mercedes 200 SE
pr. Tomo Vinkovi} TV 315
pr. Elan Maestral 20
pr. Boing 727

pr. 10HJA3000221

pr. VF37CR6D230274202

pr. 1999 cm3

pr. 19973

pr. 952.560,00 denari
pr.3000 denari
pr.30.000 denari
pr.200.000 denari
pr.200.000 denari

Prilozi
Vo ovaa rubrika nabrojte gi site dokumenti {to gi prilo`uvate kon
Prijavata i za sekoj od niv navedete naziv, broj, datum i od kogo e izdaden.

pr. Imoten list br. 1686/97 od 12.03.1998
god. - Republi~ka geodetska uprava

Podneseno
Vo ovaa rubrika vpi{ete gi mestoto i datumot na popolnuvawe na Prijavata. Isto taka, zadol`itelno potpi{ete
ja Prijavata so {to ja potvrduvate to~nosta i kompletnosta na navedenite podatoci.

DI-NP



DI-NP

Vo edna prijava mo`ete da gi navedete podatocite za pove}e imoti {to se predmet na nasledstvoto/podarokot, no pod uslov
naslednicite/primatelite na podarok da se isti i delot {to go nasleduvaat/primaat na podarok vo sekoj od imotite da e podednakov. Dokolku
nekoi naslednici/primateli na podarok ili delot {to go nasleduvaat/primaat na podarok se razlikuvaat, podnesete pove}e prijavi vo koi }e gi
grupirate podatocite spored naslednicite i delot.

PRIMERI ZA POPOLNUVAWE NA PRIJAVATA VO NEKOI SPECIFI^NI SLU^AI:

� NASLEDNO RE[ENIE (dano~en obvrznik e naslednikot na imotot)
Primer 1: So edno nasledno re{enie se nasleduvaat:

- stan so povr{ina 62m2 i ku}a za odmor i rekreacija so povr{ina 84m2, koi se vo so-sopstvenost na licata A i B i sekoj od niv e
sopstvenik na po edna idealna polovina (1/2);

- niva so povr{ina 0,20 hektara koja e vo so-sopstvenost na licata A i B. Liceto A e sopstvenik na dve idealni tretini (2/3), a
liceto B na edna idealna tretina (1/3). Spored imotniot list, nivata pretstavuva 1/5 od katastarska parcela br. 15/78 so
povr{ina 1,00 hektar;

- dva magacinski prostora, vo sopstvenost na liceto A (1/1), od koi edniot so povr{ina 500m2, a drugiot so povr{ina 350m2 i
- du}an so povr{ina od 28m2, koj e vo so-sopstvenost na licata A, B i V, kade licata A i B se sopstvenici na po idealna

~etvrtina (1/4), a liceto V na edna idealna polovina (1/2).
Ostavitel e liceto A e, a naslednici vo prv nasleden red se licata B (bra~en drugar), M i N (potomci od brakot na A i B).
Se podnesuva 1 (edna) prijava za danok na nasledstvo i podarok, vo koja se naveduva slednoto:

Prijava Podatoci za ostavitelot/
davatelot na podarok

Podatoci za naslednicite/
primatelite na podarok

Podatoci za imotite

ostavitel/davatel lice del nasl. red vid del od imot/KP povr{ina
br. 1

(� nas
ledno

re{enie)

A B
M
N

1/3
1/3
1/3

prv
prv
prv

- stan
- ku}a za odmor i rekreacija
- niva
- magacinski prostor 1
- magacinski prostor 2
- du}an

1/2
1/2

2/3 od 1/5
1/1
1/1
1/4

62m2

84m2

1,00 ha
500m2

350m2

28m2

Primer 2: So naslednoto re{enie se nasleduva:
- stan so povr{ina 62m2, koj bil vo so-sopstvenost na licata A i B i sekoj od niv bil sopstvenik na po edna idealna polovina (1/2).

Ostaviteli se licata A i B (ostavinskata postapka se sproveduva po smrtta na dvete lica). Naslednik vo vtor nasleden red e
liceto M i N (potomci od brakot na A i B). Liceto M se prifa}a za naslednik, no go otstapuva svojot del na liceto N.
Se podnesuvaat 2 (dve) prijavi za danok na nasledstvo i podarok, vo koi se naveduva slednoto:

Prijava Podatoci za ostavitelot/
davatelot na podarok

Podatoci za naslednicite/
primatelite na podarok

Podatoci za imotite

ostavitel/davatel lice del nasl. red vid del od imot/KP povr{ina
br. 1

(� nas
ledno

re{enie)

A
B

M
N

1/2
1/2

prv
prv

- stan 1/1 62m2

br. 2
(� pod

arok)

M N 1/2 vtor - stan 1/2 62m2

Primer 3: So naslednoto re{enie se nasleduva:
- stan so povr{ina 62m2, koj bil vo sopstvenost na liceto A i
- niva so povr{ina 0,20 hektara koja bila vo sopstvenost na liceto A. Spored imotniot list, nivata pretstavuva 1/5 od

katastarska parcela br. 15/78 so povr{ina 1,00 hektar.
Ostavitel e liceto A. Naslednici se licata B (bra~en drugar, ~ij imot iznesuva pove}e od delot {to bi mu pripadnal pri
delbata na ostavinata na ednakvi delovi) i licata M i N (potomci na liceto A od drug brak).
Se podnesuva 1 (edna) prijava za danok na nasledstvo i podarok, vo koja se naveduva slednoto:

Prijava Podatoci za ostavitelot/
davatelot na podarok

Podatoci za naslednicite/
primatelite na podarok

Podatoci za imotite

ostavitel/davatel lice del nasl. red vid del od imot/KP povr{ina
br. 1

(� nas
ledno

re{enie)

A B
M
N

1/5
2/5
2/5

prv
prv
prv

- stan
- niva

1/1
1/5

62m2

1,00 ha

Primer 4: Vrz osnova na dogovor za do`ivotno izdr`uvawe se prenesuvaat:
- stan so povr{ina 62m2, koj e vo so-sopstvenost na licata A i B i sekoj od niv e sopstvenik na po edna idealna polovina (1/2) i
- niva so povr{ina 0,20 hektara koja e vo sopstvenost na liceto B. Spored imotniot list, nivata pretstavuva 1/5 od katastarska

parcela br. 15/78 so povr{ina 1,00 hektar.
Pravoto na sopstvenost preminuva na davatelot na izdr{kata - liceto M, koe e vo vtor nasleden red vo odnos na liceto A, a
ne e vo srodstvo so liceto B. Postojat u{te trojca naslednici od vtor red vo odnos na liceto A, koi so dogovorot za do`ivotno
izdr`uvawe se isklu~eni.
Liceto M, bez davawe na izdr{kata, nasleduva edna idealna ~etvrtina (1/4) od delot na nedvi`nosta {to e vo sopstvenost na
liceto A, za {to podnesuva 1 (edna) prijava za danok na nasledstvo i podarok, vo koja se naveduva slednoto:

Prijava Podatoci za ostavitelot/
davatelot na podarok

Podatoci za naslednicite/
primatelite na podarok

Podatoci za imotite

ostavitel/davatel lice del nasl. red vid del od imot/KP povr{ina
br. 1

(� nas
ledno

re{enie)

A
B

M
N

1/4 vtor - stan
- niva

1/1
1/5

62m2

1,00 ha

Za ostanatite tri idealni ~etvrtini (3/4), od delot na nedvi`nosta {to e vo sopstvenost na liceto A, za edna idealna polovina (1/2) od
stanot i za nivata, {to se vo sopstvenost na liceto B, {to gi dobiva vrz osnova na ovoj dogovor, treba da plati danok na promet na
nedvi`nosti i podnesuva 2 (dve) prijavi za danok na promet na nedvi`nosti.

� DOGOVOR ZA PODAROK (dano~en obvrznik e primatelot na podarokot)
Primer 5: Vrz osnova na dogovor za podarok se prenesuvaat:

- stan so povr{ina 62m2, koj e vo sopstvenost na licata A i B i sekoj od niv e sopstvenik na po edna idealna polovina (1/2) i
- niva so povr{ina 0,20 hektara koja e vo sopstvenost na liceto A. Spored imotniot list, nivata pretstavuva 1/5 od katastarska

parcela br. 15/78 so povr{ina 1,00 hektar.
Pravoto na sopstvenost preminuva na licata M i N. Liceto M e naslednik od prv nasleden red vo odnos na licata A i B, a
liceto N ne e vo srodstvo so licata A i B.
Se podnesuva 1 (edna) prijava za danok na nasledstvo i podarok, vo koja se naveduva slednoto:

Prijava Podatoci za ostavitelot/
davatelot na podarok

Podatoci za naslednicite/
primatelite na podarok

Podatoci za imotite

ostavitel/davatel lice del nasl. red vid del od imot/KP povr{ina
br. 1

(� pod
arok)

A
B

M
N

1/2
1/2

prv
ne e vo srodstvo

- stan
- niva

1/1
1/5

62m2

1,00 ha

Primer 6: Vrz osnova na dogovor za podarok se prenesuvaat:
- stan so povr{ina 62m2, koj e vo sopstvenost na licata A i B i sekoj od niv e sopstvenik na po edna idealna polovina (1/2) i
- niva so povr{ina 0,20 hektara koja e vo sopstvenost na liceto B. Spored imotniot list, nivata pretstavuva 1/5 od katastarska

parcela br. 15/78 so povr{ina 1,00 hektar.
Pravoto na sopstvenost preminuva na licata M i N. Liceto M e naslednik od prv nasleden red vo odnos na liceto A, a ne e vo
srodstvo so liceto B. Liceto N ne e vo srodstvo so licata A i B.
Se podnesuvaat 2 (dve) prijavi za danok na nasledstvo i podarok, vo koi se naveduva slednoto:

Prijava Podatoci za ostavitelot/
davatelot na podarok

Podatoci za naslednicite/
primatelite na podarok

Podatoci za imotite

ostavitel/davatel lice del nasl. red vid del od imot/KP povr{ina
br. 1

(� pod
arok)

A M
N

1/2
1/2

prv
ne e vo srodstvo

- stan 1/2 62m2

br. 2
(� pod

arok)

B M
N

1/2
1/2

ne e vo srodstvo
ne e vo srodstvo

- stan
- niva

1/2
1/5

62m2

1,00 ha
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697. 
Врз основа на член 10 став (5) и член 39 став (4) од 

Законот за даноците на имот (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 61/2004), министерот за фи-
нансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И НА РЕГИСТАРОТ НА НЕДВИ-
ЖЕН  ИМОТ И РЕГИСТАРОТ НА ПОДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на водење на евиденција и на региста-
рот на недвижен имот и на регистарот на подвижен 
имот. 

Член 2 
Регистарот на недвижен имот и регистарот на под-

вижен имот се состои од евиденциски листови. 
Евиденцискиот лист од регистарот на подвижен 

имот истовремено претставува и форма, содржина и 
начин на водење на евиденцијата на примените подаро-
ци во текот на годината.  

Секој евиденциски лист од регистарот има реден 
број напишан со арапски броеви, со растечка големина. 

  
Член 3 

Евиденцискиот лист кај регистарот на недвижности 
ги содржи следниве делови:  

I. Податоци за сопственикот односно корисникот на 
недвижноста;  

II. Податоци за недвижниот имот; и   
III. Податоци за промена на сопственикот односно 

корисникот на недвижниот имот. 
   

Член 4 
Евиденцискиот лист кај регистарот на подвижен 

имот ги содржи следниве делови:  
I. Податоци за оставителот или давателот на пода-

рокот;  
II. Податоци за наследникот или примателот на по-

дарокот; 
III. Видот на подвижниот имот; 
IV. Даночната стапка; и 
V. Износот на платениот данок по решението за 

утврдување на даночната обврска. 
 

Член 5 
Регистарот на недвижен имот и регистарот на под-

вижен имот се водат врз основа на податоците од под-
несените даночни пријави за утврдување на данокот на 
имот, данокот на наследство и подарок и данокот на 
промет на недвижности, како и решенијата со кои е 
пресметан данокот и висината на даночната стапка. 

 
Член 6 

Во евиденцискиот лист кај регистарот на недвижен 
имот во делот I - Податоци за сопственикот односно ко-
рисникот на недвижноста се впишува единствениот мати-
чен број на граѓанинот ако обврзникот е физичко лице, 
или единствениот даночен број и бројот на деловниот 
субјект, ако обврзникот е правно лице, името и презимето 
и адресните податоци на физичкото лице, сопственик или 
корисник на имотот, назив (фирма) и адресните податоци 
на правното лице. Доколку сопственикот или корисникот 
е странско физичко лице се впишува бројот на патната ис-
права (пасош), датумот и земјата на издавање.  

Во делот II- Податоци за недвижниот имот - се впишува  
видот на имотот пооделно за згради и за која намена (стан, 
индивидуална станбена зграда-куќа, деловна зграда или де-
ловна просторија, административна зграда или администра-
тивна просторија), земјишта (земјоделско, градежно, шуми, 
пасишта), други градежни објекти и нивната намена, на која 

катастарска општина припаѓаат, број на парцела, број на 
имотен лист или поседовен лист, адресни податоци, катност 
и година на градба, доградба и надградба за зградите и дру-
гите градежни објекти со поединечна и вкупна површина и 
вредност, даночната стапка за секој пооделен вид на недви-
жен имот и пресметан данок по донесеното решение.  

Во делот III- Податоци за промена на сопственикот 
односно корисникот на недвижниот имот - се впишува-
ат податоците за новиот сопственик односно корисник. 

На крајот се наведува и името и презимето на лице-
то кое го пополнува евиденцискиот лист и името и пре-
зимето на одговорното лице, како и објаснување дека 
внесените податоци можат да му бидат достапни само 
на сопственикот односно корисникот на недвижниот 
имот заради проверка на нивната точност.  

 
Член 7 

Во евиденцискиот лист кај регистарот на подвижен 
имот во делот I - Податоци за оставителот односно дава-
телот на подарокот се впишува единствениот матичен 
број на граѓанинот ако е физичко лице, или единствениот 
даночен број и бројот на деловниот субјект ако е правно 
лице, името и презимето и адресните податоци на физич-
кото лице, сопственик на имотот, назив (фирма) и адрес-
ните податоци на правното лице. Доколку сопственикот е 
странско физичко лице се впишува бројот на патната ис-
права (пасош), датумот и земјата на издавање. 

Во делот II-Податоци за наследникот или примателот на 
подарокот се впишуваат истите податоци како во делот I. 

Во делот III- Видот на подвижниот имот - се озна-
чува секој пооделен вид на имот и тоа моторно возило, 
готови пари, парични побарувања, хартии од вредност 
и друг подвижен имот, датум на прием во текот на го-
дината, нивната вредност пријавена од наследникот 
или примателот како даночен обврзник, како и утврде-
ната вредност од страна на општинската администра-
ција, администрацијата на општините во градот Скопје 
и администрацијата на градот Скопје. 

