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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Врз основа на член 67 став 2 од Законот за гранична контрола („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 171/10), министерот за внатрешни работи во согласност со 
министерот за транспорт и врски, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ОБЛИКОТ, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ 

НА ГРАНИЧНИ ТАБЛИ, ОЗНАКИ И ДРУГА СИГНАЛИЗАЦИЈА (∗) 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува обликот, содржината и начинот за поставување на 

гранични табли, ознаки и друга сигнализација со кои се предупредува на приближувањето 
на граничната линија и се означува граничниот премин и неговото подрачје. 

 
II. ОБЛИК И СОДРЖИНА НА ГРАНИЧНИТЕ ТАБЛИ, ОЗНАКИ И ДРУГА 

СИГНАЛИЗАЦИЈА 
 

1. Гранична табла за предупредување  
на приближувањето на граничната линија 

 
Член 2 

Граничната табла со која се предупредува на приближувањето на граничната линија е 
изработена од метал со правоаголна форма со димензии 90 х 150 см. Подлогата на 
граничната табла е во бледо жолта рефлектирачка боја, со црна рамка на која податоците 
се испишани со црни букви. На горниот дел од таблата во средина, се наоѓа грбот на 
Република Македонија, а под грбот на Република Македонија, во средниот дел на таблата 
на македонски јазик и неговото кирилско писмо е испишан натписот „ВНИМАНИЕ! 
ГРАНИЧНА ЛИНИЈА” и под него превод на натписот на англиски јазик „ATTENTION! 
BORDER LINE” (Образец бр. 1). 

На граничната табла од став 1 на овој член може да се постави и дополнителна метална 
табла со димензии 30 х 150 см. Подлогата на дополнителната табла е во бледо жолта 
рефлектирачка боја, со црна рамка на која со црни букви е испишана оддалеченоста до 
граничната линија (Образец бр.1). 

 
2. Гранични табли за означување на граничен  

премин и подрачје на граничен премин 
 

Член 3 
Граничната табла за означување на граничниот премин е изработена од метал со 

правоаголна форма со димензии 90 х 150 см. Подлогата на граничната табла е во сина 
рефлектирачка боја, со црна рамка, на која податоците се испишани со црни букви. На 
горниот дел на таблата во средина, се наоѓа грбот на Република Македонија, а под грбот 

                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ)  бр. 562/2006 на Европскиот Парламент и 
Советот зa правилата кои го уредуваат начинот на движењето на лица преку границите (Шенгенски грани-
чен кодекс), од 15.03.2006 година, CELEX бр.32006R0562 
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на Република Македонија, во средниот дел на таблата, на македонски јазик и неговото  
кирилско писмо е испишан натписот „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” и под него превод 
на натписот на англиски јазик „REPUBLIC OF MACEDONIA” (Образец бр. 2). 

 
Член 4 

Граничната табла за означување на подрачјето на граничниот премин е изработена од 
метал со правоаголна форма со димензии 90 х 150 см. Подлогата на граничната табла е во 
сина рефлектирачка боја, со црна рамка, на која податоците се испишани со црни букви. 

На горниот дел на таблата во средина, се наоѓа грбот на Република Македонија. Под 
грбот на Република Македонија, во средниот дел на таблата, на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо е испишан натписот „ПОДРАЧЈЕ НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН”, а 
под него називот на граничниот премин. Под називот на граничниот премин е испишан 
натписот „ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ” (Образец бр.3). 

За граничните премини што во текот на годината не се отворени 24 часа, под 
граничната табла од став 1 на овој член се поставува дополнителна метална табла со 
димензии 30 х 150 см на која на македонски јазик и неговото кирилско писмо е испишан 
натписот „ОТВОРЕН”. Во продолжение на натписот „ОТВОРЕН” е испишано работното 
време на граничниот премин и на англиски јазик е испишан натписот „OPEN” (Образец 
бр.3). 

 
3. Ознаки за означување на сообраќајните ленти кои овозможуваат селективни 

гранични проверки 
 

Член 5 
На поголемите гранични премини за патен сообраќај се означуваат сообраќајни ленти 

што овозможуваат селектирање на правецот на движење на моторните возила кон 
одредена контролна точка за државјаните на Република Македонија, државјаните на 
државите-членки на Европската унија, Европската економска заедница и Швајцарија, како 
и за државјаните на останатите држави. 

 
Член 6 

Ознаката за означување на сообраќајните ленти наменети за гранични проверки на 
државјаните на Република Македонија се поставува на метална или електронска табла на 
која е испишан натписот „МК”. Под натписот „МК”, на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо е испишан натписот „ДРЖАВЈАНИ”, а под него превод на натписот на 
англиски јазик „CITIZENS” (Образец бр.4). 

 
Член 7 

Ознаката за означување на сообраќајните ленти наменети за гранични проверки на 
државјаните на државите-членки на Европската унија, Европската економска заедница и 
Швајцарија се поставува на метална или електронска табла на која се испишани следните 
податоци: натпис „EU, EEA, CH” што се наоѓа во круг од 12 златно жолти звезди. Под 
кругот, на македонски јазик и неговото кирилско писмо е испишан натписот 
„ДРЖАВЈАНИ”, а под него превод на натписот на англиски јазик „CITIZENS” (Образец 
бр.5). 

 
Член 8 

Ознаката за означување на сообраќајните ленти наменети за гранични проверки на 
државјаните на останатите држави се поставува на метална или електронска табла на која 
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на македонски јазик и неговото кирилско писмо е испишан натписот „СИТЕ ПАТНИЦИ”, 
а под него превод на натписот на англиски јазик „ALL PASSENGERS” (Образец бр.6). 

