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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3637.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО –
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН
ДОМ ИДРИЗОВО

тење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19 ) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 13 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

НА

ПРАВОТО НА СОП-

СТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар –
патничко моторно возило, марка Фолксваген, тип Пасат Варијант, број на шасија WVWZZZ3CZFE512724,
број на мотор 013292, година на производство 2015 година, сила на мотор 140 kw, работна зафатнина на мотор 1968 cm³, боја на каросерија Сива Металик, со регистарска ознака SK 6013 AZ.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на
трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Казнено-поправен дом Идризово.

Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.2401/2, КО
Пчиња, место викано Село и тоа зграда 1, намена на
зграда и друг објект В4-8, влез 1, кат К1, број на посебниот дел од зграда 1, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 51 м2, во корист на
Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9057/1

Претседател на Владата

13 октомври 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

3638.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и “Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 ноември 2020 година, донесе

Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено –
поправната установа Казнено-поправен дом Идризово,
со кој се уредуваат правата и обврските за движната
ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10621/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3639.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) и член 4 од Одлуката за
основање на Национална комисија за УНЕСКО на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.16/94), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 3 ноември 2020
година, донесе

13 ноември 2020
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РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И НА ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Билатералната поединечна транспортна дозвола за
меѓународен превоз на стока за празен влез во Турција
се издава на образец со формат А-4, во сина боја.
Формата и содржината на дозволата од став 3 на
овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.

1. Во Решението за именување претседател, на генерален секретар и на членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.254/20), во точката 1. по алинејата 7 се додава нова
алинеја 8, која гласи:
„Јасмина Шопова, посебен советник на министерот
за култура за меѓународна соработка“.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 3
Транзитната поединечна транспортна дозвола
меѓународен превоз на стока, се издава на образец
формат А-4, во сина боја.
Формата и содржината на дозволата од став 1
овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел
овој правилник.

Бр. 44-10603/1
3 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
3640.
Врз основа на член 70 став 9 од Законот за превоз
во патниот сообраќај („Службен весник на Република
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, 163/18 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОЕДИНЕЧНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН
ПРЕВОЗ НА СТОКА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поединечните транспортни дозволи за меѓународен превоз на стока.
Член 2
Билатералната поединечна транспортна дозвола за
меѓународен превоз на стока, се издава на образец со
формат А-4, во сина боја.
Формата и содржината на дозволата од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.

за
со
на
на

Член 4
Билатерално транзитната поединечна транспортна
дозвола за меѓународен превоз на стока, се издава на
образец со формат А-4, во сина боја.
Формата и содржината на дозволата од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на
овој правилник.
Билатерално транзитната поединечна транспортна
дозвола за меѓународен превоз на стока за Молдавија,
се издава на образец со формат А-4, во сина боја.
Формата и содржината на дозволата од став 3 на
овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на
овој правилник.
Билатерално транзитната поединечна транспортна
дозвола за меѓународен превоз на стока за Белорусија,
се издава на образец со формат А-4, во сина боја.
Формата и содржината на дозволата од став 5 на
овој член се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 5
Поединечната транспортна дозвола за и од трета
земја за меѓународен превоз на стока, се издава на образец со формат А-4, во сина боја.
Формата и содржината на дозволата од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на
овој правилник.
Поединечната транспортна дозвола за и од трета
земја за меѓународен превоз на стока за Данска, се издава на образец со формат А-4, во сина боја.
Формата и содржината на дозволата од став 3 на
овој член се дадени во Прилог 8 кој е составен дел на
овој правилник.
Поединечната транспортна дозвола за и од трета
земја за меѓународен превоз на стока за Молдавија, се
издава на образец со формат А-4, во сина боја.
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Формата и содржината на дозволата од став 5 на
овој член се дадени во Прилог 9 кој е составен дел на
овој правилник.

Формата и содржината на дозволата од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 14 кој е составен дел на
овој правилник.

Член 6
Универзалната поединечна транспортна дозвола за
меѓународен превоз на стока, се издава на образец со
формат А-4, во сина боја.
Формата и содржината на дозволата од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 10 кој е составен дел на
овој правилник.
Универзалната поединечна транспортна дозвола за
меѓународен превоз на стока за Украина, се издава на
образец со формат А-4, во сина боја.
Формата и содржината на дозволата од став 3 на
овој член се дадени во Прилог 11 кој е составен дел на
овој правилник.

Член 9
Билатерално транзитната поединечна транспортна
дозвола за меѓународен превоз на стока за возила кои
ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефинициите на
Европската конференција на министри за транспорт за
меѓународен превоз на стока објавени во Упатството за
користење на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издаваат на образец со формат А-4, во зелена боја.
Формата и содржината на дозволата од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 15 кој е составен дел на
овој правилник.
Билатерално транзитната поединечна транспортна
дозвола за меѓународен превоз на стока за Германија за
возила кои ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефинициите на Европската конференција на министри за
транспорт за меѓународен превоз на стока објавени во
Упатството за користење на ЕКМТ мултилатерални
квоти, се издаваат на образец со формат А-4, во зелена
боја.
Формата и содржината на дозволата од став 3 на
овој член се дадени во Прилог 16 кој е составен дел на
овој правилник.
Билатерално транзитната поединечна транспортна
дозвола за меѓународен превоз на стока за Франција за
возила кои ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефинициите на Европската конференција на министри за
транспорт за меѓународен превоз на стока објавени во
Упатството за користење на ЕКМТ мултилатерални
квоти, се издаваат на образец со формат А-4, во зелена
боја.
Формата и содржината на дозволата од став 5 на
овој член се дадени во Прилог 17 кој е составен дел на
овој правилник.