Во делот IV- се впишува висината на даночната 
стапка. 

Во делот V-се впишува износот на платениот данок 
по решението за утврдување на даночната обврска. 

На крајот се наведува и името и презимето на лицето 
кое го пополнува евиденцискиот лист и името и презимето 
на одговорното лице, како и објаснување дека внесените 
податоци можат да му бидат достапни само на наследникот 
или примателот на подарокот заради проверка на нивната 
точност. 

Член 8 
На еден евиденциски лист од регистарот се внесу-

ваат податоци само за еден даночен обврзник, односно 
за еден давател и примател на подарок. 

 
Член 9 

Регистарот на  недвижен имот и Регистарот на под-
вижен имот се водат во електронска форма.  

Податоците од евиденциските листови од регистри-
те, општинската администрација, администрацијата на 
општините во градот Скопје и администрацијата на 
градот Скопје, до Централниот регистар на Република 
Македонија, ги доставуваат во електронска форма. 

 
Член 10 

Евиденциските листови од Регистарот на недвижен 
имот и Регистарот на подвижен имот се составен дел 
на овој правилник.  

Член 11 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1јули 2005 година. 

 
Бр. 10-16276/2                   Министер за финансии, 

17 јуни 2005 година            м-р Никола Поповски, с.р. 
      Скопје 
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698. 
Врз основа на член 87 став 2 од Законот за даноци-

те на имот (“Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 61/2004), министерот за финансии донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕГИТИМА-
ЦИЈАТА НА ДАНОЧЕН ИНСПЕКТОР 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот на легитимацијата на даночен  
инспектор. 

Образецот на легитимацијата на даночниот инспе-
ктор е отпечатен кон овој правилник и е негов составен 
дел. 

Член 2 
Образецот на легитимацијата на даночен инспектор 

се печати на бездрвна хартија со сино-бела боја, со ди-
мензии 6х9 см, заштитена со пластична фолија, кој е 
сместен во дводелен кожен повез. 

На предната страна образецот на легитимацијата на 
даночен инспектор содржи натпис: Република Македо-
нија, Општина -------------, или Град Скопје, ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА, ДАНОЧЕН ИНСПЕКТОР. Во средината има 
место за фотографија со димензии 2,5х3 см, а под неа 
се впишуваат податоци за: името и презимето на да-
ночниот инспектор, регистарски број на легитимација-
та, потпис на градоначалникот на општината или на 
градот Скопје и место за печат. Во долниот дел е отпе-
чатен серискиот број на легитимацијата.  

Задната страна на образецот на службената легитима-
ција ги содржи грбот на Република Македонија и овласту-
вањата на даночниот инспектор  согласно Законот за да-
ноците на имот низ кој е втиснат симболот на општината 
или градот Скопје. 

Член 3 
Легитимацијата на даночен инспектор има важност 

се додека лицето на кое му е издадена има службено 
својство на даночен инспектор. 

Даночниот инспектор на кој ќе му престане работ-
ниот однос во општинската администрација, админи-
страцијата на општините во градот Скопје или админи-
страцијата на градот Скопје, или ќе му престане служ-
беното својство на даночен инспектор, ја враќа легити-
мацијата на општинската администрација.  

 
Член 4 

Во случај на губење на легитимацијата или на друг 
начин се остане без неа, даночниот инспектор веднаш 
ја известува општинската администрација, администра-
цијата на општините во градот Скопје или администра-
цијата на градот Скопје, ја огласува за неважечка на 
сопствен трошок, и му се издава нова легитимација.  

 
Член 5 

Легитимацијата на даночен испектор се заменува со 
нова кога заради оштетување или дотраеност  ќе стане 
неупотреблива, како и кога имателот на легитимација-
та ќе ги промени личните податоци. 

 
Член 6 

Легитимацијата на даночен испектор што се враќа 
или заменува се поништува. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од  денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”, а ќе се применува од 1 јули 2005 година. 

 
     Бр. 10-16276/2                     Министер за финансии, 
17 јуни 2005 година             м-р Никола Поповски, с.р. 

    Скопје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
699. 

Врз основа на член  61 став 2 од Законот за даноци-
те на имот (“Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 61/2004), министерот за финансии донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ДАНОЧЕН ИЗВРШИТЕЛ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот на службената легитимација на 
даночен  извршител (во натамошниот текст: службена 
легитимација). 
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Образецот на службената легитимација е отпечатен 
кон овој правилник и е негов составен дел. 

 
Член 2 

Образецот на службената  легитимација се печати 
на бездрвна хартија со сино-бела боја, со димензии 6х9 
см, заштитен со пластична фолија. 

На предната страна образецот на службената легити-
мација содржи натпис: Република Македонија, Општина 
-------------, или Град Скопје, СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМА-
ЦИЈА, ДАНОЧЕН ИЗВРШИТЕЛ. Во средината има ме-
сто за фотографија со димензии 2,5х3 см, а под неа се 
впишуваат податоци за: името и презимето на даночни-
от извршител, регистарски број на легитимацијата, пот-
пис на градоначалникот на општината или на градот 
Скопје и место за печат. Во долниот дел е отпечатен се-
рискиот број на службената легитимација.  

Задната страна на образецот на службената легити-
мација ги содржи грбот на Република Македонија и ов-
ластувањата на даночниот извршител согласно Законот 
за даноците на имот низ кој е втиснат симболот на оп-
штината или градот Скопје. 

 
Член 3 

Службената легитимацијата  има важност се додека 
лицето на кое му е издадена има службено својство на 
даночен извршител. 

Даночниот извршител на кој ќе му престане работ-
ниот однос во општинската администрација, админи-
страцијата на општините во градот Скопје или во ад-
министрацијата на градот Скопје, или ќе му престане 
службеното својство на даночен извршител ја враќа 
службената легитимација на општинската администра-
ција.  

 
Член 4 

Во случај на губење на службената легитимација 
или ако на друг начин се остане без неа, даночниот из-
вршител веднаш ја известува општинската администра-
ција, администрацијата на општините во градот Скопје 
или администрацијата на градот Скопје, ја огласува за 
неважечка на сопствен трошок и му се издава нова ле-
гитимација.  

 
Член 5 

Службената легитимација се заменува со нова кога 
заради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреб-
лива, како и кога имателот на службената легитимација 
ќе ги промени личните податоци. 

 
Член 6 

Службената легитимација што се враќа или замену-
ва се поништува. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 1 јули 2005 го-
дина. 

 
     Бр. 10-16276/2                     Министер за финансии, 
17 јуни 2005 година             м-р Никола Поповски, с.р. 

    Скопје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  
И НАУКА 

700. 
Врз основа на член 58 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ” бр. 44/95, 24/96, 
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03 и 67/04), мини-
стерот за образование и наука донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШ-
КИТЕ МЕРКИ ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот за изрекува-
ње на педагошките мерки за ученикот за повреда на 
должностите и неисполнување на обврските.  
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Член 2 
Педагошките мерки во јавните средни училишта се 

изрекуваат на ученици со цел за спречување на повре-
да на должностите и неисполнување на обврските во 
согласност со Законот за средното образование. 

 
Член 3 

Педагошките мерки се изрекуваат објективно, од-
мерено, праведно и педагошки одговорно. 

Педагошките мерки се изрекуваат индивидуално за 
секој ученик по претходно согледување и анализирање 
на околностите кои довеле до потребата од нивно изре-
кување. 

Член 4 
Пред изрекувањето на педагошките мерки се разго-

вара со ученикот и со родителот, односно старателот. 
Разговорот го води комисија составена од раково-

дителот на паралелката, наставник, стручен соработ-
ник, а по потреба и директорот, при што се води запис-
ник. 

Член 5 
При изрекувањето на педагошките мерки не треба 

да се навредува личноста на ученикот. 
 

Член 6 
Заради  повреда на должностите и неисполнување 

на обврските, на ученикот, согласно Законот,  му се 
изрекуваат следните педагошки мерки:  

- писмена опомена; 
- опомена пред отстранување од училиштето; 
- отстранување од училиштето. 
 

Член 7 
Педагошките мерки се применуваат постапно. 
Ученикот кој неоправдано изостанал 10 часа и не 

му била изречена ниту една педагошка мерка, усно се 
опоменува од страна на раководителот на паралелката. 
 

Член 8 
За повреда на должностите и неисполнување на об-

врските, односно за служење со измама, невистини,  
фалсификување на документи и сл., на ученикот му се 
изрекува писмена опомена. 

За потешки повреди  на должностите и неисполнува-
ње на обврските од став 1 на овој член на ученикот му се 
изрекува опомена пред отстранување од училиштето. 

За најтешките повреди од став 1 на овој член на 
ученикот му се изрекува педагошка мерка отстранува-
ње од училиштето. 

  
Член 9 

Педагошката мерка писмена опомена на ученикот 
ја изрекува раководителот на паралелката, наставнич-
киот совет на паралелката или директорот заради по-
вреда на должностите и неисполнување на обврските, и 
тоа за:  

- почесто задоцнување на наставата; 
- неоправдано изостанување од училишните часови 

и другите облици на организирана работа; 
- колективно изостанување од училишните часови и 

други организирани облици на работа; 
- нарушување и попречување на наставата или дру-

гите облици на образовна работа; 
- однесување кое е штетно за угледот на училиштето; 
- непримерно однесување со другите ученици во 

паралелката и училиштето; 
- непримерен однос кон наставниците и кон  други-

те вработени лица во училиштето; 
- неодговорен однос кон училишниот имот;  
- нарушување на училишниот ред и др. 

 
Член 10 

Педагошката мерка опомена пред отстранување на 
ученикот од училиштето ја изрекува наставничкиот со-
вет заради повреда на должностите и неисполнување 
на одговорностите, и тоа за:  

- крадење или лажење во училиштето; 
- доаѓање на училиште под дејство на алкохол или 

дрога; 
- поседување и уживање на алкохол или дрога или 

алкохолизираност на ученикот во училиштето; 
- уништување на училишниот имот и имотот на со-

учениците или вработените во училиштето; 
- преправање на резултатите од писмените работи, 

фалсификување потпис на родителот; 
- нелегално  искористување (пробивање) на тесто-

ви, писмени задачи и сл.; 
- непочитување на соодветните правила за заштита при 

изведување на практичната настава, професионалната пра-
ктика и противпожарната заштита во училиштето;  

- внесување предмети и средства со кои се загрозу-
ва сигурноста на луѓето и имотот на училиштето; 

- зачестени повторувања на повредите од алинеја 1 
до алинеја 8 на овој член. 

 
Член 11 

Педагошката мерка отстранување на ученикот од 
училиштето ја изрекува наставничкиот совет заради 
повреда на должностите и неисполнување на обврски-
те, и тоа за: 

- тенденциозни потешки повреди на училишниот 
ред и нивно натамошно зголемување; 

- психичко, физичко и полово насилство; 
- насилно изразување на нетрпеливост кон другите 

во училиштето; 
- неоправдано изостанување од наставата над 25 ча-

са во учебната година; 
- намерно прекршување на правилата за заштита 

при изведување на практичната настава, професионал-
ната практика и  заштитата од пожари; 

- продажба на дрога или наведување на други лица 
кон уживање на дрога поради што се загрозува живо-
тот на другите ученици; 

- фалсификување или уништување на педагошката 
евиденција и документација, дневникот за работа на 
паралелката, свидетелство, диплома, ученичка книшка, 
евидентни листови за успехот или други службени до-
кументи; 

- закана со средства со кои лесно се загрозува си-
гурноста на луѓето и имотот;   

- зачестени повторувања на повредите од алинеја 1 
до алинеја 8 на овој член. 

Ученикот од став 1 на овој член може да се запише 
под еднакви услови во роковите кои важат за другите 
ученици во наредната учебна година во истото или во 
друго училиште.  

Член 12 
Предлог за поведување постапка за изрекување на 

педагошка мерка може да поднесе раководителот на 
паралелката, наставник или друго лице кое работи во 
училиштето, родител или ученик.  

Постапката за изрекување педагошки мерки ја води 
раководителот на паралелката. 

Раководителот на паралелката, во рамките на свои-
те надлежности, води писмена документација за презе-
мените педагошки мерки за спречување на повредите 
на должностите и неисполнување на обврските на уче-
никот. Во документацијата се содржат податоци за 
одржаните разговори со ученикот, родителот, стручни-
от соработник, писмени известувања на родителот, 
надлежни институции и сл. 

 
Член 13 

Родителот, односно старателот на ученикот треба да 
учествува при водењето на постапката за изрекување на 
педагошката мерка (да присуствува на закажаните средби 
со раководителот на паралелката, стручниот соработник, 
предметниот наставник или директорот на училиштето).  

Во случај на отсуство на родителот или негово недоа-
ѓање на закажаните средби, раководителот на паралелката 
уредно доставува препорачано известување (покана за 
разговор, закажан термин, цел на разговорот и сл.). 
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Доколку родителот и на втората уредно доставена 
покана не се јави во училиштето, тогаш раководителот 
на паралелката, односно наставничкиот совет на учи-
лиштето ја изрекува педагошката мерка. 

 
Член 14 

Изречената педагошка мерка се образложува со цел 
таа да биде разбирлива и во писмена форма со правна 
поука се доставува до ученикот и родителот, односно 
старателот.   

Изречената педагошка мерка се внесува во педа-
гошката документација на ученикот, односно во днев-
никот на паралелката. 

 
Член 15 

Приговорот против одлуката за изрекување на пе-
дагошката мерка опомена пред отстранување и отстра-
нување од училиштето, кој се доставува до органот на 
управување на училиштето, ученикот може да го под-
готви сам или притоа да му помогнат наставниците и 
стручните соработници од училиштето кои ученикот  
ќе ги избере. 

 
Член 16 

При донесувањето на педагошки мерки особено се 
земаат предвид зрелоста на ученикот, побудите заради 
кои ја направил повредата, околностите во кои била на-
правена повредата, размерите на можните последици, 
како и другите околности значајни за изрекување на 
мерките.  

На ученикот на кој му е изречена педагошка мерка 
отстранување од училиштето, имајќи ги предвид окол-
ностите од став 1 на овој член, може да му се овозможи 
да ја посетува наставата. 

 
Член 17 

Во текот на учебната година кога ќе се утврди дека 
педагошката мерка ја постигнала својата цел, органот 
кој ја изрекол мерката може да отпочне постапка за 
нејзино укинување. Постапката се отпочнува со усвоју-
вање заклучок на наставничкиот совет, односно орга-
нот кој ја изрекол мерката. 

Педагошките мерки кои се укинати се сметаат за 
неизречени. 

За укинувањето на мерката се известува ученикот и 
родителот. 

Член 18 
Раководителот на паралелката, односно директорот 

на училиштето заради прекршување на постапките или 
други оправдани причини, може да го спречи изрекува-
њето на педагошката мерка.    

 
Член 19 

Доколку се утврди грешка или пропуст при изреку-
вањето на педагошката мерка, училиштето мерката ќе 
ја промени или укине. За тоа се известува ученикот и 
родителот, односно  старателот. 

