
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 

1304. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината 

на обрасците на сообраќајната доз-

вола и на потврдата за пробно во-

зење, како и начинот и постапката 

за нивно издавање*............................ 2 

1305. Правилник за начинот на попол-

нување на Царинската декларација 

и Кодексот на шифри кои се упот-

ребуваат при пополнување на Ца-

ринската декларација......................... 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Стр. 

1306. Правилник за начинот и поблис-

ките услови за одобрување на воз-

ни редови за нови линии и за про-

мена на одобрени линии во меѓуоп-

штинскиот и меѓународниот превоз 

на патници, издавање, продолжува-

ње и одземање на дозволата за 

одобрена линија, формата и сод-

ржината на образецот на дозволата 

и на возниот ред................................. 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број 105 27 мај 2019, понеделник година LXXV 



 Стр. 2 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1304. 

Врз основа на член 27 став 1 алинеја 3 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за внатрешни работи, до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА 

СООБРАЌАЈНАТА ДОЗВОЛА И НА ПОТВРДАТА ЗА  ПРОБНО ВОЗЕЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ И  

ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ИЗДАВАЊЕ* 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно 

возење, како и начинот и постапката за нивно издавање(
*
) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

101/12, 160/12 и 35/13), во целиот текст зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Ре-

публика Северна Македонија“, зборовите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ се заменуваат со зборовите „РЕ-

ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“, а зборовите „Р. Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република 

Северна Македонија“ 

 

Во целиот текст на правилникот зборовите „REPUBLIC OF MACEDONIA“ се заменуваат со зборовите 

„REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA“ . 

 

Член 2 

Обрасците број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се заменуваат со нови Обрасци број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 кои се дадени 

во прилог и се составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 15 јуни 2019 година. 

 

  Бр. 13.1.1-39113/1                                                                     Министер 

   15 маj 2019 година                                                                        за внатрешни работи, 

          Скопје  Оливер Спасовски, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1305. 

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број  

39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18) ми-

нистерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ 

КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на шиф-

ри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација. 

 

Член 2 

Единствениот царински документ (во понатамошниот текст: ЕЦД) како службен образец на царинска дек-

ларација пропишан со член 116 став (1) од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (во понатамошни-

от текст: Уредбата), се пополнува според Упатство за употреба и начин на пополнување на рубриките во ЕЦД 

кое е дадено во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Кодексот на шифри кои се употребуваат за пополнување на ЕЦД е даден во Прилог 2 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 4 

Царинската декларација изготвена со употреба на  техника за електронска обработка на податоци, пропи-

шана со член 71 став (1) точка б) од Царинскиот закон (во понатамошнот текст: Законот) и поднесена соглас-

но одредбите на Законот и Уредбата, се пополнува според Упатството за употреба и начинот на пополнување 

на царинска  декларација изготвена со употреба на техника на електронска обработка на податоци, кое е даде-

но во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Кодексот на шифри кои се употребуваат за пополнување на царинска декларација изготвена со употреба 

на техника за електронска обработка на податоци е даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 6 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот 

на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 36/14, 98/14, 172/14,  15/15, 9/17 и 109/18).  

 

Член 7 

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

ка Северна Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2019 година. 

 

      Бр. 20-4242/4  

23 мај 2019 година                                                                    Министер за финансии, 

           Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 

 



 Стр. 20 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 21 

 
 



 Стр. 22 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 23 

 
 



 Стр. 24 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 25 

 
 



 Стр. 26 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 27 

 
 



 Стр. 28 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 29 

 
 



 Стр. 30 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 31 

 
 



 Стр. 32 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 33 

 
 



 Стр. 34 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 35 

 
 



 Стр. 36 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 37 

 
 



 Стр. 38 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 39 

 
 



 Стр. 40 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 41 

 
 



 Стр. 42 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 43 

 
 



 Стр. 44 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 45 

 
 



 Стр. 46 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 47 

 
 



 Стр. 48 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 49 

 
 



 Стр. 50 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 51 

 
 



 Стр. 52 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 53 

 
 



 Стр. 54 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 55 

 
 



 Стр. 56 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 57 

 
 



 Стр. 58 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 59 

 
 



 Стр. 60 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 61 

 
 



