
 
 

Врз основа на член 23 став (6) од Законот за данок на моторни возила (,,Службен весник на 
Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе 

 
 

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И 
ТРГОВЦИ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ПРИЈАВАТА ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

Член 1  

Со овој правилник се пропишува содржината на Регистарот на производители и трговци со 
моторни возила, формата и содржината на пријавата за упис во Регистарот и потребната 
документација. 
 

Член 2 

Регистарот на производители и трговци со моторни возила ги содржи следниве податоци: 
 идентификациски број за регистрацијата; 
 податоци за идентификација на производителот или трговецот со моторни возила; 
 идентификациски броеви на просторот или складот каде се чуваат моторните возила; 
 податоци за локацијата на просторот или складот и нивната намена; 
 видови на моторни возила кои можат да се произведуваат и/или складираат во 

производствените погони или складови, со шифри од комбинираната номенклатура и 
опис на возилата согласно член 6 став (1) од Законот за данок на моторни возила; 

 надлежен орган за надзор и   
 датум на регистрација. 

 

                                                                Член 3 

(1) Пријавата за упис во Регистарот на производители и трговци со моторни возила се 
поднесува на хартија во бела боја во А-4 формат. 

(2) Формата и содржината на пријавата од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е 
составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Кон пријавата за упис во Регистарот на производители и трговци со моторни возила се  
поднесува следната документација:  

- препис од судски или друг регистар од кој може да се види дејноста на барателот, 
единствениот даночен број (ЕДБ) или единствениот матичен број (ЕМБГ) на барателот; 



 
 

- извод од Централен регистар за класификација на деловниот субјект според 
Националната класификација на дејности; 

- податоци за бројот и локацијата на деловните и други простории што се користат за 
извршување на дејноста и податоци за просториите каде што се сместени 
производствените капацитети, магацини, изложбени салони или слично, доколку се 
различни од седиштето или локацијата на деловните и други простории на 
производителот, трговецот со нови или трговецот со употребувани моторни возила и 

- пријава за исполнување на минимално техничките услови за вршење на трговија и 
започнување со работа на продажен или друг деловен објект, доставена до 
Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат. 
 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник 
на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година. 

 
 

 

Бр. 20 –_________                                                                                                   Министер за финансии 

____________ 2019 година                                                                                     д-р Нина Ангеловска 

Скопје 

 

 

 

 

 


