
Деловен субјект - назив

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)

Реден број на единицата во состав

Општина

Населено место

Улица и куќен број Телефон

е-маил Факс

Сопственост

Дејност според НКД Рев.2

Образец ТРАНС.П.1 

Ако вашиот деловен субјект врши само градски и приградски превоз, пополнете во Табела 1.

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАТНИЧКИ ПРЕВОЗ

за  ________________  тримесечје од 2022 година

(единицата во состав го впишува полниот назив на субјектот во чиј состав е како и својот)

Приградски

 Меѓуградски

  Меѓународен

 Градски

Означете кој вид на превоз врши вашиот деловен субјект

(ставете Х на точниот одговор)

 (прво, второ, трето, четврто)

 Туристички тури  Друг вид слободен превоз

Ако вашиот деловен субјект врши само меѓуградски и меѓународен превоз, пополнете во Табела 2.

Ако вашиот деловен субјект ги врши и двата превоза, градски и приградски и меѓуградски или меѓународен превоз, пополнете во 
Табела 1 и во Табела 2.

Ако вашиот деловен субјект врши слободен превоз, ставете Х на точниот одговор.

 Екскурзии  Превоз на ученици и работници  

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, 
заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Република Северна Македонија                    
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник 
на РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 

83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.31/20) и Програмата за статистички 

истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник 
на Република Македонија" бр.22/18, 224/18 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.18/20 и 300/20).
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Табела 2. Меѓуградски и меѓународен транспорт според местото на качување и местото на симнување 
Назив на населено место/град                                                          

(за меѓународен транспорт - називот на  државата)
Превезени 
патници, 

број

Растојание 
во км

Патнички 
километри, 

број

Вкупно 
поминати 
км,  број

Вид на 
транспорт

место на симнување

Табела 1. Градски и приградски транспорт

Табела 3. Автобуски парк (пополнуваат сите деловни субјекти што 

а

    од тоа: редовен транспорт

  Приградски превоз

2.1- Екскурзии (превоз на лица или ученици до туристичко одредиште, посета на саеми или други манифестации и др.);
2.2 - Туристички тури (превоз на врзани релации, кружно или на повеќе релации со ноќевања); 

2.3 -  Ученици и работници (превоз на ученици од дома до училиште и назад, превоз на работници до нивното  место на работа); 

2.4 - Друг вид слободен превоз (свадби, митинзи, спортски натпревари и др).

Забелешка: Во колона  7 за "Вид на транспорт" се внесува кодот во зависност од транспортот кој се врши - редовен или слободен, 
според објаснувањата:
1 -  За редовен транспорт

  Градски превоз

    од тоа: со патници

Поминати километри - вкупно (11+12)

     од тоа: редовен транспорт

  Приградски превоз

  Градски превоз

Код
вкупно

1
место на качување

Патнички километри - вкупно (06+07)

    од тоа: редовен транспорт

  Приградски превоз

  Градски превоз

Превезени патници - вкупно (02+03) Х

Х

Х

Х

Х

Период од почетокот на 
годината

Х

Х

Х

Х

Х

1

Тримесечје

a
 Автобуси - вкупно

          Расположливи автобуси на крајот од годината 

32

Просечен пат на еден 
патник

4

земени под 
закуп

 Патнички места (седење и стоење)

 Автобуси во работа

 Патнички места (седење и стоење)

1

приватни

2

вкупно

2



a б

Автобуси - вкупно (19+20+21) 18

Автобуси за градски (вкл. приградски) 
транспорт

19

Автобуси за меѓуградски транспорт 20

Автобуси за меѓународен транспорт 21

Регистрирани седишта - вкупно (седење и 
стоење)

22

Код

а б
Автобуски линии во работа - вкупно 
(24+25+26+27)

23

 Градски линии 24

 Приградски линии 25

 Меѓуградски линии 26

 Меѓународни линии 27

Бензин Дизел Метан
Течен нафтен гас 

(автоплин) 
илјади литри илјади литри тони тони

а б 1 2 3 4

Потрошено гориво - вкупно (29+30+31+32) 28

Градски транспорт 29

Приградски транспорт 30

Меѓуградски транспорт 31

Меѓународен транспорт 32

   од тоа: 

     во земјата 33

     во странство 34

Потребно време за пополнување на извештајот    _________    минути

Место _________________________           

Извештајот го составил

                                        

Табела 3.  Потрошено гориво според видот на транспортот во 2022 година

Код

Дата_____________________ година

 Раководител на деловниот субјект

Код

Табела 2. Редовни автобуски линии во работа во 2022 година

Вкупно

Х

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
(треба да се пополни заедно со податоците за четвртото тримесечје)