 Стр. 62 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 63 

 
 



 Стр. 64 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 65 

 
 



 Стр. 66 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 67 

 
 



 Стр. 68 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 69 

 
 



 Стр. 70 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 71 

 
 



 Стр. 72 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 73 

 
 



 Стр. 74 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 75 

 
 



 Стр. 76 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 77 

 
 



 Стр. 78 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 79 

 
 



 Стр. 80 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 81 

 
 



 Стр. 82 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 83 

 
 



 Стр. 84 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 85 

 
 



 Стр. 86 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 87 

 
 



 Стр. 88 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 89 

 
 



 Стр. 90 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 91 

 
 



 Стр. 92 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 93 

 
 



 Стр. 94 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 95 

 
 



 Стр. 96 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 97 

 
 



 Стр. 98 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 99 

 
 



 Стр. 100 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 101 

 
 



 Стр. 102 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 103 

 
 



 Стр. 104 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 105 

 
 



 Стр. 106 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 107 

 
 



 Стр. 108 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 109 

 
 



 Стр. 110 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 111 

 
 



 Стр. 112 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 113 

 
 



 Стр. 114 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 115 

 
 



 Стр. 116 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 117 

 
 



 Стр. 118 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 119 

 
 



 Стр. 120 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 121 

 
 



 Стр. 122 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 123 

 
 



 Стр. 124 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 125 

 
 



 Стр. 126 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 127 

 
 



 Стр. 128 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 129 

 
 



 Стр. 130 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 131 

 
 



 Стр. 132 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 133 

 
 



 Стр. 134 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 135 

 
 



 Стр. 136 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 137 

 
 



 Стр. 138 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 139 

 
 



 Стр. 140 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 141 

 
 



 Стр. 142 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 143 

 
 



 Стр. 144 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 145 

 
 



 Стр. 146 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 147 

 
 



 Стр. 148 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 149 

 
 



 Стр. 150 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 151 

 
 



 Стр. 152 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 153 

 
 



 Стр. 154 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 155 

 
 



 Стр. 156 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 157 

 
 



 Стр. 158 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 159 

 
 



 Стр. 160 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 161 

 
 



 Стр. 162 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 163 

 
 



 Стр. 164 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 165 

 
 



 Стр. 166 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 167 

 
 



 Стр. 168 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 169 

 
 



 Стр. 170 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 171 

 
 



 Стр. 172 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 173 

 
 



 Стр. 174 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 175 

 
 



 Стр. 176 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 177 

 
 



 Стр. 178 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 179 

 
 



 Стр. 180 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 181 

 
 



 Стр. 182 - Бр. 105                                                                                        27 мај 2019 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

1306. 
Врз основа на член 24-а став 19 од Законот за пре-

воз во патниот сообраќај („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 
140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 
42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 
193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18), министе-
рот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБ-
РУВАЊЕ НА ВОЗНИ РЕДОВИ ЗА НОВИ ЛИНИИ И 
ЗА ПРОМЕНА НА ОДОБРЕНИ ЛИНИИ ВО МЕЃУ-
ОПШТИНСКИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ 
НА ПАТНИЦИ, ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И 
ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРЕНА ЛИ-
НИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ  

НА ДОЗВОЛАТА И НА ВОЗНИОТ РЕД 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и поблис-

ките услови за одобрување на возни редови за нови ли-
нии и за промена на одобрени линии во меѓуопштин-
скиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, 
продолжување и одземање на дозволата за одобрена 
линија, формата и содржината на образецот на дозво-
лата и на возниот ред. 

 
Член 2 

Во текот на годината се објавува оглас за одобрува-
ње на возни редови за нови линии и за промена на возни 
редови за одобрени линии на ВЕБ страната на Минис-
терството за транспорт и врски и во дневниот печат. 

Во огласот се определува рокот за електронското 
аплицирање и условите согласно член 24-а од Законот 
за превоз во патниот сообраќај што треба да ги испол-
нува превозникот за да може да учествува на истиот. 

 
Член 3 

 Електронското аплицирање, обработката на пода-
тоците како и целокупната постапка за одобрување на 
возни редови за нови линии и за промена на возни ре-
дови за одобрени линии се врши преку електронски 
систем достапен на интернет страницата на Министер-
ството за транспорт и врски. 