 
Член 20 

Ова упатство соодветно се применува и за ученици-
те во ученичките домови и заводите за деца и младин-
ци со посебни образовни потреби. 

 
Член 21 

Со влегување во сила на ова упатство престанува да 
важи Упатството за начинот на изрекување на педаго-
шките мерки во јавното училиште („Сл. весник на РМ” 
бр. 33/96). 

Член 22 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

  
Бр. 11-3292/1                                  Министер 

14 јуни 2005 година                 за образование и наука, 
    Скопје                             д-р Азиз Положани, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

701. 
Врз основа на член 6 став 10, член 7 став 6, член 8 

став 9, член 9 став 4 и член 24 став 5 и 7 од Законот за 
идентификација и регистрација на животните (“Служ-
бен весник на РМ” бр. 69/2004), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА  
НА ЖИВОТНИ ОД ВИДОТ ГОВЕДА 

   
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат: 
- Формата, содржината, рокот и начинот на аплика-

ција на средствата за идентификација на животните од 
видот говеда; 

- Формата, содржината, начинот и постапката на 
водење на регистарот на одгледувалиште; 

- Формата, содржината, начинот и постапката за из-
давање и одземање на документите за движење; 

- Формата, содржината, начинот и постапката на 
водење на компјутерската база на податоци; 

- Образецот на извештајот за извршена инспекциска 
контрола на одгледувалишта на животни од видот го-
веда и 

- Образецот на годишниот извештај за извршени 
инспекциски контроли на одгледувалишта на животни 
од видот говеда. 

 
II. Форма, содржина, рок и начин на апликација  
на средствата за идентификација на животните  

од видот говеда 
 

Член 2 
Согласно член 6 од Законот за идентификација и реги-

страција на животните (во натамошниот текст: Законот) се-
кое говедо треба да се идентификува со ушни маркици. 

Ушните маркици треба да бидат аплицирани на се-
кое уво на говедото во период од 21 ден од пријавува-
њето на новороденото теле, на изгубената, оштетената 
или нечитливата ушна маркица односно од пријавува-
њето на увезеното говедо од земја во која не се приме-
нува системот за идентификација и регистрација на го-
веда во ЕУ. 

Член 3 
Ушните маркици го содржат кодот на Управата за 

ветеринарство (УВ МЗШВ), алфанумеричкиот код и 
бар-кодот. 

Првите два знака од алфанумеричкиот код на ушна-
та маркица ја означуваат земјата на одгледувалиштето 
на кое говедото прв пат е идентификувано. 

Ако говедото е родено во Република Македонија се 
става кодот МК.                                                                                               

Ако говедото потекнува од земја во која се применува 
систем за идентификација и регистрација на говеда на ЕУ 
се користи кодот на земјата од две букви според образец од 
Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник. 

Ако говедото потекнува од земја во која не се при-
менува систем за идентификација и регистрација на го-
веда на ЕУ се става кодот МК, а оригиналната иденти-
фикација на говедото според земјата на потекло се ре-
гистрира во компјутерската база на податоци и во реги-
старот на одгледувалиште на првото одгледувалиште 
на истовар на говедото во Република Македонија. 

 
Член 4 

Алфанумеричките знаци по кодот на земјата се со-
ставени од цифри и тоа: 

- од 8 цифри за говедо идентификувано (обележано) 
во Република Македонија ( родени во Република Македо-
нија или со потекло од земја во која не се применува си-
стем за идентификација и регистрација на говеда на ЕУ) и 
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- од најмногу 12 цифри за говедо кое потекнува од 
земја во која се применува системот за идентификација 
регистрација на говеда на ЕУ.  

Член 5 
Како дополнување на податоците пропишани во 

член 3 и 4 од овој правилник, на женскиот дел на уш-
ната маркица се наоѓа бар-код составен од 16 цифри, 
чија содржина е дадена на образец од Прилог бр. 2 и е 
составен дел на овој правилник.  

Член 6 
Кога треба да се изврши замена на ушната маркица 

на говедо ако истата станала нечитлива или е насилно 
оштетена или е пак изгубена, заменетата ушна маркица 
го има истиот код на оригиналната маркица и ознака за 
бројот на замената со римски броеви. 

Кога е изгубена ушна маркица на говедо кое потек-
нува од земја во која се применува систем  за иденти-
фикација и регистрација на говеда на ЕУ, заменетата 
ушна маркица ги има истите податоци од член 3 став 4 
и член 4 алинеја 2 од овој правилник, ознака за бројот 
на замена со римски броеви како и кодот на Управата 
за ветеринарство (УВ МЗШВ). 

За издавање на една ушна маркица одгледувачот 
плаќа 150 денари, а за две ушни маркици - 200 денари. 

 
Член 7 

Секоја ушна маркица е составена од два дела: ма-
шки и женски дел.  

Машкиот и  женскиот дел на ушната маркица имаат 
идентични податоци. Податоците што се запишуваат 
на ушната маркица се следните: 

- “УВ МЗШВ”; 
- “МК” (8мм висина);  
- нумерички идентификациски код на говедото ис-

пишан со 4 цифри со висина 8мм, 3 цифри со висина 18 
мм и последна цифра со висина 12мм, кој се состои од 
идентификациски седумцифрен растечки број просле-
ден со контролна цифра која се добива како резултат 
на формулата:  

(10-((dig1*3)+(dig2*1)+(dig3*3)+(dig4*1)+(dig5*3)+ 
(dig6*1)+(dig7*3)) mod 10) mod 10; 

- бар кодот на говедото испишан со димензии 48мм 
ширина и 8мм висина, во тип 2 од 5 интерлеавед бар-
код и се формира 15 цифрен ИСО број на идентифика-
цискиот код на говедото проследен со идентификаци-
ски код на ушната маркица “1”.  

 
Член 8 

Ушната маркица треба да е со следните димензии: 
- висина на ушната маркица најмалку 45мм за секој дел; 
- ширина на ушната маркица најмалку 55мм за се-

кој дел; 
- вкупна тежина на двата дела на ушната маркица 

најмногу 12 грама. 
Формата на ушната маркица е даден на образец од 

Прилог бр. 3 и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 9 
Ушните маркици треба лесно да продираат и фиксира-

ат при нивната апликација. При апликацијата ушната мар-
кица не треба да го дере увото и да не предизвикува вос-
паление или трајна раздразнетост на раната. Апликација-
та на ушната маркица не треба да предизвикува голема 
рана и не треба да зафака крзно, влакна и кожа во раната. 
Ушната маркица не треба да има остри агли на рабовите и 
груба површина. 

Член 10 
Ушните маркици треба да бидат за еднократна упо-

треба, да се заштитени од фалсификување и да ги содр-
жат само податоците пропишани со овој  правилник. 

  
Член 11 

Ушните маркици се трајни во текот на целиот  жи-
вот на говедото и за тој период треба да останат читли-
ви, флексибилни и цврсто прикачени. 

Член 12 
Ушните маркици треба да се направени од флекси-

билен пластичен материјал, отпорен на стареење, со 
висока еластичност на температура од -20оC до +50оC и 
висока отпорност на излитување, отпорни на хидроли-
за, УВ зрачење, на бактерии и на озон.  

Ушните маркици не треба да предизвикуваат алер-
гиски и други реакции кои негативно би влијаеле на 
заздравување на раните, да се заштитени од насобира-
ње на нечистотија и да не содржат загадувачки мате-
рии како и да можат да се рециклираат. 

 
Член 13 

Иглата се прицврстува за машкиот дел на ушната 
маркица. 

Иглата на ушната маркица треба да е остра, метал-
на или од материјал со иста цврстина и некорозивна. 
Материјалот не треба да предизвикува воспаление на 
увото на местото каде што пробива. 

Машкиот и женскиот дел на ушната маркица може 
да се ротираат на местото каде што се поврзани. 

 
Член 14 

Ушните маркици може да се отстранат од говедото 
со раздерување на увото или со кршење на пинот. 

По спојувањето на двата дела, ушната маркица тре-
ба да се деформира за да биде заштитена од повторна 
употреба. 

Минималната сила за раздвојување на деловите на 
ушната маркица треба да изнесува 300N (њутн) и оста-
нува непроменета во текот на целиот живот на говедото. 

 
Член 15 

Ушните маркици се со жолта боја, јасно видлива, 
која не треба да избледува и не треба да постои мож-
ност за отсранување на податоците на ушната маркица 
со гребење или со употреба на растворувачи.  

Напишаните податоци треба да траат најмалку 8 го-
дини и за тој период не треба истите да избледат. 

Податоците на ушната маркица треба ласерски да 
се испечатени.  

 
III. Форма, содржина, начин и постапка на водење  

на регистарот на одгледувалиште 
 

Член 16 
Согласно член 7 од Законот секој одгледувач теков-

но надополнетиот регистар на одгледувалиштето треба 
да го води рачно или компјутерски според образец од 
Прилог бр. 4 и е составен дел на овој правилник. 

Регистарот на одгледувалиштето што се води рачно 
е во форма на книга со цврсти корици и поврзани ли-
стови. 

Член 17 
Во регистарот на одгледувалиштето се внесуваат 

следните податоци: 
а) За одгледувалиште: 
- регистерски број на одгледувалиштето (РБО); 
- име и презиме на одгледувачот и 
- адреса на одгледувалиштето. 
б) За говедо: 
- единствен алфанумерички код за идентификација 

на говедото (код на држава и број на ушна маркица); 
- датум на раѓање; 
- код за пол; 
- код за раса; 
- единствен алфанумерички код за идентификација 

на мајката на говедото (код на држава и број на ушна 
маркица). 

Во регистарот на одгледувалиште можат да се ста-
ваат и следните податоци: 

- име на говедото; 
- име на мајката. 
в) Датум на извршена инспекција и 
г) Потпис на ветеринарен инспектор кој извршил 

инспекциски надзор. 
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Член 18 
Ако говедо влегло во одгледувалиштето и доаѓа од 

друго одгледувалиште во регистарот на одгледували-
штето се внесуваат следните податоци: 

а) За одгледувалиштето од каде говедото доаѓа и тоа: 
- регистерски број на одгледувалиштето (РБО) на 

претходниот одгледувач; 
- име и презиме на одгледувачот; 
- адреса на одгледувачот и 
- датум на влез на говедото во одгледувалиштето. 
 

Член 19 
Ако говедото излегло, односно го напуштило одгледу-

валиштето заради влегување во друго одгледувалиште во 
регистарот на одгледувалиштето се внесуваат податоци за 
одгледувалиштето во кое говедото доаѓа и тоа: 

- регистерски број на одгледувалиштето (РБО) на 
следниот одгледувач; 

- име и презиме на одгледувачот; 
- адреса на одгледувачот; 
- датум на излез на говедото во одгледувалиштето и 
- причини за напуштање на одгледувалиштето (про-

дажба, кланици, смрт или друго). 
Ако говедото угине на одгледувалиштето податоци-

те за следното одгледувалиште не се впишуваат во ре-
гистарот на одгледувалиштето. 

 
Член 20 

Ако говедото привремено излезе од одгледували-
штето и замине на селско или планинско пасиште, саем 
или добиточен пазар, во регистарот на одгледували-
штето се внесуваат следните податоци: 

а) За огледувалиштето од кое говедото излегува: 
- регистерски број на одгледувалиштето (РБО); 
- име и презиме на одгледувачот; 
- адреса на одгледувалиштето; 
- единствен алфанумерички код за идентификација 

на говедото (код на државата и број на ушна маркица); 
- име на говедото (доколку има). 
б) Датум на излез на говедото од одгледувалиштето. 
в) За одгледувалиштето во кое говедото привреме-

но престојувало: 
- код за идентификација на одгледувалиштето 

(РБО) и 
- име и локација на одгледувалиштето. 
(г) Датум на повторен влез во одгледувалиштето од 

кое говедото привремено излегло. 
в) Датум на извршена инспекција и  
г) Потпис на ветеринарен инспектор кој извршил 

инспекциски надзор. 
Член 21 

Како регистар на одгледувалиште за кланиците однос-
но пасиштата лоцирани во планинските предели служи 
копијата од листата на колење и листата на говеда на па-
сиште пропишани во член 26 од овој правилник. 

 
IV. Форма, содржина, начин и постапка за издавање 

и одземање на документите за движење 
 

Пасош за говеда 
 

Член 22 
Согласно член 8 од Законот, за секое идентифи-

кувано говедо Управата за ветеринарство преку ов-
ластените организации издава пасош за говедо во 
рок од 14 дена по обележувањето на новородено те-
ле, односно обележувањето на увезеното говедо. 
Управата за ветеринарство треба да го одземе пасо-
шот доколку одгледувачот не постапува согласно 
член 6 и 8 од Законот. 

 
Член 23 

Образецот на пасошот е со димензии 21 х 14,8 см и 
ги содржи грбот и името на Република Македонија. 

Во пасошот за говеда се внесуваат следните по-
датоци: 

а) За говедо: 
- алфанумерички код и баркод за идентификација; 
- датум на раѓање; 
- код за пол (“М” за говеда од машки пол и “Ж” за 

говедо за женски пол); 
- код за раса според следнава кодна табела:  

Код Раса Код Раса 
БУ Буша ОБ Оберинталско 
ФР Холштајнзирано 

фризиско 
ТР Товни раси говеда 

СМ Сименталско ДР Други или мелези 
МН Монтафонско БВ Биволи   

- алфанумерички код за идентификација на мајката 
на говедото или, во случај на увезено говедо со потек-
ло од земја во која не се применува системот за иден-
тификација и регистрација за говеда на ЕУ, земјата на 
потекло и оригиналниот идентификациски код на гове-
дото (доколку го има) и 

- датум на колење или смрт на говедото. 
б) За одгледувалиште: 
- податоци за одгледувалиштето на кое говедото било 

родено (име и презиме на одгледувачот, адреса и реги-
стерски број (РБО) и баркод на одгледувалиштето); 

- податоци за одгледувалиштата на кои говедото било 
чувано (име и презиме на одгледувачот, адреса и регистер-
ски број (РБО) и датум на прием  во огледувалиштето); 

в) Потпис на одгледувачот, односно одгледувачите; 
г) Името на органот кој го издава пасошот и потпис 

на овластеното лице; 
д) Датум на издавање на пасошот и  
ѓ) Број и баркод на пасошот и на неговото издание. 
Образецот на пасошот е даден во Прилог бр. 5 и е 

составен дел на овој правилник. 
Одгледувачот, за замена на пасош во случај на губење 

или оштетување на оригиналниот пасош, плаќа 50 денари. 
 

Привремен документ за движење 
 

Член 24 
Согласно член 8 став 7 и 8 од Законот доколку теле 

помладо од 42 дена се движи на друго одгледувалиште, 
Управата за ветеринарство преку овластените организации 
издава привремен документ за движење. Привремениот до-
кумент за движење на теле ги содржи податоците од пасо-
шот за говедо пропишани во член 23 од овој правилник. 