 
Член 9 

Металните табли од членовите 6, 7 и 8 од овој правилник се со подлога во сина 
рефлектирачка боја на која податоците се испишани со бели букви. 

 
Член 10 

Во зависност од видот на превозното средство за кое е наменета сообраќајната лента, 
металните табли од членовите 6, 7 и 8 од овој правилник содржат соодветна ознака за 
автомобили, автобуси и товарни возила, со испишан назив на превозното средство на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик. 

 
4. Друга сигнализација за означување на граничниот премин и неговото подрачје 

 
Член 11 

Другата сигнализација за означување на граничниот премин и неговото подрачје ја 
опфаќа вертикалната светлосна сигнализација и хоризонталната сигнализација. 

 
Член 12 

Вертикалната светлосна сигнализација се состои од две кружни сигнални светла 
поставени одделно едно до друго во кутија со големина 50х50 см, од кои едната е во 
црвена боја и на неа е впишан знакот „X”, а другата во зелена боја и на неа е впишан 
знакот „↑”. 

Вертикалната светлосна сигнализација од став 1 на овој член се поставува непосредно 
покрај ознаките за означување на сообраќајните ленти, на челната кровна конструкција на 
граничниот премин. 

 
Член 13 

Хоризонталната сигнализација е во вид на права линија во бела боја која се впишува на 
асфалтната подлога на коловозот попреку на сообраќајната лента која завршува на крајот 
од кабината за пасошка контрола на граничниот премин, при што на еден метар пред 
белата права линија се впишува со бели букви на латиница зборот „STOP”. 

 
III. НАЧИН ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ ТАБЛИ, ОЗНАКИ И ДРУГА 

СИГНАЛИЗАЦИЈА 
 

Член 14 
Граничните табли од член 2 став 1, член 3 и член 4 став 1 од овој правилник, се 

поставуваат на два метални столбови од 6/4 (цол), чија должина изнесува 280 см. 
Столбовите се поставуваат во висина од 130 см. од површината на земјата, а се вкопуваат 
во земја на бетонска подлога на длабочина од 60 см. 

Дополнителните табли од член 2 став 2 и член 4 став 2 од овој правилник се 
поставуваат во висина од 90 см. од површината на земјата. 

Димензиите на столбовите и начинот на поставување од ставовите 1 и 2 на овој член се 
утврдени во Образецот бр.7. 
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Член 15 
Граничната табла од член 2 став 1 од овој правилник, се поставува на оддалеченост од 

150 до 250 метри од граничната линија на десната страна од приодните патни правци кои 
водат кон граничната линија, на начин да биде лесно воочлива во текот на денот и ноќта. 

Дополнителната табла од член 2 став 2 од овој правилник се поставува 10 см. под 
граничната табла од член 2 став 1 од овој правилник. 

 
Член 16 

Граничната табла од член 3 од овој правилник се поставува на самата гранична линија, 
односно на оддалеченост од најмногу пет метри од граничната линија. 

На граничните премини за патен, железнички, воздушен и езерски сообраќај, 
граничната табла се поставува пред влезот во подрачјето на граничниот премин на начин 
што е видлива за сите што влегуваат на тоа подрачје. 

 
Член 17 

На граничен премин за патен сообраќај граничната табла од член 4 став 1 од овој 
правилник се поставува на влез и излез од подрачјето на граничниот премин. 

На граничен премин за железнички сообраќај, граничната табла се поставува на влез во 
железничката станица, на перонот и на дел од пругата што се наоѓа на подрачјето на 
граничниот премин. 

На граничен премин за воздушен сообраќај, граничната табла се поставува пред влезот 
во подрачјето за вршење на гранични проверки и на влез во аеродромската зграда. 

На граничен премин за езерски сообраќај, граничната табла се поставува на влезот во 
физички ограничен дел од пристаништето, определен за вршење на гранични проверки. 

 
Член 18 

Металните табли од членовите 6, 7 и 8 од овој правилник се поставуваат и се 
прицврстуваат на челната кровна конструкција на граничниот премин во вертикална 
положба. 

Ако металните табли од став 1 на овој член не може да се постават на челната кровна 
конструкција на граничниот премин, тогаш се поставуваат во близина на сообраќајните 
ленти на метален држач во вертикална положба. 

 
Член 19 

Обрасците од бр. 1 до бр.7 се дадени во прилог и се составен дел од овој правилник. 
 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 20 
Одредбите од членовите 7, 8 и 10 од овој правилник ќе важат до пристапувањето на 

Република Македонија во Европската Унија. 
 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

обликот, содржината и начинот за поставување на гранични табли, ознаки и друга 
сигнализација („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/07). 
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Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”. 
 

  Бр.12.1-33723/1                             Бр. 01-13849/1  
30 мај 2012 година                                  5 јуни 2012 година 

   Скопје                    Скопје 
            

           Министер                Министер 
   за внатрешни работи,                     за транспорт и врски, 
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.           Миле Јанакиески, с.р. 
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Образец Бр. 4

АВТОМОБИЛИ
CARS

АВТОБУСИ
BUSES

ТОВАРНИ ВОЗИЛА
LORRIES
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АВТОМОБИЛИ
CARS

АВТОБУСИ
BUSES

ТОВАРНИ ВОЗИЛА
LORRIES

Образец Бр. 5



Службен весник на РМ, бр. 85 од 6.7.2012 година 

9 од 10 

ТОВАРНИ ВОЗИЛА
LORRIES

АВТОБУСИ
BUSES

АВТОМОБИЛИ
CARS

Образец Бр. 6
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