 
Член 4 

Во електронската апликација превозникот пополну-
ва задолжителни податоци за возниот ред за линијата 
за која аплицира согласно член 3 точки 14 и 16 од Зако-
нот за превоз во патниот сообраќај. 

 
Член 5 

Комисијата за одобрување на возни редови за нови 
линии и за промена на возни редови за одобрени линии 
врз основа на добиените резултати од компјутерски об-
работените апликации доставува предлог листа на 
одобрени, односно одбиени барања до министерот за 
транспорт и врски за одобрување во рок од 30 дена од 
денот на распределбата на возните редови. 

 
Член 6 

Од денот на приемот на решението за одобрен во-
зен ред во рок од десет дена превозникот доставува ба-
рање за издавање на дозвола за одобрениот возен ред. 

Кон барањето за издавање на дозвола за одобрен 
возен ред за меѓуопштински превоз на патници се при-
ложува следната документација: 

- копија од решение од одобрениот возен ред, 

- десет примероци од одобрениот возен ред изгот-
вени на пропишан образец, 

- доказ за платена административна такса за регис-
трација на возниот ред и 

- доказ за платена административна такса за издава-
ње на дозволата (зависно од бројот на дозволи). 

Кон барањето за издавање на дозвола за одобрен 
возен ред за меѓународен превоз на патници се прило-
жува следната документација: 

- копија од решение од одобрениот возен ред. 
- соодветен број на примероци од одобрениот возен 

ред изготвени на пропишан образец во зависност од 
трасата на линијата, 

- соодветен број на примероци од итинерерот и це-
новник во зависност од трасата на линијата, 

- распоред-план на возење на возачите за одржува-
ње на линијата, 

- договор за заедничкo одржување на линијата со 
странски превозник доколку со меѓународен договор е 
предвидено линискиот превоз на патници да се вос-
поставува врз основа на реципроцитет и 

- доказ за платена административна такса за регис-
трација на возен ред и за заверка на ценовникот. 

Решението за одобрениот возен ред може да се про-
мени во случаите утврдени во членот 28 став 2 од Зако-
нот за превоз во патниот сообраќај. 

Решението за одобрениот возен ред ќе се одземе до-
колку во рок од 12 месеци од денот на доставување на 
барањето за издавање на дозвола истата не се издаде од 
страна на надлежниот орган на странската земја. 

Решението за одобрениот возен ред ќе се одземе до-
колку има известување од надлежен орган на странска 
држава дека за истиот нема позитивна согласност сог-
ласно важечките прописи во странската земја. 

Доколку решението за одобрениот возен ред е одзе-
мено, а странската држава има издадено дозволи за 
двата превозника, Министерството за транспорт и 
врски ќе постапи на начин утврден во членот 38-б од 
Законот за превоз во патниот сообраќај и ќе го извести 
надлежниот орган на странската држава дека странски-
от превозник треба во рок од три месеци од известува-
њето да склучи договор за заедничко одржување на 
возниот ред со нов домашен превозник, за што на но-
виот домашен превозник со решение ќе му се одобри 
возниот ред и ќе му се издаде дозвола.  

Барањето за издавање на дозвола ќе се одбие и ре-
шението за одобрениот возен ред ќе се одземе доколку 
барањето не е поднесено во рокот од ставот 1 од овој 
член. 

 
Член 7 

Превозникот може да поднесе електронска аплика-
ција за одобрување на возен ред за нова линија однос-
но за промена на возен ред за веќе одобрена линија и 
тоа за патничка линија, директна линија и брза линија. 

Патничка линија е линија која покрај почетна и 
крајна станица има и повеќе попатни станици. 

Директна линија е линија која има само почетна и 
крајна станица без  попатни станици. 

Брза линија е линија на која според одобрениот во-
зен ред качување и слегување на патници се врши само 
во некои поголеми и позначајни населени места-градо-
ви согласно одобрениот возен ред. 

 
Член 8 

Возниот ред гласи на име на превозникот кој апли-
цирал за истиот. 

