
 

 
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

 
До 
Градоначалникот на Општина Делчево 

 
Согласно член 4-а и член 9 од Законот за превоз во патниот сообраќај (Службен Весник на РМ број, 
68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/2012, 23/2013, 120/2013, 163/13, 187/13, 42/14, 
112/14, 166/14, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 140/18 и 163/18) и согласно Правилникот 
за формата и содржината на лиценците за вршење на одделни видови на превоз во патниот 
сообраќај и извод од лиценцата, начинот на добивање, односно за одземнање на лиценцата 
односно на изводот од лиценцата и формата и содржината на барањето за довивање или 
обновување на лиценца за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај (Сл.весник 
на РСМ бр.186/2019) го поднесувам ова  

 
Б А Р А Њ Е 

за издавање на извод од лиценца за општински линиски превоз на патници 
 
ПРЕВОЗНИК:________________________________________со седиште на улица 
____________________________ бр. ___________матичен број ______________ даночен број 
____________________ со адреса ________________________________________. 
 
Барам да ми се издаде извод од лиценца за општински линиски превоз на патници за следното 
возило: 
Возило марка __________________________________рег.бр.______________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Поседувам лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници бр._______ со рок на 
важност до ________________________. 
 
Прилози на барањето :  
►Доказ за сопственост или договор за финансиски лизинг на возилото (копија од сообраќајната 

дозвола или договор); 
►Доказ дека има потребен број на возачи во редовен работен однос во зависност од бројот на 

возилата кои ги поседува (копие од образец М1/М2 за секој возач одделно)  
►Потврда за секое возило за исполнување на техничко експлоатационите услови за вршење на 

превоз на патници; 
 
*при вршење на замена на возилото се доставува и Изводот од лиценца за возилото кое се менува. 
 

 
Делчево                _____________ 
дата _________     м.п.     Барател  
 
 
 
 
Уплатени 250 денари на сметка: 
Назив на примачот----------------------Трезорска сметка 
Банка на примачот----------------------Народна банка на Република Македонија  
Сметка--------------------------------------100000000063095 
Уплатна сметка--------------------------840 120 03182 
Приходна шифра и програма-------722315 - 00  
Цел на дознака: административна такса за извод од лиценца 

 



 

 

 
 

-- О П Ш Т И Н А Д Е Л Ч Е В О -- 
- ГРАДОНАЧАЛНИК - 

Ул.“Методи Митевски-Брицо” бр.40, 2320 Делчево,  
Тел/фах: 033/411-550, Е-mail: info@delcevo.gov.mk 

Web: www.delcevo.gov.mk 

 

 

Согласно член 1, член 8 став 2 алинеја 6 и член 9 став 3 од Законот за заштита 

на лични податоци (Службен Весник на Република Македонија бр.7/05, од 01.02.2005 

година) и План на архивските знаци за распоредување на актите за 2021 година на 

Општина Делчево со бр.03-9/5 од 17.01.2021 година ја давам следната  

И З Ј А В А 

 

Јас____________________________________________, со адреса на живеење на 

ул._______________________ бр. ________, во ________________, изјавувам дека 

моите лични податоци, Општина Делчево може да ги користи во постапката по 

барањето за издавање на извод од лиценца за општински линиски превоз на патници. 

Исто така изјавувам дека моите лични податоци, Општина Делчево има право да  

ги користи во согласност со законската регулатива. 

 

Изјавил 
 
______________________ 
 
Делчево,   /   / 2021 година 
 

 
Извршил увид:  
Државен службеник 
Име и Презиме  
___________________ 
Потпис  
_________________ 
 

 

 


