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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Врз основа на член 60 став 4 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТИНИТЕ
ОДНОСНО ГРАДОТ СКОПЈЕ, ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ
ПАТИШТА ЗА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИТЕ ВОЗИЛА ШТО ИМАТЕЛИТЕ НА
МОТОРНИ ВОЗИЛА ГО ПЛАЌААТ ПРИ РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на распределбата на средствата на општините односно градот Скопје, од
надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила што имателите на моторни возила
го плаќаат при регистрација на возилата.

Член 2
Средствата на општините односно градот Скопје, кои им припаѓаат од надоместокот за употреба на јавните патишта
за моторните и приклучните возила што имателите на моторни возила го плаќаат при регистрација на возилото, се
распределуваат во сооднос:
1. за општински патишта:

60 %

2. за улици:

40 %

Член 3
Средствата од член 2 на овој правилник, согласно пропишаните критериуми со Законот за јавни патишта, се
распределуваат на општините и градот Скопје и тоа:
1. За општински патишта:
a. Константен (фиксен) дел од 20% од вкупните средства за општински патишта, се рапределуваат подеднакво на
сите општини.
б. Променлив (варијабилен) дел од 80%, од вкупните средства за општински патишта се распределува и тоа:
35% - од вкупен број на регистрирани моторни возила
35% - од должина на категоризирани општински патишта
10% - од број на жители
20% - од површина на општината
2. За улици:
a. Константен (фиксен) дел од 20% од вкупните средства за улици, се рапределуваат подеднакво на сите општини.
б. Променлив (варијабилен) дел од 80%, од вкупните средства за улици се распределува и тоа:
35% од вкупен број на регистрирани моторни возила
35% од должина на улици
10% од број на жители
20% од површина на општината.

Член 4

Константниот (фиксен) дел е непроменлив и се распределува на сите општини рамномерно во еднаков износ.
Променливиот дел е различен за секоја општина и се пресметува врз основа на доставените податоци од општините
и градот Скопје.
За градот Скопје и општините во градот Скопје распределбата се врши според добиените податоци за должината на
магистралните и собирните улици кои се во надлежност на градот Скопје и сервисните и станбени улици кои се
надлежност на општините во градот Скопје.
Податоците за вкупниот број на регистрирани моторни возила, бројот на жители и површина на општината за градот
Скопје, се определува како збир од 50% од податоците од општините во градот Скопје.
Со собирање на средствата од член 3 на овој правилник, се добиваат вкупните средства со кои општината и градот
Скопје учествуваат во распределбата на вкупните средства за општински патишта и улици во тековната година.

Член 5
Според критериумите утврдени со Законот за јавни патишта, општината до Агенцијата за државни патишта, за
учество во распределбата на променливиот (варијабилен) дел, треба да ги достави следните податоци:
a. вкупниот број на регистрирани моторни возила во општината;
б. должина на категоризирани општински патишта (асфалтирани и неасфалтирани, кои се прогласени во категорија
на општински патишта со одлука на општината);
в. должина на улици и тоа: магистрални, собирни, сервисни и станбени;
г. број на жители според податоците од пописот;
д. површина на општината согласно Законот за територијална поделба на Република Македонија и определување на
подрачјата на единицата на локалната самоуправа, со податоците од Државниот завод за геодетски работи.

Член 6
Податоците од член 5 на овој правилник се доставуваат до Агенцијата за државни патишта најдоцна до 31 декември
во тековната година и се користат како основа за пресметување на распределбата за наредната година. Доколку
општината не ги достави податоците во утврдениот рок од став 1 на овој член, Агенцијата за државни патишта ги
користи постојните податоци со кои располага за да го утврди учеството на општината, односно градот Скопје во
вкупната распределба.

Член 7
Со влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за критериумите за распределба на
средствата за финансирање на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици, на општините и градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2006
и 35/2007).

Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-11775
7 октомври 2008 година

Министер за транспорт и врски,

Скопје
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