 
Член 9 

Почетна и крајна станица во возниот ред за меѓуоп-
штински линии можат да бидат само општини во кои 
има категоризирани автобуски станици. 
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Места за застанување односно попатни станици во 
возниот ред за меѓуопштинските линии можат да бидат 
населени места (села) и автобуски постојки кои од со-
одветна општина се одобрени како попатни станици за 
вршење на меѓуопштински превоз на патници. 

Почетна и крајна станица во возниот ред за меѓуна-
родни линии можат да бидат само општини во кои има 
категоризирани автобуски станици со најмалку трета 
категорија. 

Места за застанување односно попатни станици во 
возниот ред на територијата на Република Северна Ма-
кедонија за меѓународните линии можат да бидат само 
општини. 

 
Член 10 

Електронската апликација за одобрување на возен 
ред за нова линија или за промена на возен ред нема да 
се одобри доколку во постапката за негово одобрување 
се утврди дека превозникот при определување на вре-
мето на поаѓање од почетната станица и попатните ста-
ници не ги почитувал пропишаните услови од член 24-
а  од Законот за превоз во патниот сообраќај. 

Доколку во возниот ред има повеќе поаѓања се 
одобруваат само поаѓањата кои ги исполнуваат услови-
те од член 24-а од Законот за превоз во патниот сооб-
раќај. 

Доколку два превозника аплицираат за нов возен 
ред или доколку еден аплицира за промена на одобрен 
возен ред, а другиот превозник аплицира за нов возен 
ред или доколку и двајцата превозници аплицираат за 
промена на одобрен возен ред, при електронската рас-
пределба, апликациите меѓусебно ќе се споредуваат да-
ли е запазен временскиот интервал и дали се исполнети 
условите согласно член 24-а од Законот за превоз во 
патниот сообраќај, при што ќе се одобри апликацијата 
на превозникот кој прв аплицирал. 

Доколку превозник аплицира за нов возен ред со 
повеќе поаѓања или промена на возен ред со повеќе по-
аѓања, при електронската распределба апликациите за 
секое поаѓање меѓусебно ќе се споредува дали ги запа-
зува временските интервали согласно член 24-а од За-
конот за превоз во патниот сообраќај, при што ќе се 
одобри поаѓањето кое е прво аплицирано во електрон-
скиот систем. 

 
Член 11 

Доколку во постапката за одобрување на возен ред, 
електронска апликација поднесат два или повеќе пре-
возника, со иста почетна и крајна станица од кои еден 
од нив е со седиште во почетната станица, приоритет 
има превозникот со седиште во почетната станица. 

Доколку во постапката за одобрување на возен ред, 
електронска апликација поднесат два или повеќе пре-
возника со седиште во почетна станица, приоритет има 
превозникот кој прв аплицирал. 

Доколку во постапката за одобрување на возен ред, 
електронска апликација поднесат два или повеќе превоз-
ника и ниту еден од нив нема седиште во почетната ста-
ница, приоритет има превозникот кој прв аплицирал. 

Промената на веќе одобрен односно регистриран 
возен ред ќе се одземе доколку превозникот не постапи 
во рокот утврден во членот 6 став 1 од овој правилник. 

Промената на веќе одобрен возен ред и возниот ред 
на кој е извршена промената ќе бидат одземени докол-
ку превозникот не постапи и по осум дена од приемот 
на второ известување за дополнување на барањето за 
издавање на дозвола со потребната документација. 

 
Член 12 

Важноста на возниот ред и дозволата за вршење на 
линиски превоз на патници се продолжува на барање 
на превозникот. 

Барањето за продолжување на возниот ред и дозво-
лата, во меѓуопштинскиот линиски превоз на патници, 
се поднесува пред истекот на важноста на дозволата. 
Кон барањето за продолжување на возниот ред и доз-
волата за вршење на меѓуопштински линиски превоз, 
превозникот ги приложува следните документи: 

- потребен број на возни редови, 
-доказ дека поседува доволен број на возила за од-

ржување на сите претходно одобрени возни редови за 
кои поседува валидна дозвола за вршење на меѓуоп-
штински и/или меѓународен линиски превоз на патни-
ци и 

- доказ за платени административни такси. 
Барање за продолжување на возниот ред и дозво-