Привремениот документ се пополнува од секој сле-
ден одгледувач и треба да се врати во Управата за вете-
ринарство преку овластената организација до 42 днев-
на старост на телето или во рок од седум дена во случај 
на смрт на телето пред да наполни 42 дена. 

Одгледувачот за привремениот документ плаќа 30 
денари. 

Формата на привремениот документ е даден на образец 
од Прилог бр. 6 и е составен дел на овој правилник. 

 
V. Форма, содржина, начин и постапка на водење  

на компјутерската база на податоци  
Член 25 

Согласно член 9 од Законот Управата за ветеринарс-
тво воспоставува и води компјутерска база на податоци 
која ги содржи сите податоци неопходни за функционира-
ње на системот за идентификација и регистрација на гове-
да, Внесувањето на податоците во компјутерската база 
може да се врши на три начини и тоа: 

- систем на пишани документи; 
- ПДА систем и 
- компјутерски систем.  

Член 26 
Одгледувачот до овластените организации треба да 

ги испраќа следните пишани документи: 
- карта за пријава на новородено теле; 
- карта за пријава на влез/излез на говедо; 
- карта за користење на пасишта и  
- привремен документ за движење. 
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Картите од став 2 алинеја 1, 2 и 3 се дадени на обрас-
ци бр. 7, 8 и 9 и се составен дел на овој правилник.  

Пишаниот документ кој го користи и го доставува до 
овластените организации Јавното претпријатие за стопа-
нисување со пасишта е Листа на пасишта во планински 
подрачја која е дадена на образец од Прилог бр. 10 и Ли-
ста на говеда на пасишта која е дадена на образец од При-
лог бр. 11 и се составен дел на овој правилник. 

Пишаниот документ кој кланиците го користат  и 
го испраќаат до Подрачната ветеринарна инспекција е 
Листа на колење која е дадена образец од Прилог бр. 
12 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 27 

ПДА систем е внесување на податоци од персона-
лот на овластените организации, на добиточните паза-
ри и други лица кои користат компјутери за внесување 
на податоци. 

Член 28 
Компјутерски систем е внесување и размена на пода-

тоци  во електронска форма од одгледувачите, овластени-
те организации, ветеринарната инспекција, граничната ве-
теринарна инспекција и други лица кои вршат работи на 
идентификација и регистрација на говеда. 

 
Извештај за извршена инспекциска контрола  

и годишен извештај за извршени контроли  
Член 29 

Извештајот - записник од инспекциската контрола 
на одгледувалиштата на лице место е во формат А4 и е 
составен од два листа. 

Извештајот од став 1 на овој член е даден на обра-
зец од Прилог бр. 13 и е составен дел на овој правил-
ник. 

Член 30 
Годишниот извештај за извршени контроли е во 

формат А4 и е составен од еден лист. 
Извештајот од став 1 на овој член е даден на образец 

од Прилог бр. 14 и е составен дел на овој правилник. 
 

V. Завршна одредба 
 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 11-4336/2                                    Министер,  

12 јуни 2005 година                         Садула Дураку, с.р. 
     Скопје 
 

Прилог 1 Кодови на земјите со применет систем 
за идентификација на животните на ЕУ 

 

Име на држава 
ИСО 2-ал-
фа код 

ИСО нуме-
рички код 

АНДОРА AD 20 
АВСТРИЈА AT 40 
БЕЛГИЈА BE 56 
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА CZ 203 
ДАНСКА DK 208 
ЕСТОНИЈА EE 233 
ФАРСКИ ОСТРОВИ FO 234 
ФИНСКА FI 246 
ФРАНЦИЈА FR 250 
ФРАНЦУСКА ГВАЈА-
НА GF 254 
ФРАНЦУСКА ПОЛИ-
НЕЗИЈА PF 258 
ФРАНЦУСКИ ЈУЖНИ 
ТЕРИТОРИИ TF 260 

ГЕРМАНИЈА DE 276 
ГРЦИЈА GR 300 
УНГАРИЈА HU 348 
ИСЛАНД IS 352 
ИРСКА IE 372 
ИТАЛИЈА IT 380 
ЛЕТОНИЈА (ЛАТВИ-
ЈА) LV 428 
ЛИХТЕНШТАЈН LI 438 
ЛИТВАНИЈА LT 440 
ЛУКСЕМБУРГ LU 442 
МАЛТА MT 470 
МАРТИНИК MQ 474 
МОНАКО MC 492 
ХОЛАНДИЈА NL 528 
ХОЛАНДСКИ АНТИ-
ЛИ AN 530 
НОВА КАЛЕДОНИЈА NC 540 
НОРВЕШКА NO 578 
ПОЛСКА PL 616 
ПОРТУГАЛИЈА PT 620 
СЛОВАЧКА SK 703 
СЛОВЕНИЈА SI 705 
ШПАНИЈА ES 724 
ШВЕДСКА SE 752 
ШВАЈЦАРИЈА CH 756 
МАКЕДОНИЈА MK 807 
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА GB 826 

 
Прилог 2 Модел на баркодот на ушни маркици  

за животните од видовите говеда 
 

Пример 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Прилог 3 Ушни маркици кои ги издава Управата  
за ветеринарство 
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Прилог 4 Регистар на одгледувалиште 
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Прилог 5 Пасош за говедо 
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Прилог 6 Привремениот документ за движење 
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Прилог 7 Карта за пријава на новородено теле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог 8 Карта за пријава на влез/излез на говедо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог 9 Карта за пријава на користење на пасишта 
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Прилог 10 Листа на пасишта во планински подрачја 
 

Берово 

Планински масив-Малешевски планини 
Име на пасиште 
КО Пеџчево 
Голем Требомир 
КО Владимирово 
Барница 
Готен 
Долни Гавран 
Раздоло 
КО Градец 
Виничка Бачија 
Треино 
КО Лисец 
Травити Дол 
КО Петибани 
Равништа 
Кукли 
КО Блатец 
Корија 
Стреидел 
Евериште 
Пеклец 
Кадрова Бавша 
КО Саса 
Петрово Брдо 
Црвен Камен 
 Битола 
Планински Масив:Селечка планина 
Име на пасиштето  
1. БАЛДОВЕНЦИ  
2. ВЕЛАСЕКО  
3. СКОЧИВИР-НИЏЕ  
4. СЛИВНИЦА  
5. ПОЛОГ  
6. ИВЕНИ  
7. ГНИЛЕШ  
8. ДОЛНО ОРЕОВО  
9. МАКОВО  
10. ЗАВИК  
11. СТАРОВИНА  
Планински масив: Плакенска планина  
Име на пасиштето  
1. ЛИСОЛАЈ  
2. ЛОПАТИЦА  
3. ЛОЗАНИ  

Планински масив: БАБА  
Име на пасиштето  
1. БАБА Планина  
2. Драгоман- Игралиште  
3. ЦУЦЕ-РУЛА  
4. ШАРКОВИЦА  
5. ВЛАШКИ КОЛИБИ  
6. САПУНЏИЦА  
7. ДЕБЕЛИ РИД  
8. ЦРВЕНА СТЕНА  
9. КОЗЈИ КАМЕН  
10. ГОЛЕМА ЧУКА  
11. МАРУШИЦА  
Велес  
К.О. Виничани  
КП. Стрње,КП Скрка  
К.О Чичево  
К.О Свекани  
К.О Двориште  
К.О Подлес  
К.О СЛП  

Гевгелија  
Име на пасиште  
1. Серменин -Флора  
2. Серменин -Реса  
3. Хума -Пољаниште  
4. Пролозите -Хума  
5. Сиглице -Конско  
6. Чоча -Хума  
7. Кудрубар -Хума  
8. Бања -Хума  
9. Алчак, Чавка, Смреките  
10. Падине, Ширине  
11. Брз камен  
12. Вракле, Башали и др.  
Гостивар  
Планински масив -Бистра  
Име на пасиште  
1. СМРЕКА  
2. СОЛОМОНИЦА  
3. НИКИФОРИЦА.  
4. ПЛОЧА  
5. ПОЛЦЕ  
6. КОРИТНИК  
7. МАСКАРЕВАЦ  
8. КИРОЛОВЕЦ  
9. КУРКОВ ДОЛ  
10. САЛТАНИЦА  
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11. СУВО ПОЛЕ  
12. РУСИН  
13. ГОВЕДАРНИК  
14. ТВРБУШКА РУНА  
15. СЕНЕЧКА ПЛАНИНА  
16. ЧАУШИЊА-СМРДЛИВИ БИ   
17. КРТУЛ  
Планински масив -Кораб  
Име на пасиште  
1. Карма Мустафа  
2. Песок  
3. Проижаба  
4. Коселија  
5. Беланџа  
6. Нистрила-Кобила Поле  
7. Длабока Река  
8. Танушка Планина  
9. Грекајска Планина  
10. Малажировничка Планина  
11. Врбјанска Планина  
12. Жировничка Голема  
13. Видушка Планина  
14. Требишка -Витушка планина  
15. Врток-делисеница  
Планински масив -Шара  
Име на пасиште  
1. Бристовец  
2. Црно Езеро  
3. Кржелино  
4. Думково  
5. Голема Враца  
6. Мала Враца  
7. Маздрача  
8. Кучи Баба  
9. Мурговец  
10. Говедарник  
11. Зендел Бег  
12. Печковска Планина  
13. Дувска Планина  
14. Лера  
15. Врбенско брдо  
16. Идризова рупа  
17. Хаџина река  
18. Буол  
19. Чавкадија  
20. Долно Луково поле  
21. Божина  
22. Стрезимирска со речка  

Планински масив -БУКОВИКИ  

Име на пасиште  

1. БУКОВИКИ 1  

2. БУКОВИКИ 2  

Планински масив -СУВА ГОРА   

Име на пасиште  

1. СУВА ГОРА 1  

1. СУВА ГОРА 2  

Планински масив-ДОБРА ВОДА  

Име на пасиште  

1. ДОБРА ВОДА   

Дебар  

Планински масив-Галичица  

Име на пасиштето  

1. Стара Галичица  

2. Баба -Гола Бука  

3. Томорос -Косто бачило  

4. Асан џура-Суво поле  

5. Дива Јасика-Пресека  

6. Самар Здравец  

7. Вардуљ -Гога  

8. Џафа Дуфа  

9. Шараплица Црвен камен  

10. Горни Исток  

Планински масив-Галичица  

Име на пасиштето  

1. Стара Галичица  

2. Баба-Гола Бука  

3. Томорос -Косто бачило  

4. Асан џура-Суво поле  

5. Дива Јасика-Пресека  

6. Самар Здравец  

7. Вадуљ -Гога  

8. Љафад Дупка  

9. Шараплица Црвен камен  

10. Горни Исток  

Планински масив-Јаболнички масив  

Име на пасиштето  

1. Беличко брдо  

2. Вевчанска долина  

3. Подгоречка долина  

4. Дабунички стрижак  

5. Јабланички стрижак  

6. Вишарица  

7. Девојкина вода  

Планински масив-Стоговски масив  

Име на пасиштето  

1. Славило  
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2. Локовски суват  
Планински масив-Караорман  
1. Аржински Суват  
2. Збашко пасиште  
Кичево  
Планински масив -Плакенски  
Име на пасиштето  
1. Лиска  
2. Плакенска планина  
3. Мусица  
4. Стара мусица  
Планински масив-Бистра  
Име на пасиштето  
1. Тајмишта  
2. Ахметовица  
3. Чукитовица Аран Кула  
4. Пашница  
5. Женска планина  
6. Думовица  
Демир Хисар  
Планински масив Бигла  
Име на пасиштето  
1. Големо Илино  
2. Вирово Еврејка  
3. Базерник Рудине  
4. Мало Илино Шоворот  
5. Слоешница Плакенска  
Македонски Брод  
Планински масив -Даутица  
Име на пасиштето  
1. Даутица  
Планински масив -Добра Вода   
Име на пасиштето  
1. Добра Вода  
Планински масив -Мокра  
Име на пасиштето  
1. Солунско Поле  
Планински масив -Бушово  
Име на пасиштето  
1. Бушово Чешма  
Планински масив -Барбарос  
Име на пасиштето  
1. Барбарос и Полче  
Кратово  
Планински масив - Осоговски планини  
Име на пасиштето  
1. Лораница  
2. Калин Камен  

Куманово 
Планински масив - Руен 
Име на пасиштето 
1. Балабан и Елена Глава 
Планински масив -Манговица 
Име на пасиштето 
Белаковски Манастир и Кишевски венац и Мирчевац 
Планински масив -Козјак 
1. Блатац 
Планински масив -Козјак 
Име на пасиштето 
1. Змиино Брдо 
Планински масив - Руен 
Име на пасиштето 
1. Кула 
Планински масив- Ридски 
Име на пасиштето 
1. Вуксон 
Планински масив- Ридски 
Име на пасиштето 
1. Ванковец 
Планински масив- Ридски 
Име на пасиштето 
1. Баре 
Свети Николе 
Планински масив 
Име на пасиштето 
1. К.О Мечкуен 
2. К.О Милино 
3. К.О Гучумелци м.в. Мешели бури 
4. К.О Богословец 
5. К.О Бекирлија 
6. К.О Исмаилинци м.в. Бабин град 
7. К.О Мокреш м.в. Брзалци 
8. К.О Горно Гуганци м.в. Ковчези 
                                         м.в.Благи дол 
Кавадарци  
Планински масив- Кожуф 
Име на пасиштето 
Гладинци 
Гибарица 
М.Езеро 
М.чука 
Бара 
Дебранец 
Порта 
Шаренка 
Козјак 
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Слина 
Трибор 
Галиште ридот 
Планински масив Витачево 
Брестот 
Ладнодол 
Топовите 
Анот 
Венецот 
Адно Дол (Срагово) 
Катуниште 
Злешево 
Липите 
Пасиште Брестот 
Планински масив М.Гроб 
Пасиште Медовите 
Планински масив Гатеново 
Пасиште Песокот 
Планински Масив Моклисте 
Пасиште Моклисте 
Планински масив Овча Река 
Пасиште Овча Река 
Планински масив Тисовец 
Тисовец 
Планински масив Голеш 
Пасиште  Голеш 
Планински масив Руен  
Пасиште Топлакот 
Планински масив Црвенци 
Пасиште Црвени Брег 
Планински масив Долги Дол 
Пасиште Долги Дол 
Планлнски масив Клисура 
Пасиште Челове Река 
Планински Масив Вишешница 
Пасиште Браната 
Прилеп  
Планински масив Селечка Планина 
1. Пасиште Маленица 
2. Говедарник(Студена Вода) 
3. Каменица’ Света Вода’ 
4. Падлиште ‘Лочка’ 
5. Орлета 
6. Манеш Сингаро Огниште 
7. Скала Брестот 
8. Корита Извор 
9. Цуцулето 
10. Бојово Трло Рамниште 