Член 7
Билатералната поединечна транспортна дозвола за
меѓународен превоз на стока за возила кои ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефинициите на Европската
конференција на министри за транспорт за меѓународен превоз на стока објавени во Упатството за користење на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издаваат на образец со формат А-4, во зелена боја.
Формата и содржината на дозволата од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 12 кој е составен дел на
овој правилник.
Билатералната поединечна транспортна дозвола за
меѓународен превоз на стока за Австрија за возила кои
ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефинициите на
Европската конференција на министри за транспорт за
меѓународен превоз на стока објавени во Упатството за
користење на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издаваат на образец со формат А-4, во зелена боја.
Формата и содржината на дозволата од став 3 на
овој член се дадени во Прилог 13 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 8
Транзитната поединечна транспортна дозвола за
меѓународен превоз на стока за возила кои ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефинициите на Европската
конференција на министри за транспорт за меѓународен превоз на стока објавени во Упатството за користење на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издаваат на образец со формат А-4, во зелена боја.

Член 10
Поединечната транспортна дозвола за и од трета
земја за меѓународен превоз на стока за возила кои ги
исполнуваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и
“безбедни“, во согласност со дефинициите на Европската конференција на министри за транспорт за меѓународен превоз на стока објавени во Упатството за користење на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издаваат
на образец со формат А-4, во зелена боја.
Формата и содржината на дозволата од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 18 кој е составен дел на
овој правилник.
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Поединечната транспортна дозвола за и од трета
земја за меѓународен превоз на стока за Германија за
возила кои ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефинициите на Европската конференција на министри за
транспорт за меѓународен превоз на стока објавени во
Упатството за користење на ЕКМТ мултилатерални
квоти, се издаваат на образец со формат А-4, во зелена
боја.
Формата и содржината на дозволата од став 3 на
овој член се дадени во Прилог 19 кој е составен дел на
овој правилник.
Поединечната транспортна дозвола за и од трета
земја за меѓународен превоз на стока за Франција за
возила кои ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефинициите на Европската конференција на министри за
транспорт за меѓународен превоз на стока објавени во
Упатството за користење на ЕКМТ мултилатерални
квоти, се издаваат на образец со формат А-4, во зелена
боја.
Формата и содржината на дозволата од став 5 на
овој член се дадени во Прилог 20 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 11
Универзалната поединечна транспортна дозвола за
меѓународен превоз на стока за возила кои ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефинициите на Европската
конференција на министри за транспорт за меѓународен превоз на стока објавени во Упатството за користење на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издаваат на образец со формат А-4, во зелена боја.
Формата и содржината на дозволата од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 21 кој е составен дел на
овој правилник.
Универзалната поединечна транспортна дозвола за
меѓународен превоз на стока за Австрија за возила кои
ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефинициите на
Европската конференција на министри за транспорт за
меѓународен превоз на стока објавени во Упатството за
користење на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издаваат на образец со формат А-4, во зелена боја.
Формата и содржината на дозволата од став 3 на
овој член се дадени во Прилог 22 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 12
Билатерално транзитната годишна поединечна
транспортна дозвола за меѓународен превоз на стока за
Германија за возила кои ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “безбедни“, во соглас-
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ност со дефинициите на Европската конференција на
министри за транспорт за меѓународен превоз на стока
објавени во Упатството за користење на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издаваат на образец со формат А-4,
во зелена боја.
Формата и содржината на дозволата од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 23 кој е составен дел на
овој правилник.
Билатерално транзитната годишна поединечна
транспортна дозвола за меѓународен превоз на стока за
Франција за возила кои ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефинициите на Европската конференција на
министри за транспорт за меѓународен превоз на стока
објавени во Упатството за користење на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издаваат на образец со формат А-4,
во зелена боја.
Формата и содржината на дозволата од став 3 на
овој член се дадени во Прилог 24 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 13
Дозволата за превоз во меѓународниот патен сообраќај (посебна дозвола), се издава на образец со формат А-4, во зелена боја.
Формата и содржината на дозволата од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 25 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 14
Содржината на дозволите од членовите 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, и 13 на овој правилник се печати и на англиски јазик, со исклучок на дозволите за Германија и
Австрија кои се печатат на германски јазик и дозволите
за Франција кои се печатат на француски јазик.
Член 15
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на дозволите за меѓународен превоз на стока
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
176/15).
Член 16
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-7323/1
3 ноември 2020 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Благој Бочварски, с.р.
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