лата, во меѓународниот линиски превоз на патници, се 
поднесува пред истекот на важноста на дозволата. Кон 
барањето за продолжување на возниот ред и дозволата 
за вршење на меѓународен линиски превоз на патници, 
превозникот ги приложува следните документи: 

- распоред-план на возење на возачите за одржува-
ње на линијата, 

- доказ дека поседува доволен број на возила за од-
ржување на сите претходно одобрени возни редови за 
кои поседува валидна дозвола за вршење на меѓуоп-
штински и/или меѓународен линиски превоз на пат-
ници, 

- договор за заедничко одржување на линијата со 
странскиот превозник во два примерока на јазикот на 
превозниците, доколку со меѓународен договор e пред-
видено линискиот превоз на патници да се воспоставу-
ва врз основа на реципроцитет, 

- потребен број на возни редови, итинерери и це-
новници и 

- доказ за платени административни такси. 
 

Член 13 
Важноста на возниот ред и дозволата за вршење на 

линиски превоз на патници нема да се продолжи до-
колку превозникот: 

- не поднесе барање за продолжување на важноста 
на возниот ред и дозволата согласно член 14 на овој 
правилник, 

- нема важечка лиценца и 
- нема доволен број на возила и возачи колку што е 

потребно за да може да ги одржува сите поаѓања броеј-
ќи ги и возилата и возачите кои му се потребни за од-
ржување на линијата за која ја продолжува важноста на 
дозволата. 

Во случаите од став 1 на овој член, не се продолжу-
ва важноста на возниот ред и дозволата за вршење на 
линиски превоз на патници и истите се бришат од еви-
денцијата на издадени дозволи за линиски превоз на 
патници и од евиденцијата на регистрирани возни ре-
дови за линиски превоз на патници. 

 
Член 14 

Одобрениот односно регистрираниот возен ред и 
издадената дозвола за вршење на линиски превоз на 
патници можат да престанат да важат и пред истекот 
на рокот на важење ако: 

- превозникот престанал да ги исполнува условите 
врз основа на кои се издадени, 

- престанала важноста на лиценцата, 
- на барање на превозникот и 
- превозникот престанал да постои по други посеб-

ни прописи. 
Во случаите од став 1 на овој член возниот ред и 

дозволата за вршење на линиски превоз на патници се 
одземаат и се бришат од евиденцијата на издадени доз-
воли за меѓуопштински линиски превоз односно од ре-
гистарот на издадени дозволи за меѓународни линии. 
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Член 15 
Возниот ред за меѓуопштинска линија ги содржи 

следните податоци: 
- полн назив на домашен превозник,  
- вид на линија: патничка, директна и брза, 
- назив ,,Возен ред за меѓуопштинска линија’’, 
- назив на линијата, 
- време на поаѓање, станици, должина на линијата 

во километри, време на враќање, 
- режим на одржување на линијата: секојдневно, (од-

носно во одредени денови во неделата при што точно се 
наведуваат деновите во кои се одржува линијата) и 

- место за печат и потпис на овластено лице. 
Рубриките на образецот се испишани на македон-

ски јазик, а податоците во истиот се внесуваат на маке-
донски јазик. 

Возниот ред за меѓуопштинска линија се издава на 
образец во формат А4 на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на образецот на возниот ред 
за меѓуопштинска линија се дадени во Прилог 1 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 16 

Возниот ред за меѓународна линија ги содржи след-
ните податоци: 

- полн назив на домашен превозник, 
- вид на линија: патничка, директна и брза, 
- назив ,,Возен ред за меѓународна линија’’, 
- назив на линијата, 
- време на поаѓање, станици/ гранични премини, 

должина на линијата во километри, време на враќање, 
- режим на одржување на линијата (секојдневно од-

носно во одредени денови во неделата со наведување 
на деновите во кои ќе се одржува линијата од домаш-
ниот и странскиот превозник) и 

- место за печат и потпис на овластено лице на до-
машниот превозник. 

Рубриките на образецот се отпечатени на македон-
ски јазик, а податоците во истиот се внесуваат на маке-
донски и англиски јазик, односно на јазикот на земјата 
со која се воспоставува линијата. 

Возниот ред за меѓународна линија се издава на об-
разец во формат во А4 на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на образецот на возниот ред 
за меѓународна линија се дадени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
Член 17 

Дозволата за вршење на меѓуопштински линиски 
превоз на патници се издава на образец во форматА4 
на хартија со жолта боја. 

