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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 34 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република 
Македонија" бр.171/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 
1.10.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА, ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ И РАБОТНО ВРЕМЕ НА 
ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

Член 1
Cо оваа уредба се утврдуваат категоризацијата, обемот на користење и работното време 

на граничните премини.

Член 2
(1) Граничните премини се категоризираат на гранични премини од прва категорија, 

гранични премини од втора категорија и гранични премини од тpeтa категорија.
(2) Гранични премини од прва категорија се:
- За патен сообраќај: Табановце, Долно Блаце, Ќафасан, Богородица и Деве Баир;
- За железнички сообраќај: Волково, Гевгелија и Табановце и
- За воздушен сообраќај: Аеродром „Александар Велики“ - Скопје.
(3) Гранични премини од втора категорија се:
- За патен сообраќај: Меџитлија, Делчево, Ново Село, Јажинце, Стар Дојран, Блато, 

Свети Наум, Пелинце, Белановце - Станчич и Стење;
- За воздушен сообраќај: Аеродром „Св.Апостол Павле“ - Охрид. 
(4) Гранични премини од трета категорија се граничните премини за патен сообраќај 

:Голема Црцорија - Голеш и Џепиште - Требиште.

Член 3
(1) На граничните премини од прва категорија:
- границата можат да ја преминуваат граѓаните на Република Македонија и граѓаните 

на странски држави и 
- можат да се пренесуваат (внесуваат и изнесуваат од територијата на Република 

Македонија), сите видови стока согласно прописите кои го регулираат поминувањето на 
патници и пренесувањето на стока на граничен премин.

(2) На граничните премини од втора категорија:
- границата можат да ја преминуваат граѓаните на Република Македонија и граѓаните 

на странски држави согласно прописите кои го регулираат поминувањето на патници на 
граничен премин;

- можат да се пренесуваат (внесуваат и изнесуваат од територијата на Република 
Македонија), одредени видови на стока согласно царинските прописи;

- границата можат да ја поминуваат одреден вид на превозни средства согласно 
ратификуван билатерален договор. 

(3) На граничните премини од трета категорија:
- границата можат да ја преминуваат жителите од пограничната област на Република 

Македонија и жителите од пограничната област на соседната држава во пограничен 
сообраќај од одредено(и) подрачје(а) согласно ратификуван билатерален договор;

- може да се пренесува (внесува и изнесува од територијата на Република Македонија), 
само стока која не е од комерцијална природа согласно царинските прописи;
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- не се пренесуваат живи животни и некои видови на храна согласно ветеринарните 
прописи;

- границата може да се помине со патнички моторни возила, моторцикли, велосипеди 
или пеш и

- граничната контрола може да ја врши само Граничната полиција.

Член 4
(1) Hа граничните премини од прва категорија работното време на сите државни oргани 

кои извршуваат работи согласно закон е 24 часа непрекинато секој ден во годината.
(2) На граничните премини од втора категорија работното време на Граничната 

полиција и на Царинската управа е 24 часа непрекинато секој ден во годината, додека на 
другите државни органи, доколку преку граничниот премин се  пренесува стока која 
подлежи на нивен надзор, е најмалку од 8:30 до 16:30 во работен ден со обезбедување на 
присуство на повик надвор од ова работно време.

(3) На граничните премини од трета категорија работното време на присутните служби 
може да се ограничи само на определен период во текот на денот или на определен период 
во текот на годината, согласно ратификуван меѓународен договор за отворање на 
граничниот премин.

(4) По исклучок на ставовите (1) и (2) на овој член, на граничните премини за 
железнички и воздушен сообраќај, работното време на службите кои вршат гранична 
контрола може да биде пократко, доколку е усогласено со возните редови за овие видови 
на транспорт. 

Член 5
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува во рок од три месеци од денот на 
влегување во сила на оваа уредба.

Бр. 41-6468/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.