11. Садово Скрклин 
12. Дупка 
13. Кадри 
14. Кокре 
15. Крушеица 
16. Манастир 
17. Штавица 
Планински масив Ниџе 
1. Цуцул Белуата 
2. Катуниште 
3. Царева Тумба 
4. Скрка Рудина  
5. Смагово 
6. Бешиште 
Планински масив Козјак 
1. Витолиште 
2. Вриско 
3. Живово 
4. Пештани 
5. Полчиште 
6. Чапиште 
Планински масив Бабуна 
1. Голем Радобил 
2. Гукаково 
3. Дрен 
4. Мал Радобил 
5. Николин 
6. Плетвар 
7. Ракле 
8. Топлице 
9. Царевик 
10. Смолани 
Планински масив Даутица 
1. Долгаец 
2. Зрзе 
3. Стронија 
Струмица  
1. Плавуш-Армудал 
2. Огражден -Кирова нива 
3. Црвено Поле 
4. Плачковица -Лева Река 
5. Готен-крн.Дамалар 
6. Плачковица -мешил Бурун 
Штип  
1. Чука 
2. Чомлак 
3. Висок рид 
4. Вртешка 
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5. Лопен 
6. Влашки трла 
7. Слатина 
8. Крњевци 
9. Топлик 
10. Тополка 
СКОПЈЕ  
Планински масив-СУВА ПЛАНИНА 
Име на пасиште 
1. Зајачица- Копање 
2. Кашкал 
Планински масив-Караџица 
Име на пасиште 
1. Шилегарник-Бароно 
2. Горна и Долна Караџа со Убава 
3. Горни и Долни Пенелак 
4. Салаково 
5. Шашковица 
6. Алагица 
7. Јуручица 
8. Кадина река 
9. Тисовичка планина 
Планински масив-Јакупица 
Име на пасиште 
1. Горно и Долно Бегово со Враца 
2. Бреза 
Планински масив-Даутица 
Име на пасиште 
1. Солунско Поле 
Планински масив-Скопска Црна Гора 
Име на пасиште 
1. Рамно Било 
2. Бањашница 
3. Царева ливада 
4. Конилача 
5. Гиновец 
6. Пунак 
7. Башинец 
8. Соколовец 
9. Стрелиште 
10. Стрелиште Кула Пред.Т 
11. Стрелиште Кула 
Планински масив-Жеден 
Име на пасиште 
1. Жеден 
 
ТЕТОВО  
Планински масив-Сува Гора 
Име на пасиште 
1. Кињарник 
2. Гургурничка планина 
3. Локва 

4. Крива Осојница 
5. Табахон 
6. Дрскавец 
7. Вар 
Планински масив-Шар планина 
Име на пасиште 
1. Љуботен 
2. Г. Ливадица 
3. Врати Ливадица 
4. Гинрибег 
5. Пирибег 
6. Првачке карпе 
7. Езерце 
8. Јелошничко краиште 
9. Каменица 
10. Чаушница 
11. Бистрица 
12. Кучибаба 
13. Плоча 
14. Брза Вода 
15. Плашница 
16. Орловец 
17. Рогонеч 
18. Дојран 
19. Сердарица 
20. Кучибег 
21. Кобилица 
22. М. Шилиџе 
23. Г. Шилиџе 
24. Пашино 
25. К. Никола 
26. Скокало 
27. Баба Асаница 
28. Кепенево 
29. Џинибег 
30. Крибашија 
31. Лешница 
32. Целибашино 
33. Јелак 
34. Попова Шапка 
35. Вакуф 
36. Елверица 
37. Пржул 
38. Пеш и жежица 
39. Горни Карабунар 
40. Долни Карабунар 
41. Голема Смрека 
42. МалаСмрека 
43. Бело Езеро 
44. Бристовец 
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Прилог 11 Листа на говеда на пасиште 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог 12 Листа на колење 
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Прилог 13 Извештај-записник од инспекциска кон-
трола
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Прилог 14 Годишен извештај за резултатите од из-
вршените контроли на одгледувалишта на говеда  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  
ЕНЕРГЕТИКА НА РМ 

702. 
Врз основа на член 50, став 7 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.06.2005 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ, МЕНУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕН-

ЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет на уредување 

 
(1) Со овој Правилник се уредуваат: 
- условите, начинот и постапката за издавање, про-

должување, менување, престанување, суспендирање и 
одземање на лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти (во понатамошниот текст: лиценци); 

- содржината на лиценцата;  
- следење на исполнувањето на обврските што произле-

гуваат од лиценцата од страна на носителот на лиценцата; и  
- водењето на евиденција за издадени, изменети, 

суспендирани,  одземени и престанати лиценци. 
 

Член 2 
Начела на постапката 

 
(1) Постапката за издавање, продолжување, менува-

ње, суспендирање и одземање на лиценци се засновува 
на начелата на: 

- јавност; 
- објективност; 
- недискриминаторност; 
- транспарентност; 
- ефикасност; и 
- економичност. 
 

Член 3 
Енергетски дејности кои што се вршат врз основа 

на лиценца 
 
(1) Во согласност со одредбите од овој Правилник 

се издаваат, продолжуваат, менуваат, суспендираат и 
одземаат лиценците за вршење на следните енергетски 
дејности: 

1. производство на електрична енергија; 
2. пренос на електрична енергија; 
3. дистрибуција на електрична енергија; 
4. управување со системот за дистрибуција на еле-

ктрична енергија; 
5. управување со електроенергетскиот систем; 
6. организирање и управување со пазар на еле-

ктрична енергија; 
7. снабдување со електрична енергија на тарифни 

потрошувачи на големо; 
8. снабдување со електрична енергија на тарифни 

потрошувачи на мало; 
9. пренос на природен гас;  
10. управување со системот за пренос на природен 

гас; 
11. дистрибуција на природен гас; 
12. управување со системот за дистрибуција на при-

роден гас; 
13. снабдување со природен гас на тарифни потро-

шувачи; 
14. производство и преработка на јаглен; 
15. транспорт на нафта и нафтени деривати преку 

нафтоводи односно продуктоводи; 
16. преработка на нафта и производство на нафтени 

деривати; 
17. трговија со нафта и нафтени деривати; 
18. складирање на нафта и нафтени деривати; 
19. производство на топлинска односно геотермал-

на енергија; 
20. дистрибуција на топлинска односно геотермал-

на енергија; 
21. снабдување со топлинска односно геотермална 

енергија;  
22. производство на други видови на енергија; 
23. транзит на енергија и енергенти; и 
24. трговија со енергија и енергенти. 
(2) Називите на енергетските дејности наведени во 

став (1) од овој член го имаат значењето утврдено во 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 
40/05).  

 
Член 4 

Обврска за поседување на лиценца 
 
(1) Секое правно или физичко лице кое врши енер-

гетска дејност од член 3 на овој Правилник е должно 
да поседува лиценца за вршење на соодветната енер-
гетска дејност.  

(2)  Правните  и физичките лица кои што вршат 
две или повеќе различни енергетски дејности се 
должни да прибават лиценци за вршење на секоја  
енергетска дејност пооделно, доколку не е поинаку 
уредено со закон.  
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Член 5 
Времетраење на лиценцата за вршење на  

енергетските дејности 
 
(1) Времетраењето на лиценцата го определува Ре-

гулаторната комисија на Република Македонија (во по-
натамошниот текст: Регулаторна комисија) во соглас-
ност со роковите определени со закон, а во  зависност 
од видот на  енергетската дејност, обемот на средства-
та потребни за извршување на енергетската дејност, 
времетраењето на правото за користење на соодветни-
от енергетски ресурс, обезбедување на јавниот интерес, 
како и барањето на вршителот на енергетската дејност.   

(2) За енергетските дејности кои што се однесуваат 
за вршење на производство, пренос, дистрибуција и 
транзит на одделни видови енергија и енергенти како и 
управување со системи за пренос и дистрибуција на со-
одветни видови  енергија и енергенти, времетраењето 
на лиценцата може да биде до 35 години, додека за 
останатите енергетски дејности времетраењето на ли-
ценцата може да биде до 10 години.  
 

Член 6 
Ограничувања за издавање на лиценца во однос  

на вршителот на енергетската дејност 
 
(1) Во Република Македонија може да се издаде са-

мо една лиценца за: 
- пренос на електрична енергија; 
- управување со електроенергетскиот систем;  
- транзит на електрична енергија; 
- организирање и управување со пазарот на еле-

ктрична енергија; 
- дистрибуција на електрична енергија;  
- управување со системот за дистрибуција на еле-

ктрична енергија; 
- снабдување со електрична енергија на тарифните 

потрошувачи на големо;   
- снабдување со електрична енергија на тарифните 

потрошувачи на мало, 
- пренос на природен гас, и  
- управување со системот за пренос на природен 

гас.  
Член 7 

Ограничувања за издавање на лиценца во однос  
на подрачјето на вршење на енергетската дејност 

 
(1) Само на еден вршител може да му се издаде ли-

ценца за вршење на енергетска дејност на определено 
подрачје на територијата на Република Македонија, на 
подрачје или на дел од подрачјето на одделна општина 
или градот Скопје, за: 

- дистрибуција на природен гас; 
- управување со системот за дистрибуција на при-

роден гас; 
- снабдување со природен гас на тарифни потрошу-

вачи, поврзани на системот за дистрибуција на приро-
ден гас; 

- дистрибуција на топлинска и геотермална енергија, и 
- снабдување со топлинска и геотермална енергија.  
 

Член 8 
Енергетски дејности за кои не  

е потребна лиценца 
 
(1) Лиценца не е потребна за вршење на следните  

енергетски дејности: 
- производство на електрична енергија исклучиво за 

сопствени потреби при што не се користи преносниот 
или дистрибутивниот систем за електрична енергија; 

- складирање на нафта и нафтени деривати за сопс-
твени потреби кои не се наменети за натамошна про-
дажба;  

- производство на топлинска енергија за сопствени 
потреби при што не се  користи дистрибутивниот си-
стем за топлинска енергија; 

- трговија на мало со нафта и нафтени деривати; 
- транспорт на нафта и нафтени деривати со авто 

или железнички цистерни и други превозни средства 
како и нивно складирање; и 

- трговија на мало со течен нафтен гас во садови 
под притисок.  

 
II. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
 

II.1. Поднесување на барање за добивање на инфор-
мации за  условите, начинот, постапката и потреб-

ните документи  за издавање на лиценца 
 

Член 9 
Информирање за условите, начинот, постапката и 

потребните документи за издавање на лиценца 
 

(1) Правните и физичките лица кои што се заин-
тересирани за отпочнување на постапката за приба-
вување на лиценца можат да се обратат до Регула-
торната комисија за енергетика на Република Маке-
донија (во понатамошниот текст: Регулаторна коми-
сија) со барање за добивање на детални информации 
за условите, начинот, постапката и потребната доку-
ментација за издавање на лиценци за вршење на 
енергетска дејност.    

(2) Барањето од став (1) на овој член  може да се 
поднесе до Регулаторната комисија во писмена форма 
(преку пошта или на архивата на Регулаторната коми-
сија) или да се достави во електронска форма (теле-
факс или електронска пошта на официјалната е-маил 
адреса за лиценци објавена на веб страната на Регула-
торната комисија), при што барањето доставено  во 
електронска форма треба да се достави и во писмена 
форма.  

(3) Секое барање од став (1) на овој член доставено 
во писмена форма се заведува во архивата на Регула-
торната комисија.  

(4) Со доставувањето на барањето од став (1) на 
овој член не отпочнува постапката за издавање на ли-
ценца за вршење на енергетска дејност. 

 
Член 10 

Содржина на барањето за добивање  
на информации 

 
(1) Барањето од член 9, став (2) од овој Правилник 

треба особено да го содржи следното: 
- име на правното или физичкото лице и општи по-

датоци (адреса  правното и физичкото лице, матичен и 
даночен број на субјектот, телефон, е - пошта, факс, 
податоци за лицето за контакт, итн); 

- име и презиме на одговорното лице во правното 
лице; 

- енергетската дејност која што се планира да се вр-
ши; и 

- краток опис за причините поради кои се бара из-
давање на лиценца. 

(2) Регулаторната комисија е должна во рок од осум 
дена од денот на добивање на барањето од член 9 став 
(2) на овој Правилник, во писмена форма да му ги до-
стави бараните информации на заинтересираното лице, 
при што во зависност од видот на енергетската дејност 
ќе му:  
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- укаже на условите, начинот и постапката за 
издавање на лиценца како и на начинот на кој мо-
жат да станат достапни потребните формулари кои 
се приложуваат кон барањето за издавање на ли-
ценца,  

- достави листа со потребната документација која 
што треба да ја приложи кон барањето за издавање на 
лиценца.  

 
 
II.2. Поднесување на барање за издавање на  

лиценца за вршење на енергетска дејност 
 

Член 11 
Барател на лиценца 

 
(1) Секое домашно или странско, правно или фи-

зичко лице кое што е регистрирано во трговскиот реги-
стар за вршење на енергетска дејност може да достави 
барање за добивање на лиценца за вршење на енергет-
ската дејност од член 2 од овој Правилник (во поната-
мошниот текст: барател).  

(2) Ако основачот на барателот е странско лице, во 
постапката за оценување на исполнувањето на услови-
те за добивање на лиценца  Регулаторната комисија мо-
же:  

- да побара основачот да достави препорака од со-
одветното регулаторно тело или друг надлежен орган 
од земјата каде што е основан; и/или 

- непосредно да соработува со соодветното регула-
торно тело или друг надлежен орган од земјата каде 
што е основан основачот, односно од земјите каде што 
има добиено лиценца за вршење на соодветната енер-
гетска дејност. 

 
Член 12 

Поднесување на барање 
 
(1) Барањето за издавање на лиценца се поднесу-

ва до Регулаторната комисија во три примероци во 
писмена форма од кои документацијата од едниот 
примерок треба да биде оригинал или фотокопија на 
оригиналот заверена од нотар, додека останатите два 
примероци можат да бидат фотокопија на оригина-
лот или на фотокопиите заверени од нотар, заверени 
од барателот.  

(2) Еден примерок од изјавата од член 14 став (1) од 
овој Правилник и пополнетиот образец од член 14 став 
(2), алинеја 1 од овој Правилник се доставува во еле-
ктронска форма.  

(3) Барателот е должен да ги определи документите 
кои што се од доверлив карактер. 

(4) Доколку барателот не ги определи документите 
кои се од доверлив карактер, ќе се смета дека доставе-
ните документи во постапката за издавање на лиценца 
не се од доверлив карактер. 

 
Член 13 

Надоместок на трошоците за издавање  
на лиценца 

 
Кон барањето за издавање на лиценца од член 12 од 

овој Правилник, барателот задолжително треба да при-
ложи доказ дека на сметка на Регулаторната комисија 
уплатил неповратен паричен надоместок за трошоците 
направени во постапката за издавање на лиценца во не-
то износ од 500 Евра во денарска против вредност, по 
средниот курс на Народната банка на Република Маке-
донија на денот на поднесувањето на барањето за изда-
вање на лиценца. 