Образецот од став 1 на овој член на предната страна 
содржи: Република Северна Македонија, воден жиг на гр-
бот на Република Северна Македонија, назив на органот 
што ја издава– Министерство за транспорт и врски, број 
од евиденцијата на издадени дозволи, број на регистриран 
возен ред за линијата, сериски број на дозволата, назив на 
дозволата– дозвола за вршење на меѓуопштински линис-
ки превоз на патници, назив или име на превозникот, се-
диште или адреса, од почетна станица, до крајна станица, 
места за влез и излез на патниците, рок на важност на доз-
волата од/до (ден, месец, година), место и датум на изда-
вање, печат и потпис на овластено лице. 

На задната страна се отпечатени условите под кои 
се врши превозот, напомена и рубрика за забелешки и 
дополнувања. 

Формата и содржината на образецот на дозволата за 
вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници се 
дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 18 

Дозволата за билатерален линиски превоз на патни-
ци за меѓународниот патен сообраќај се издава на обра-
зец во формат А4 на хартија со зелена боја.  

Образецот од став 1 на овој член на предната стра-
на содржи: Република  Северна Македонија, воден жиг 
на грбот на Република Северна Македонија, назив на 
органот што ја издава– Министерство за транспорт и 
врски, број од евиденцијата на издадени дозволи, број 
на регистриран возен ред за линијата, сериски број на 
дозволата, назив на дозволата– дозвола за билатерален 
линиски превоз на патници за меѓународниот патен со-
обраќај, назив или име на превозникот, седиште и 
држава, од  почетна станица, до крајна станица, (на де-
лот од територијата на Република Северна Македонија 
според возен ред, ценовник и итинерер кои се составен 
дел на оваа дозвола), места за влез и излез на патни-
ците, гранични премини, рок на важност на дозволата 
од /до (ден, месец, година), место и датум на издавање, 
печат и потпис на овластено лице. 

На задната страна се отпечатени условите под кои 
се врши превозот, напомена и рубрика за забелешки и 
дополнувања. 

Образецот на дозволата е отпечатен на македонски 
и на англиски јазик. 

Формата и содржината на образецот на дозволата за 
билатерален линиски превоз на патници за меѓународ-
ниот патен сообраќај се дадени во Прилог 4 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 19 

Дозволата за транзит за линиски превоз на патници 
за меѓународен патен сообраќај се издава на образец во 
формат А4 на хартија во црвена боја. 

Образецот од став 1 на овој член на предната стра-
на содржи: Република Северна Македонија, воден жиг 
на грбот на Република Северна Македонија, назив на 
органот што ја издава– Министерството за транспорт и 
врски, број од евиденцијата на издадени дозволи, број 
на регистриран возен ред за линијата, сериски број на 
дозволата, назив на дозволата– дозвола за транзит за 
линиски превоз на патници за меѓународен патен сооб-
раќај, назив или име на превозникот, седиште и 
држава, од почетна станица, до крајна станица, (на де-
лот од територијата на Република Северна Македонија 
според возен ред, ценовник и итинерер кои се составен 
дел на оваа дозвола), гранични премини, рок на важ-
ност на дозволата од/ до (ден, месец, година), место и 
датум на издавање, печат и потпис на овластено лице. 

На задната страна се отпечатени условите под кои 
се врши превозот, напомена и рубрика за забелешки и 
дополнувања. 

Образецот на дозволата е отпечатен на македонски 
и англиски јазик. 

Формата и содржината на образецот на дозволата за 
транзит за линиски превоз на патници за меѓународен 
патен сообраќај се дадени во Прилог 5 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 20 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот, поста-
пката и поблиските услови за одобрување на возни ре-
дови за нови линии и за промена на одобрени линии во 
меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, 
издавање, продолжување и одземање на дозволата за 
одобрена линија, формата и содржината на образецот 
на дозволата и на возниот ред (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 178/16). 

 
Член 21 

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

 
Бр. 01-4520/1 Министер 

17 мај 2019 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 



27 мај 2019  Бр. 105 - Стр. 185 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 

 Цената на овој број е 280 денари. 
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