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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Врз основа на член 21 став (9) од Законот за гробишта и погребални услуги („Службен весник
на Рeпублика Македонија“ бр. 86/08, 156/10, 53/11 и 163/13) и член 4 став (2) од Законот за
прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 79/13), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ,
НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА, КАКО И
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ
ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето и
потребната документација, формата и содржината на образецот на дозволата за вршење на
погребални услуги, начинот на издавање и одземање на дозволата, како и формата и
содржината на регистарот за издадени и одземени дозволи за вршење на погребални услуги.

Член 2
Правното лице односно физичкото лице за добивање на дозвола за вршење на погребални
услуги потребно е да поднесе писмено барање до Министерството за транспорт и врски.
Барањето од став 1 на овој член се поднесува на образец: „Барање за издавање на дозвола
за вршење на погребални услуги“ во А4 формат, во бела боја.
Барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето,
број и датум на поднесување, назив, седиште и ЕМБС на правното лице односно име,
презиме, живеалиште и ЕМБГ на физичкото лице, докази кои се поднесуваат, телефон за
контакт, eлектронска пошта, име, презиме и потпис на подносителот на барањето.
Формата и содржината на образецот на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог
1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
Кон барањето од член 2 од овој правилник се поднесува следната документација:
- доказ за живеалиште, односно седиште во Република Македонија;
- доказ дека е регистриран во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на
дејност на погребални и придружни активности;
- доказ дека не е поведена стечајна постапка или постапка за ликвидација;
- доказ дека одговорното лице или член на органот на управување на правното лице, односно

физичкото лице не е правосилно осудено за кривично дело во јавните финансии, платниот
промет и стопанството или кривични дела против работните односи, додека траат
последиците од пресудата;
- доказ дека не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност
или должност во траење од една или повеќе години;
- доказ дека финансиски е способно, односно своите сегашни и идни обврски, под нормални
услови за работење да може да ги исполнува во период од 12 месеца што се докажува со
документ за економска и финансиска способност издаден од Централниот регистар на
Република Македонија;
- доказ дека е осигурен во осигурително друштво и да приложи писмен доказ за способноста
за надоместување на евентуална штета настаната по однос на одговорноста во вршењето на
неговата дејност во согласност со закон;
- доказ дека има најмалку три вработени лица од кои две за вршење на погребување;
- доказ дека поседува соодветна техничка опрема и
- доказ дека не поседува дозвола за управување со гробишта.

Член 4
Дозволата за вршење на погребални услуги се издава на образец „Дозвола за вршење на
погребални услуги“ во А4 формат, во бела боја.
Дозволата од став 1 на овој член содржи: грб на Република Македонија, назив „Република
Македонија“, „Министерство за транспорт и врски“, број на дозвола, назив „Дозвола за
вршење на погребални услуги“, назив, седиште и ЕМБС на правното лице односно име,
презиме, живеалиште и ЕМБГ на физичкото лице, рок на важење на дозволата, место и датум
на издавање на дозволата, место за печат и потпис на министерот.
Формата и содржината на образецот на дозволата од став 1 на овој член се дадени во Прилог
2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5
Дозволата за вршење на погребални услуги се одзема ако операторот на погребални услуги
престане да ги исполнува условите утврдени во член 21 од Законот за гробишта и погребални
услуги и ако во случај на констатирани недостатоци истите не ги отстрани во рок не подолг
од шест месеци од денот на приемот на решението од органот кој ја издал дозволата.

Член 6
Регистарот за издадени и одземени дозволи за вршење на погребални услуги се води во
форма на книга, изработена од тврди корици и нумерирани внатрешни страни во бела боја.
На предната страна на регистарот од став 1 на овој член е отпечатен грбот на Република
Македонија, називот „Република Македонија“, „Министерство за транспорт и врски“ а во
средината е отпечатен текст со големи букви: „РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ
ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ“.
Внатрешната страна на регистарот од став 1 на овој член содржи: реден број, назив, седиште
и ЕМБС на правното лице односно име, презиме, живеалиште и ЕМБГ на физичкото лице, број
на издадената дозвола, датум на издавање на дозволата, рок на важење на дозволата, број
на одземената дозвола, датум на одземање на дозволата и забелешки.
Формата и содржината на регистарот од став 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е
составен дел на овој правилник.

Член 7

Регистарот за издадени и одземени дозволи за вршење на погребални услуги се води во
пишана форма, а може да се води и во електронска форма.

Член 8
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
формата и содржината на образецот на барањето, формата и содржината на образецот на
дозволата за вршење на погребални услуги, начинот на издавање и одземање на дозволата,
како и формата и содржината на регистарот за издадени дозволи за вршење на погребални
услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 125/08).

Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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