Член 14 
Содржина на барањето за издавање на лиценца 
 
(1) Барањето за издавање на лиценца треба на јасен 

и недвосмислен начин да ги содржи намерите за стек-
нување на лиценца, описот на енергетската дејност за 
чие што вршење барателот бара да добие лиценца како 
и листа на документите што се доставуваат во прилог.  

(2) Кон барањето од став (1) на овој член барателот 
е должен да достави и: 

- пополнет образец за издавање на лиценцата заве-
рен со потпис и печат на барателот (Образец БЛ, содр-
жан во Прилог 2 кој што е составен дел од овој Пра-
вилник);  

- потребна документација во зависност од лиценца-
та која што се бара, во согласност со потребната доку-
ментација наведена во член 15 од овој Правилник, како 
и листата за друга посебна документација и податоци 
од Прилог 1 во зависност од видот на дејноста, кој што 
е составен дел на овој Правилник; и 

- изјава за веродостојноста на барањето и дадените 
податоци, потпишана од лицето овластено за застапу-
вање и претставување на барателот од Прилог 3 кој 
што е составен дел на овој Правилник. 

(3) Барањето треба да биде потпишано од лицето 
овластено за застапување и претставување на барате-
лот и заверено со печат на барателот.  

   
Член 15 

Потребна документација 
 
(1) Барателот е должен кон барањето за издавање на 

лиценца да ги достави следните документи: 
1. решение за упис во трговскиот регистар со сите 

прилози (образец 1 до 7); 
2. основачки акт и/или статут на барателот; 
3. изјава за сопственичката структура на капиталот 

на друштвото;  
4. доказ за правото на сопственост или правото на 

користење врз основните средства со кои ја врши деј-
носта;  

5. податоци и детален опис за учество на барателот 
во други трговски друштва и учество на другите тргов-
ски друштва во друштвото на барателот; 

6. потврда за бонитет на барателот издадена од 
страна на Централниот регистар на Република Македо-
нија; 

7. договор за концесија ако дејноста се врши со ко-
ристење на природно богатство и/или ако за вршење на 
дејноста е потребна концесија за јавна услуга; 

8. уверение од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци и други јавни давачки пропишани со закон; 

9. доказ дека не е востановено заложно право или 
хипотека, повеќе од 25% од вкупната вредност на сите 
основни средства со кои се врши дејноста; 

10. финансиски извештаи изготвени согласно Меѓу-
народните сметководствени стандарди за последните 
три години, со извештаи од овластен ревизор за извр-
шената ревизија ако обврската за ревизија е утврдена 
со закон, а за ново формирано претпријатие доказ за 
извори на финансиски средства потребни за вршење на 
дејноста; 

11. потврда дека не е отворена постапка за стечај 
или ликвидација; 

12. изјава дека барателот во своите интерни пресме-
тки ќе води одвоена евиденција за секоја од дејностите 
што ги врши и дека ќе изготвува финансиски извештаи 
кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, 
капиталот, приходите и расходите со резултатите од 
работењето, како и паричните текови на претпријатие-
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то, во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието, како и консолидирани финансиски изве-
штаи; 

13. податоци за организационата структура на бара-
телот со број на извршители во пооделни сектори, како 
и податоци за бројот и образованието на лицата кои 
што непосредно ракуваат со енергетскиот објект, опре-
мата и уредите во објектот  потребни за вршење на деј-
носта за која се бара лиценцата; 

14. потврда дека против барателот, како и лицето 
овластено за претставување и застапување на барате-
лот, со правосилна судска одлука :  

a) не е изречена мерка за безбедност, забрана за вр-
шење на определена дејност или забрана за вршење 
професија, дејност или должност за сторен прекршок; 
и 

б)  не е осуден за сторено кривично дело против: 
- јавните финансии, платниот промет и стопанство-

то; 
- здравјето на луѓето; 
- животната средина; 
- работните односи; 
- имотот; 
- општата сигурност на луѓето и имотот; 
- службената должност; 
- правниот сообраќај; 
- јавниот ред; и 
- државата.  
15. решение со кое се дава одобрување за изведува-

ње на проектот врз основа на студијата за оценка на 
влијанието врз животната средина, во согласност со за-
кон и други прописи; 

16. интегрирана еколошка дозвола, во согласност со 
закон и други прописи;  

17. решенија за исполнување на пропишаните усло-
ви за вршење на дејноста (заштита на животна средина, 
заштита од пожари, заштита при работа, санитарна и 
здравствена заштита, и др.) издадени од надлежните 
органи на управата, во постапка утврдена со закон и 
друг пропис; 

18. одобрение за градење, записник за извршен тех-
нички преглед и решение за употреба на објектот (само 
за објекти пуштени во употреба по влегување во сила 
на овој Правилник); 

19. записници од последните извршени инспекци-
ски надзори од страна на надлежните инспекциски ор-
гани; 

20. опис на подрачјето каде што ќе се врши дејно-
ста со вклучени релјефни, демографски, економски, 
инфраструктурни и други показатели, вклучувајќи за-
должително географски односно топографски карти и 
копие од катастарскиот план;  

21. временскиот период за кој се бара издавањето 
на лиценцата; и 

22. доказ дека е платен надоместокот од член 13 од 
овој Правилник. 

 
Член 16 

Постапување и одлучување по барањето 
 
(1) Постапката за издавање на лиценца отпочнува 

со денот на приемот на барањето за издавање на лицен-
ца во архивата на Регулаторната комисија. 

(2) Поднесеното барањето за издавање на лиценца 
задолжително се заведува во деловодникот на Регула-
торната комисија и на подносителот му се издава по-
тврда дека е примено барањето со заверена листа на 
примени документи во која се евидентира бројот на 
примените документи и нивните називи.  

(3) Во постапката за издавање на лиценца Регулаторна-
та комисија може, по потреба, да ангажира стручни органи-
зации, институции и истакнати експерти, за што донесува 
соодветен заклучок кој што се доставува до барателот.  

(4) Во постапката за издавање на лиценца, Регула-
торната комисија, како и лицата од став (3) кои што се 
ангажирани согласно став (3) од овој член и за кое што  
имаат добиено посебно овластување од Регулаторната 
комисија, имаат право да вршат увид на лице место за-
ради утврдување на фактичката состојба и проверка на 
веродостојноста на документацијата која била поднесе-
на од страна на барателот, како и на друга документа-
ција потребна за издавање на лиценцата. 

 
Член 17 

Разгледување на барањето од формален аспект  
(1) По добивањето на барањето, Регулаторната ко-

мисија утврдува дали е доставена потребната докумен-
тација за издавање на лиценца како и тоа дали доку-
ментацијата е доставена на пропишан начин и форма. 

(2) Регулаторната комисија е должна во рок од осум де-
на од денот на приемот на барањето да донесе заклучок за 
тоа дали се исполнети условите од став (1) на овој член.  

(3) Еден примерок од заклучокот од став (2) од овој 
член, Регулаторната комисија доставува до барателот.  

 
Член 18 

Постапување со формалните недостатоци  
на барањето  

(1) Ако Регулаторната комисија утврди дека барањето 
има формални недостатоци односно не се доставени по-
требните документи од член 15 од овој Правилник, како и 
посебната документација од Прилог 1 кој е составен дел 
од овој Правилник и/или документите не се доставени на 
начин пропишан со овој Правилник, ќе донесе заклучок 
со кој се утврдува дека барањето е нецелосно. 

(2) Во заклучокот од став (1) на овој член, Регула-
торната комисија  ќе му укаже на барателот за формал-
ните недостатоци и ќе му определи рок во кој треба  да 
се отстранат утврдените недостатоци во барањето.  

(3) Рокот од став (2) на овој член не може да биде по-
долг од 15 дена од денот на доставување на заклучокот. 

(4) Ако барателот не ги отстрани недостатоците во 
рокот определен во заклучокот од став (2) на овој член  
Регулаторната комисија ќе донесе решение за отфрла-
ње на барањето како нецелосно.   

 
Член 19 

Постапување со уредно барање  
(1) Ако Регулаторната комисија утврди дека бара-

њето нема формални недостатоци, ќе донесе заклучок 
за уредност на барањето и за отпочнување на постапка 
за јавна расправа по барањето во согласност со одред-
бите од овој Правилник.  

(2) Со заклучокот од став (1) на овој член Регула-
торната комисија ќе го задолжи барателот:  

- да го подготви Известувањето за барањето кое 
што треба да биде објавено; и 

- да го достави Известувањето за барањето до Регу-
латорната комисија заради одобрување.  
 

Член 20 
Обврска за барателот да го објави Известувањето  

за барањето  
(1) Барателот е должен во рок од пет дена од денот 

на добивањето на одобрувањето од член 19, став (2), 
алинеа 2,  од овој Правилник да го објави Известување-
то за барањето.  
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(2) Известувањето за барањето се објавува на веб 
страната на Регулаторната Комисија, а барателот го об-
јавува известувањето за барањето на свој трошок во 
најмалку два дневни весници од кои најмалку во еден 
од весниците што се издаваат на македонски јазик и во 
весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен ја-
зик различен од македонскиот јазик.    

 
Член 21 

Содржина на Известувањето за барањето 
 
(1) Известувањето од член 20, став (2) од овој Пра-

вилник треба да содржи особено: 
- име односно назив на барателот; 
- вид на енергетска дејност; 
- подрачје каде ќе се врши дејноста; 
- опис на начинот, објектите и средствата за врше-

ње на дејноста; 
- времетраење на лиценцата;  
- рок за доставување на предлози, мислења и суге-

стии во врска со барањето за издавање  на лиценца сог-
ласно член 23 од овој Правилник; и 

- адреса на Регулаторната комисија. 
 

Член 22 
Известување за објавување на барањето 

 
(1) Барателот е должен да достави доказ до Регула-

торната комисија дека Известувањето за барањето е  
објавено во дневниот печат, во согласност со одредби-
те од член 20 и 21 од овој Правилник.  

(2) Доколку барателот не го објави Известувањето 
за барањето во рок од пет дена од денот на доставува-
њето на одобрувањето од член 19, став (2), алинеа 2 од 
овој Правилник, ќе се смета дека барателот се откажал 
од барањето и барањето нема да произведува никакво 
правно дејство. 

 
Член 23 

Доставување на мислења и предлози во врска  
со барањето 

 
(1) Заинтересираните правни и физички лица можат 

по писмен пат  да достават до Регулаторната комисија 
мислења и предлози во врска со барањето во рок од 10 
дена од денот на последното објавување на известува-
њето за барањето во дневниот печат. 

 
Член 24 

Обезбедување на достапност на барањето 
 
(1) Регулаторната комисија е должна во рокот опре-

делен во член 23 од овој Правилник да обезбеди до-
стапност на барањето и придружната документација во 
просториите на Регулаторната комисија заради јавен 
увид на документите, освен во документацијата која 
што согласно член 12 став 3 на овој Правилник е опре-
делена како документација од доверлив карактер.   

 
Член 25 

Информирање и изјаснување на барателот  
во врска со добиените мислења 

 
(1) Регулаторната Комисија е должна во рок од три 

дена по истекот на рокот за прибирање на предлозите, 
мислењата и сугестиите од член 23 од овој Правилник, 
да му достави на барателот копии од сите добиени 
предлози, мислења и сугестии во врска со објавеното 
барање. 

(2) Барателот може во рок од 10 дена до Регулатор-
ната комисија во писмена форма да ги достави своите 
ставови по добиените предлози, мислења и сугестии во 
врска со објавеното барање. 

 
Член 26 

Подготвителна седница за разгледување  
на барањето  

(1) Регулаторната Комисија е должна во врска со 
поднесеното барање за издавање на лиценца да закаже 
подготвителна седница која треба да се одржи во рок 
кој не може да биде подолг од 40 дена од денот на от-
почнувањето на постапката.  

(2) Поканата за учество на подготвителната седница 
заедно со копиите од член 25, став (1) и ставовите на ба-
рателот од член 25, став (2) од овој Правилник се доставу-
ва најдоцна седум дена пред одржувањето на седницата.  

(3) За присуство и учество во расправата на подго-
твителната седница Регулаторната Комисија го покану-
ва барателот, како и овластени претставници на заинте-
ресираните претпријатија, институции и организации.  

 
Член 27 

Одбивање на барањето  
(1) Доколку врз основа на доставената документа-

ција, како и заклучоците од расправата на подготвител-
ната седница, се утврди дека не се исполнети условите 
за издавање на лиценцата, Регулаторната комисија во 
рок од дваесет дена од денот на завршувањето на под-
готвителната седница ќе одржи редовна седница на ко-
ја ќе донесе одлука за одбивање на барањето за издава-
ње на лиценца. 

(2) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната 
комисија ја објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Член 28 
Одлука за усвојување на барањето 

 
(1) Доколку врз основа на доставената документација, 

како и заклучоците од расправата на подготвителната сед-
ница, се утврди дека се исполнети условите за издавање 
на лиценцата, Регулаторната комисија во рок кој не може 
да биде подолг од дваесет дена од денот на завршувањето 
на подготвителната седница, ќе закаже редовна седница 
на која ќе донесе одлука за издавање на лиценца.  

(2) Одлуката од став (1) од овој член содржи пода-
тоци за носителот на лиценцата, дејноста за чие што 
вршење се издава лиценцата, територијата односно по-
драчјето каде што ќе се врши дејноста, рокот на важе-
њето на лиценцата како и образложение на причините 
поради кои се издава лиценцата.  

(3) Составен дел на одлуката од став (1) од овој 
член е лиценцата со содржина определена согласно 
член 31 на овој Правилник. 

(4) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната 
комисија ја објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

(5) На барателот задолжително му се издава увере-
ние за издадената лиценца во форма и содржина опре-
делена согласно член 32 од овој Правилник. 

 
Член 29 

Продолжување на роковите во постапката 
 
(1) Регулаторната комисија е должна да го извести 

барателот за продолжување на рокот за превземање на 
одделни дејствија во постапката, при што ги наведува 
причините за продолжување на рокот како и времетра-
ењето на продолжувањето. 
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(2) На барање на барателот, Регулаторната комисија 
со заклучок ќе го продолжи рокот за превземање на од-
делни дејствија во постапката од страна на барателот, и 
ќе го определи времетраењето на продолжувањето кое, 
имајќи ги во предвид причините заради кои се бара 
продолжување на роковите, не може да биде подолго 
од 10 дена. 

(3) Барањето од став (2) од овој член се доставува 
во писмена форма најдоцна три дена пред истекот на 
рокот кој што со овој Правилник е предвиден за прев-
земање на дејствието за чие што извршување се бара 
продолжувањето. 

(4) Ако барателот не ги преземе дејствијата во по-
стапката во рокот определен согласно став (2) од овој 
член, Регулаторната комисија ќе донесе решение за 
престанување на постапката за издавање на лиценци. 

(5) Ако по донесувањето на решението од став (3) 
на овој член барателот има намера да продолжи со по-
стапката за издавање на лиценца, должен е да поднесе 
ново барање за издавање на лиценца. 