Табела 1. Број на расположливи автобуси (вклучувајќи ги и автобусите дадени и земени под закуп) според видот на транспортот, 
состојба 31.12.2022

2

Вкупна должина во км 
(збир на км само во еден  правец) 

Број

патнички места (седишта)автобуси

1

21

3



место на качување
место на 

симнување
a 1 2 3 4 5 6 7
1   Скопје   Велес 20 50 1000 50 1
2   Велес   Прилеп 100 80 8000 160 1
3   Македонија   Бугарија 50 350 17500 350 1

Табела 3. Автобуски парк
Табелата треба да се пополни со тримесечни податоци за автобусите со состојба на крајот од извештајниот период, а податоците 
треба да се пополнат со цели броеви. 

Годишен извештај

Податоците пополнети во годишниот извештај треба да се однесуваат на крајот на извештајната година, со состојба 31.12. 

За секоја делница од патувањето треба да се пополнат податоци во посебен ред. 
Податоците за секоја делница треба да бидат дадени како сума од сите патници на таа делница за извештајниот период (за три 
месеци). 
Пример: Релација Скопје - Битола. Од Скопје до Велес се превезуваат 20 патници на растојание од  50 км (20*50=1000 пкм). Од 
Велес до Прилеп 100 патници на растојание од 80 км (100*80=8000 пкм). За меѓународен транспорт, од Македонија до Бугарија, 
се превезуваат 50 патници на растојание од 350 км (50*350=17500 пкм). Вкупно поминати километри претставува збир од полни 
и празни возења.

Патнички 
километри, 

број

Вкупно 
поминати км, 

број

Вид на 
транспорт

Назив на населено место/град
(за меѓународен транспорт - називот на  

државата)
Превезени 
патници, 

број

Растојание во 
км

Упатство за пополнување на образецот
Овој образец го пополнуваат сите деловни субјекти кои според Националната класификација на дејностите Рев.2 се распрделени 
во дејноста "Друг копнен транспорт со лиценци за превоз на патници издадени од министерството за транспорт и врски" (Закон 
за превоз во патниот сообраќај, "Службен весник на РМ" бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 6/12, 23/13 и 120/13, 
163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18 и "Службен 
весник на Република Северна Македонија" бр. 275/19). 
Јавен транспорт е платен превоз на патници со свои или изнајмени патни моторни возила (автобуси и минибуси). 
Деловните субјекти кои своите патни моторни возила ги имаат изнајмено на други деловни субјекти не треба да го пополнуваат 
образецот.

Табела 1. Градски и приградски транспорт

Во колона 1 податоците за извештајното тримесечје се пополнуваат ( неагрегирани) ,  а во колона 2 за референтниот период  со 
акумулација (шест месеци, девет месеци, година). Пополнетите податоците за првото тримесечје треба да бидат исти  во колона 
1 и колона 2 за секој ред. Податоците треба да се пополнат според единиците-мерки дадени за секој ред. 
Во колона 3 треба да биде дадено просечното растојание што еден патник го поминува со автобус само во редовите 11, 12 и 13. 

Табела 2. Меѓуградски и меѓународен транспорт

Патнички километар -  превезен патник на растојание од еден километар.  

Меѓународен транспорт - превоз на патници на кои почетната станица им е во нашата земја, а излезната во странство и обратно, 
како и превозот  извршен меѓу две места во странство и транзитот низ една или повеќе земји.

Табела 1 се пополнува само за возила  кои се во сопственост на деловните субјекти за транспорт (вклучувајќи ги и возилата 
дадени и земени под закуп).

Табела 2 се пополнува само за редовни автобуски услуги.   

Табела 3 се пополнува за потрошеното гориво на автобусите (без горивото потрошено за сопствени потреби)

Автобус - патничко моторно возило наменето за превоз на повеќе од 24 лица (вклучувајќи го и возачот), наменето  да превезува  
патници кои седат и патници кои стојат.

Автобус за меѓуградски и меѓународен транспорт - патничко моторно возило наменето за превоз на повеќе од 24 лица 
(вклучувајќи го и возачот), наменето да превезува само патници кои седат .

Комбе - или  минибус - патничко моторно возило наменето за превоз на 9 и повеќе лица (вклучувајќи го и возачот). 

Методолошки објаснувања:

Патник е секое лице кое набавило возен билет или соодветна возна исправа и влегло во автобус со цел да се превезе до 
определеното место. 

Приградски транспорт - ги опфаќа населбите во непосреден допир со главните населени места. 

Меѓуградски транспорт  - превоз на патници извршен во границите на нашата земја.

Градски превоз - превоз на патници во градско подрачје. 
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