 
Член 30 

Примена на Деловникот за работа  
на Регулаторната комисија 

 
(1) Одредбите од Деловникот за работа на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, бр. 01-171/1 од 29.12.2003 година, соодветно се 
применуваат на организирањето и одржувањето на 
подготвителната седница и редовната седница на Регу-
латорната комисија. 

 
III. СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА 

 
Член 31 

Содржина на лиценцата 
 
(1) Содржината на лиценцата ја утврдува Регула-

торната комисија во зависност од видот на енергетска-
та дејност, која покрај податоците од член 32 од овој 
Правилник, содржи одредби особено за: 

1. видот и обемот на енергетската  дејност која што 
ќе се врши; 

2. објектот и/или објектите каде ќе се врши дејноста 
со  технички карактеристики на објектите, постројките, 
опремата и инсталациите;   

3. подрачје  на кое ќе се врши дејноста (населено 
место, општина, местоположба на објектот според ка-
тастарскиот план); 

4. обврската за  поседување на  раздвоени сметки, 
забрана за меѓу-субвенционирање ; 

5. обврска за доставување на извештаи за финанси-
ското и деловното работење; 

6. обврска за почитување на техничките правила, 
нормативи и стандарди  за работа на енергетските обје-
кти и опрема; 

7. задолжително осигурување на објектите и опре-
мата за вршење на енергетска дејност од јавен интерес; 

8. заштита на  работниците; 
9. обука и стручно усовршување на работниците; 
10. обврски за заштита на животната средина, жи-

вотот и здравјето на луѓето; 
11. обврска за вршење на мониторинг на сопствено-

то работење од страна на носителот на лиценцата; 
12. обврска за обезбедување на сигурно, континуи-

рано и квалитетно снабдување со енергија; 
13. обврската за обезбедување на јавни услуги; 
14. обврска за обезбедување на недискриминаторен 

и транспарентен пристап на трети страни; 
15. обезбедување на енергетска ефикасност; 

16. обезбедување на вршење на дејноста во посебни 
услови (виша сила, промена на условите на светскиот 
пазар, воена и вонредна состојба); 

17. изготвување и објавување на годишна програма 
за ремонт, која што предвидува распоред на исклучува-
ње на производството, преносот, дистрибуцијата и 
снабдувањето со енергија (во зависност од дејноста ко-
ја што се врши); 

18. обврска за изготвување на бизнис план, перио-
дот за кој се однесува, како и роковите во кој се доста-
вува;  

19. изготвување на план за заштита од хаварии и 
мерки за ублажување и отстранување на последиците 
од хавариите; 

20. обврска за склучување на соодветни договори 
заради вршење на дејноста; 

21. мерење на произведена и испорачана количина 
на енергија, заштита и контрола на мерните инстру-
менти; 

22. мерки за заштита од неовластено превземање на 
енергија; 

23. приклучување и исклучување на енергетскиот 
систем; 

24. начин и постапка за информирање на потрошу-
вачите; 

25. дополнителни услуги; 
26. условите за продолжување, менување, суспен-

дирање и одземање на лиценцата; и 
27. други услови во зависност од видот на енергет-

ската дејност за која се издава лиценцата. 
 

Член 32 
Уверение за издадената лиценца 

 
(1) На носителот на лиценцата му се издава увере-

ние за издадена лиценца кое особено содржи: 
- Името на Регулаторна комисија за енергетика на 

Република Македонија со грбот на Република Македо-
нија и логото на Регулаторната комисија;  

- Бројот на одлуката на Регулаторната комисија, 
- Името и седиштето на носителот на лиценцата; 
- Енергетската дејност која ќе се врши;  
- Датум кога е издадена и датум до кога важи ли-

ценцата;   
- Евидентен број на издадената  лиценца;  
- Матичен број на носителот на лиценцата;  
- Даночен број на носителот на лиценцата; и 
- Печат на Регулаторната комисија и потпис на ов-

ластеното лице. 
 

IV. СЛЕДЕЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕТО  
НА ОБВРСКИТЕ ОД ЛИЦЕНЦАТА 

 
Член 33 

Начин на следење на исполнувањето  
на обврските од лиценцата 

 
(1) Регулаторната комисија го врши следењето на 

исполнување на обврските од лиценцата преку редовни 
и вонредни извештаи за работењето кои што е должен 
да ги доставува носителот на лиценцата, прегледи и 
контроли преку непосреден увид во работењето на но-
сителот на лиценцата кој што се врши  по службена 
должност или врз основа на добиена пријава и/или ин-
формација од страна на други државни органи, органи-
зации, институции, правни и физички лица, како и од 
средствата за јавно информирање. 

(2) Носителот на лиценцата е должен на барање на 
Регулаторната комисија да овозможи непречено  врше-
ње на работите неопходни за следење на исполнување 
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на обврските од лиценцата и на нејзино барање да и ја 
достави целокупната потребна документација  на на-
чин, во обем и форма утврдена од Регулаторната коми-
сија. 

(3) Регулаторната комисија е должна да  води еви-
денција за примените извештаи од став (1) на овој член 
и за прегледите  и контролите извршени врз работата 
на  носителот на лиценцата. 

 
Член 34 

Обврска за доставување на годишен извештај 
за работењето 

 
(1) Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија најдоцна до 10 март во тековната година 
да доставува годишен извештај за работењето во прет-
ходната година, како и други извештаи во периоди и на 
начин, во обем и форма утврдени во лиценцата.  

(2) Годишниот извештај од став (1) на овој член со-
држи податоци особено за:  

1. опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за 
промените во главнината, извештај за паричните теко-
ви, применетите сметководствени политики и други 
објаснувачки белешки подготвени во согласност со ме-
ѓународните сметководствени стандарди;  

3. спроведувањето на обврската за  поседување на  
раздвоени сметки; 

4. превземени мерки за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените; 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето; 
- извршување на мониторинг на работењето; 
- обезбедување на сигурно, континуирано и квали-

тетно вршење на дејноста; 
- остварување на  обврската за обезбедување на јав-

ни услуги; 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

5. извршување на годишната програма за ремонти; 
6. состојба со кадровска екипираност;  
7. реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година; 
8. исполнување на обврските по склучените догово-

ри; 
9. реализација на обврската за информирање на по-

трошувачите; и 
10. други податоци утврдени во лиценцата во завис-

ност од видот на дејноста. 
 

Член 35 
Обврска за известување на Регулаторната комисија 

за предвидени промени 
 
(1) Носителот на лиценца е должен да ја извести Ре-

гулаторната комисија за предвидените статусни проме-
ни во друштвото, сопственичката структура, како и 
техничко-технолошкото работење, најдоцна три месе-
ци пред нивното настанување.  

(2) Во случај кога носителот на лиценцата доставу-
ва известување за предвидени статусни промени, во из-
вестувањето треба да биде содржана изјава во која ќе 
се назначи кое од трговските друштва кои настануваат 

со предвидените статусни промени  ќе продолжи со вр-
шењето на енергетската дејност за која е издадена ли-
ценцата, како и предлог за условите и начинот на вр-
шењето на дејноста во рокот определен согласно член 
49 став (2) од овој правилник.  

(3) Трошоците кои што можат да настанат во врска 
со обврските за известувањето се на товар на носите-
лот на лиценцата.   

Член 36 
Вршење на непосреден увид во работењето  

на носителот на лиценцата 
 
(1) Заради остварување на следењето на исполнува-

њето на обврските од лиценцата, Регулаторната коми-
сија може во секое време, со претходна најава да врши 
непосреден увид во вршењето на  дејноста за која е из-
дадена лиценцата,  увид во целокупната документација 
на носителот на лиценцата, објектите, деловните про-
стории, простори, инсталациите, како и на средствата и 
опремата потребни за вршење на дејноста. 

(2) Увидот од став (1) од овој член може да го вр-
шат овластени лица вработени во Регулаторната коми-
сија, како и други стручни правни или физички лица 
врз основа на посебно овластување издадено од страна 
на Регулаторната комисија. 

(3) Од извршениот увид од став (1) од овој член се 
составува извештај кој што се доставува и до носите-
лот на лиценцата. 

(4) Регулаторната комисија е должна на својата веб 
страна да ги објавува извештаите за извршените увиди 
во работењето на носителите на лиценците.  

(5) По исклучок од став (4) на овој член, по барање 
на носителот на лиценцата, Регулаторната комисија со 
решение ќе определи одделни податоци, до кои е дој-
дено при увидот или што и биле доставени од страна 
на носителот на лиценцата да ги чува како службена 
тајна.   

 
Член 37 

Донесување на решениja за отстранување  
на недостатоците во работењето 

 
(1) Ако при вршењето на увидот од член 36 на овој 

Правилник  се утврди дека носителот на лиценцата не 
се придржува кон условите определени во лиценцата, 
Регулаторната комисија со решение ќе определи рок во 
кој утврдените недостатоци треба да се отстранат.  

(2) Рокот за отстранување на недостатоците од став 
(1) на овој член не може да биде подолг од 90  дена од 
денот на врачувањето на решението. 

(3) Ако носителот на лиценцата  не  ги отстрани 
утврдените недостатоци во рокот определен согласно 
став (2) на овој член, Регулаторната комисија ќе отпоч-
не постапка за суспендирање или одземање на лицен-
цата.   

Член 38 
Превземање на мерки врз основа на извршен инс-
пекциски надзор од страна на надлежните органи 

 
(1) Ако врз основа на извештајот од член 36 став (3) 

од овој Правилник  може да се утврди постоење на не-
исправности и неправилности кои  можат да предизви-
каат загрозување на сигурноста со снабдување со енер-
гија, животот и здравјето на луѓето животната средина 
и имотот, Регулаторната комисија ќе ги извести над-
лежните органи нa државнaта управа и надлежните 
инспекторати за наодите во извештајот кои се однесу-
ваат на работењето на носителот на лиценцата и ќе по-
крене иницијатива за вршење на инспекциски надзор и 
за преземање на соодветни мерки. 
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(2) Ако врз основа на правосилно решение донесе-
но во постапката за инспекциски надзор од став (1) на 
овој член се утврди дека носителот на лиценцата ги 
прекршил законите и другите прописи, Регулаторната 
комисија ќе отпочне постапка за суспендирање или од-
земање на лиценцата. 

 
Член 39 

Предлог за покренување на прекршочна или  
кривична постапка 

 
(1) Регулаторната комисија ќе поднесе предлог за 

покренување на прекршочна постапка односно пријава 
за покренување на кривична постапка, ако носителот 
на лиценцата сторил повреда на закон или друг пропис 
за кои е предвидена прекршочна или кривична одго-
ворност.  

 
V. ПОСТАПКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ  

НА ЛИЦЕНЦАТА 
 

Член 40 
Продолжување на лиценцата на барање  

на носителот 
 
(1) Ако  носителот на лиценцата  има намера да 

продолжи со вршење  на истата енергетска дејност дол-
жен е најдоцна 60 дена пред истекот на важењето на 
издадената лиценца да отпочне постапка пред Регула-
торната комисија за продолжување на постоечката ли-
ценца.  

(2) Доколку носителот на лиценцата не поднесе ба-
рање за продолжување на лиценцата во рокот од став 
(1) од овој член се смета дека носителот нема интерес 
за отпочнување  на постапката за продолжување на ли-
ценцата. 

Член 41 
Поднесување на барање за продолжување  

на лиценцата 
 
(1) Барањето за продолжување на лиценца се доста-

вува во писмена форма потпишана од лицето овласте-
но за претставување и застапување на носителот на ли-
ценцата, архивирано и заверено со печат. 

(2) Кон барањето за продолжување на лиценца од 
став (1) од овој член, носителот на лиценцата, задолжи-
телно треба да приложи доказ дека на сметка на Регу-
латорната комисија уплатил неповратен паричен надо-
месток за трошоците направени во постапката за про-
должување на лиценцата во нето износ од 500 Евра во 
денарска против вредност, по средниот курс на Народ-
ната банка на Република Македонија на денот на под-
несувањето на барањето за продолжување на лиценца-
та. 

(3) Во постапката за продолжување на лиценцата 
Регулаторната комисија може да побара од носителот 
на лиценцата да достави дополнителни податоци по-
требни за донесување на одлуката за продолжување на 
лиценцата. 

(4) Во постапката за продолжување на лиценца со-
одветно се применуваат одредбите од член 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 од  овој Правилник.  

 
Член 42 

Продолжување на лиценцата за вршење  
на енергетски дејности од јавен интерес 

 
(1) По исклучок од член 40 став (1) од овој Правил-

ник, носителот на лиценца кој што во смисла на Законот 
за енергетика  врши дејности од јавен интерес е должен 

една година пред истекот на времетраењето на издадената 
лиценца да ја извести Регулаторната комисија за намерите 
во врска со продолжувањето на лиценцата.  

(2) Регулаторната комисија може да ја продолжи 
лиценцата за период не подолг од една година, доколку 
нејзиното престанување предизвика престанување на 
обврската за обезбедување на јавната услуга, што како 
обврска од лиценцата е должен да ја исполнува носите-
лот на лиценцата.   

 
VI. ПОСТАПКА ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА 

 
Член 43 

Покренување на постапката и услови  
за менување на лиценцата 

 
(1) Лиценцата може да се менува на барање на но-

сителот на лиценцата и по службена должност од стра-
на на Регулаторната комисија.  

(2) Регулаторната комисија може да покрене по-
стапка за менување на лиценцата за вршење на енер-
гетска дејност по службена должност доколку се поја-
ват значителни промени во условите за вршење на 
енергетската дејност. 

(3) Како значителни промени во смисла на став (2) 
од овој член особено се смета промена на законите и 
другите прописи во Република Македонија, обврски 
коишто Република Македонија ги презела врз основа 
на ратификување на меѓународни договори, како и зна-
чителна промена на условите на домашниот, регионал-
ниот и светскиот пазар за енергија.  

 
Член 44 

Содржина на барањето за менување на лиценцата  
(1) Барањето за менување на лиценцата треба да со-

држи: 
- образложение зошто се бара менување на лиценцата ; 
- копија од постоечката лиценца; 
- образложена изјава дека промената на лиценцата 

нема да предизвика намалување на обврската за обез-
бедување на јавни услуги; 

- елаборат за економската оправданост на барањето 
за менување на лиценцата; 

- елаборат за техничка оправданост на барањето за 
менување на лиценцата; 

- план за вршење на енергетската дејност во услови 
на променета лиценца; и   

- други образложенија релевантни за менување на 
лиценцата. 

(2) Во зависност од наводите содржани во изјавите, 
образложенијата и елаборатите од став (1) од овој член, 
Регулаторната комисија може да определи да се доста-
ви дополнителна документација потребна за донесува-
ње на одлука за менување на лиценцата. 

(3) Кон барањето за менување на лиценца од став 
(1) од овој член, носителот на лиценцата, задолжително 
треба да приложи доказ дека на сметка на Регулаторна-
та комисија уплатил неповратен паричен надоместок за 
трошоците направени во постапката за менување на 
лиценцата во нето износ од 500 Евра во денарска про-
тив вредност, по средниот курс на Народната банка на 
Република Македонија на денот на поднесувањето на 
барањето за менување на лиценцата. 

 
Член 45 

Постапка за менување на лиценцата  
(1) На постапката за менување на лиценцата соодветно 

се применуваат одредбите од овој Правилник коишто се 
однесуваат на постапката за издавање на лиценца. 
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(2) Регулаторната комисија најдоцна осум дена од 
денот на приемот на барањето за менување на лиценца-
та ќе донесе заклучок за оправданоста на барањето за 
менување на лиценцата. 

(3) Доколку Регулаторната комисија утврди дека 
барањето за менување на лиценцата е оправдано, во 
заклучокот од став (2) од овој член ќе ги определи 
одредбите од овој Правилник коишто ќе се применува-
ат во постапката за менување на лиценцата, во завис-
ност од карактерот, обемот и последиците од менува-
њето на лиценцата. 

(4) До правосилноста на одлуката на Регулаторната 
комисија за менување на лиценцата, носителот на ли-
ценцата ќе ги извршува своите права и обврски во сог-
ласност со важечката лиценца. 

 
VII. СТАТУСНИ ПРОМЕНИ КАЈ НОСИТЕЛОТ  

НА ЛИЦЕНЦАТА 
 

Член 46 
Присоединување на носителот на лиценцата  

кон друго трговско друштво 
 
(1) Кога носителот на лиценца е трговско друштво 

кое што се присоединува со трговско друштво кое е но-
сител на лиценца за различна енергетска дејност, на 
друштвото кое што се присоединува му престанува ва-
жењето на лиценцата, а на друштвото кое што превзе-
ма е должно да отпочне постапка за издавање на ли-
ценца за вршење на енергетската дејност што ја врше-
ло друштвото кое се присоединило.  

(2) Кога носителот на лиценца е трговско друштво 
кое што се присоединува со трговско друштво кое е но-
сител на лиценца за иста енергетска дејност, на друш-
твото кое што се присоединува му престанува важење-
то на лиценцата, а друштвото кое што превзема е 
должно да отпочне постапка за менување  на важечката 
лиценца. 

(3) Кога  носителот на лиценцата се присоединува 
со трговско друштво кое што не е носител на лиценца 
за енергетска дејност, во тој случај на друштвото кое 
што се присоединува му престанува лиценцата, а 
друштвото кое што превзема е должно да отпочне по-
стапка за издавање на лиценца за вршење на соодвет-
ната енергетска дејност.  

 
Член 47 

Спојување на носителот на лиценцата со друго  
трговско друштво 

 
(1) При спојување на трговските друштва коишто 

се носители на лиценца за иста и/или различна енергет-
ска дејност, како и спојување на трговско друштво но-
сител на лиценца со трговско друштво коешто не е но-
сител на лиценца, новото трговско друштво кое што 
настанало како резултат на спојувањето е должно да 
отпочне постапка за издавање на лиценца за вршење на 
енергетска дејност. 

 
Член 48 

Поделба на носителот на лиценцата на две или  
повеќе  трговски друштва 

 
(1) Кога трговско друштво кое е носител на лицен-

цата преку поделба истовремено го пренесува сиот 
имот и обврски на две или повеќе новоосновани тргов-
ски друштва, секое од ново основаните трговски друш-
тва кое има намера да продолжи да врши енергетска 
дејност, е должно да отпочне постапка за издавање ли-
ценца за соодветната енергетска дејност.  

(2) Кога трговското друштво кое што се поделило 
било носител на две или повеќе лиценци за вршење на 
различни енергетски дејности, новоснованите трговски 
друштва настанати со поделбата кои што имаат намера 
да вршат енергетска дејност должни се да отпочнат по-
стапка за издавање лиценца за вршење на енергетска 
дејност.  

 
Член 49 

Донесување на одлука по барањето на носител на 
лиценца кој извршил статусни промени 

 
(1) Трговското друштво кое што извршило статусна 

промена согласно член 46, 47 и 48 од овој Правилник, 
должно е во рок од три дена од уписот на промената во 
трговскиот регистар да ја извести Регулаторната коми-
сија за настаната статусна промена и да отпочне по-
стапка за издавање нова, односно менување на  важеч-
ката лиценца. 

(2) По приемот на известувањето од став (1) од 
овој член, Регулаторната комисија, ќе донесе реше-
ние со кое на трговското друштво од став (1) на овој 
член, во согласност со известувањето од член 35 
став(2) на овој Правилник, ќе му определи преоден 
рок кој што не може да биде подолг од 60 дена од 
денот на донесувањето на решението, во кој може да 
ја врши енергетската дејност додека не му се издаде 
нова лиценца, односно не му се промени важечката 
лиценца. 

(3) Доколку трговското друштво од став (1) на 
овој член по истекот на рокот од став (2) од овој 
член не отпочнало постапка за издавање на нова ли-
ценца, односно постапка за менување на важечката 
лиценца, Регулаторната комисија по службена долж-
ност ќе ја одземе важечката лиценца за вршење на 
енергетска дејност. 

 
 

VIII. ПОСТАПКА ЗА СУСПЕНЗИЈА, ОДЗЕМАЊЕ  
И ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦАТА 

 
Член 50 

Покренување на постапка за суспензија 
или одземање  на лиценцата 

 
(1) Покренување на постапка за суспензија или од-

земање  на лиценцата за вршење на енергетска дејност 
се врши по службена должност или по претходно доби-
ен акт од надлежен државен орган, инспекторат или 
институција. 

 
Член 51 

Покренување на постапка за суспензија или одзема-
ње на лиценца по пријава на надлежен државен  

орган, инспекторат или институција 
 
(1) Регулаторната комисија покренува постапка 

за суспензија или одземање на лиценцата ако со до-
ставено решение за извршен инспекциски надзор од 
страна на надлежен државен орган, инспекторат или 
институција кај  носителот на лиценцата за вршење 
на енергетска дејност е констатирано прекршување 
на: 

- законите, другите прописи и општи акти; 
- техничките прописи и стандардите; 
- прописите за заштита на работниците при работа; 
- прописите за заштита на животната средина; 
- прописите за заштита на потрошувачите и конку-

ренцијата; и  
- прописите за финансиско работење.  
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Член 52 
Услови за покренување на постапка за суспензија 

или одземање на лиценца 
 
(1) Регулаторната комисија покренува постапка за 

суспензија или одземање на лиценцата по службена 
должност ако носителот на лиценцата: 

- не ја врши дејноста за која е издадена лиценца-
та на начин и под услови пропишани со закон и дру-
ги прописи на начин и услови определени со лицен-
цата; 

- ги прекршил условите за вршење на дејноста наве-
дени во лиценцата; 

- ги загрози животната средина, животот и здравје-
то на луѓето имотот, и што е утврдено со решение од 
надлежен државен орган со кое му се забранува врше-
ње на дејноста;  

- не ги исполнува условите од концесискиот дого-
вор заради што, во согласност со закон, концесискиот 
договор престанал; 

- не е во состојба да ги плати долговите или ако врз 
него се спроведува принудна управа или е покрената 
постапка за стечај или ликвидација; 

- ја промени управувачката структура и ако новото 
мнозинство на акционери нема доволно технички, фи-
нансиски, и раководни капацитети;  

- престанал да ги исполнува условите за вршење на 
дејноста  за која е издадена лиценцата;  

- во определен рок не постапи по барањето на над-
лежните органи за отстранување на недостатоците во 
работењето; 

- не започне со вршење на енергетската дејност во 
рокот определен со лиценцата; 

- побара одземање на лиценцата за вршење на енер-
гетска дејност од Регулаторната комисија; и  

- други случаи определени во лиценцата. 
 

Член 53 
Постапка за суспензија или одземање  

на лиценцата 
 
(1) Најдоцна во рок од осум дена по добивање-

то на пријавата од страна на  надлежен државен 
орган, инспекторат или институција во која со ре-
шение  констатирале прекршувања на законските 
и другите прописи, како и врз основа на извешта-
јот за извршениот увид од следењето на обврската 
за исполнување на обврските од лиценцата од 
член 36 од овој Правилник, Регулаторната комиси-
ја  ќе одржи подготвителна седница заради разгле-
дувањето на пријавата односно извештајот и доне-
сување на одлука за суспензија или одземање на 
лиценцата.  

(2) Одлучувањето по пријавата од став 1 на овој 
член се врши согласно Деловникот за работа на  Регу-
латорната комисија бр. 01-171/1 од 29.12.2003 година. 

 
Член 54 

Постапка за престанување на лиценцата по  
барање на носителот на лиценцата 

 
(1) Носителот на лиценцата може со писмено бара-

ње да побара од Регулаторната комисија да донесе од-
лука за престанување на лиценцата.  

(2) Носителот на лиценцата е должен барањето од 
став (1) на овој член да го поднесе најмалку  60 дена 
пред денот од кој се бара престанување на лиценцата.  

(3) Носителот на лиценцата е должен во барањето 
од став (1) на овој член да ги наведе причините поради 
кои се бара престанувањето на лиценцата.  

(4) По исклучок од став (2) на овој член, докол-
ку носителот на лиценцата врши енергетска дејност 
која со Законот за енергетика е прогласена за деј-
ност од јавен интерес, должен е барањето од став 
(1) на овој член, да го поднесе  најмалку една годи-
на  пред денот од кој се бара престанување на ли-
ценцата. 

Одлуката за престанување на лиценцата Регулатор-
ната комисија ја објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.  

 
IX. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЦЕНЦИ 
 

Член 55 
Водење на евиденција за лиценците 

 
(1) Регулаторната комисија ја востановува, одржува 

и обновува евиденцијата за издадените лиценци, како и 
за сите промени кои што се настанати во врска со изда-
дените лиценци.  

(2) Евиденцијата од став (1) на овој член содржи 
податоци наведени во Прилогот 4  кој што е составен 
дел на овој Правилник.  

 
Член 56 

Начин на водење на евиденција за лиценците 
 
(1) Евиденцијата за издадените лиценци се води на 

образец чија што содржина е дадена во Прилогот 4.   
(2) Кон секој податок запишан во образецот од 

став (1) од овој член се наведува и архивскиот број 
на документот кој се однесува на соодветниот пода-
ток.  

 
Член 57 

Објавување и одржување на евиденцијата  
за лиценци 

 
(1) Регулаторната комисија е должна на својата веб 

страница да ја објави, редовно да ја одржува и обнову-
ва евиденцијата  за  издавање, менување, продолжува-
ње, суспендирање, одземање и престанување на лицен-
ците.  

(2) Секое заинтересирано правно или физичко лице 
може со писмено барање до Регулаторната комисија да 
побара увид во документите чиј архивски број е наве-
ден во евиденцијата за издадените лиценци.  

(3) Регулаторната комисија е должна во рок од 
три дена од денот на  приемот на барањето да му 
овозможи на лицето од став (2) на овој член увид во 
посочениот документ доколку тој документ согласно 
член 12, став (3) од овој Правилник, од страна на но-
сителот на лиценцата не е определен како доверлив, 
како и да го извести за времето и просторот на врше-
њето на увидот како и тоа дали ќе се овозможи и под 
кои услови лицето ќе може да добие фотокопија од 
документот.  
 

X. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 58 
Влегување во сила на Правилникот 

 
(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на не-

говото објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 01-650/1             Претседател, 
20 јуни 2005 година             Славе Ивановски, с.р. 
         Скопје 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА 

31. 
Врз основа на член 32, 34 и 56 став 1 точка 3 од Законот 

за здравственото осигурување (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02 и 
31/03), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија, на седницата одржана на 9.06.2005 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА  ВО ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ 

НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ  
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на висината на учеството 
на осигурените лица во вкупните трошоци на здравстве-
ните услуги и лековите (“Службен весник на РМ“ бр. 
48/01, 52/01 и 17/05), член 4 точка 4 се менува и гласи: 

“4. Лабораториски преглед по упат: 
А - Биохемиски анализи по упат:  
- Крвна слика, седиментација и урина,  
биохемиски статус до три анализи од  
секој поединечен статус  50,00 денари. 
- Биохемиски статус над три анализи од  
секој поединечен статус  

100,00 денари. 
 

- Биохемиски анализи за повеќе од еден статус  150,00 денари. 
- Биохемиски маркери, туморски маркери и 
инфективни маркери за секој орган односно 
за секоја група поединечно   100,00 денари. 
- Специфични анализи (лекови, витамини, 
протеини и др.) за секоја поединечна анализа   100,00 денари. 
Б-Микробиолошки анализи по упат:  
- Основни бактериолошко - миколошки ис-
питувања само на еден органски систем до 4 
видови примероци и серолошки испитувања 
за 1 микроорганизам или серолошки испиту-
вања за еден микроорганизам односно една 
класа антитела   100,00 денари. 
- Основни бактериолошко-миколошко-паразито-
лошки испитувања само на еден морфолошко - 
органски систем над 4 видови примероци или 
серолошки испитувања за повеќе микроорга-
низми односно повеќе класи антитела  200,00 денари. 
- Молекуларни методи на испитување  300,00 денари. 
- Комбинирани испитувања (бактериолошко - 
миколошко - серолошки и молекуларни методи)  500,00 денари.“ 

Во член 4 точка 5 се менува и гласи: 
„Рендгенски преглед по упат:  
- нативни рендген снимки  100,00 денари. 
- Рендген снимки со употреба на контрасни 
средства  200,00 денари. 
- Мамографија    250,00 денари. 
- Компјутерска томографска снимка (КТМ) 
без употреба на контрасни средства  250,00 денари. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Компјутерска томографска снимка (КТМ) 
со употреба на контрасни средства  400,00 денари.“
Во член 4 точка 9 се менува и гласи:  
„- Еднодневен третман во физикална медици-
на и рехабилитација, психијатриски третман 
- амбулантски  
 

50,00 денари.“ 
 

Точката 4 станува точка 10. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се објави по добивање на согласност од министерот 
за здравство. 

  
Бр. 02-4378/3                       Управен одбор              

9 јуни 2005 година                 Зам. претседател,  
    Скопје             проф. д-р Магдалена Антова Велеска, с.р. 

_______________________________________________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 
Врз основа на член 16-а од Законот за данок на до-

бивка (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002 и 51/2003) и член 30-з став 1 од Законот за пер-
соналниот данок на доход (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 
8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02 и 96/04), Државниот 
завод за статистика ги утврдува и објавува 

 
КОЕФИЦИЕНТИТЕ 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МАЈ  2005 ГОДИНА 

 
- претходни податоци- 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во мај 
2005 година во однос на април 2005 година е - 0.002. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на мај 2005 година во однос на де-
кември 2004 година е 0.023. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во мај 2005 година 
во однос на мај 2004 година е 0.025. 

 
                                                     Заменик - директор, 

                                                          Мухедин Брава, с.р.  
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Телефони:  +389-2-3298-860. 
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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. 

 




