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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот
сообраќај,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 март 2015
година.

Бр. 08 - 1288/1 Претседател
16 март 2015 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ

СООБРАЌАЈ

Член 1
Во  Законот  за  превоз  во  патниот  сообраќај („Службен  весник  на  Република

Македонија“ број 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13,
163/13, 187/13, 42/14, 112/14 и 166/14) во членот 3 во ставот 1 по точката 21 се додаваат две
нови точки 21-а и 21-б, кои гласат:

„21-а. Мирување на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници е
временски период во кој авто такси превозник не смее да врши авто такси превоз на
патници со одредено возило поради дефект, сообраќајна незгода, потреба од вработување на
возач и слично.

21-б. Сертификат за авто такси возач е сертификат кој се добива согласно член 8-ѕ од овој
закон и кој авто такси возачот задолжително треба да го има во возилото при вршење на авто
такси превоз.”

Член 2
Во членот 8 став 1, во точката 2), зборовите: „за општински линиски превоз на патници да е

сопственик на две или повеќе регистрирани возила или да има договор за лизинг за возила
со најмалку 16+1 седиште“ се заменува со зборовите: „за општински линиски превоз на
патници да е сопственик на две или повеќе регистрирани возила или да има договор за
лизинг за возила со најмалку 8+1 седиште“.
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Во  точката 4)  зборовите: „кои  поседуваат  сертификат  за  авто  такси  возач“  се
заменуваат со зборовите: „минимум еден авто такси возач по возило“.

Член 3
Членот 8-з станува член 8-ѕ.

Член 4
По членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи:

„Член 10-а
Во општините или во Градот Скопје каде има ограничен број на возила кои можат да

добијат извод од лиценца, превозник кој поседува лиценца за вршење на авто такси превоз
може да поднесе до органот кој ја издал лиценцата барање за мирување на изводот од
лиценцата за одредено возило за период од најмногу два месеци во тековната година. Во една
тековна година превозникот само еднаш може да поднесе барање за мирување на изводот од
лиценцата за конкретно возило.

Општините или Градот Скопје во рок од пет дена од денот на приемот на барањето за
мирување донесуваат решение со кое се уважува или одбива барањето.

Против решението од став 2 на овој член може да се поднесе жалба во рок од осум дена
од приемот на истото до министерот за транспорт и врски.

Превозник не смее да врши авто такси превоз на патници со возило за кое е донесено
решението од став 2 на овој член.

Доколку  овластен  инспектор  на  општината  или  на  градот  Скопје  констатира
постапување спротивно на став 4 на овој член, по предлог на овластен инспектор на
општината или на градот Скопје, општината или градот Скопје може да донесе решение за
одземање на изводот од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници .

Против решението од став 5 на овој член може да се поднесе жалба во рок од осум дена од
приемот на истото до министерот за транспорт и врски.”

Член 5
Во членот 12 став 1 зборовите: „лиценца ќе донесе решение за одземање на лиценцата, ако“

се заменуваат со зборовите: „лиценца и извод од лиценца ќе донесе решение за нивно одземање
ако:“.

Во алинеите 1 и 2 по зборот „лиценцата“ се додаваат зборовите: „или изводот од
лиценцата“.

Во алинејата 4 зборот „нејзината“ се заменува со зборот „нивното“.
Во ставот 2 зборовите: „е одземена“ се заменуваат со зборовите: „и изводот од

лиценцата се одземаат“.
Во ставот 5 зборовите: „е одземена лиценцата“ се заменуваат со зборовите: „се

одземаат лиценцата и изводот од лиценцата“.

Член 6
Во членот 22-а во ставот 1 зборот „општински“ се брише, зборовите: „и на тероториите

на“ се заменуваат со зборот „од“ и зборовите: „границите на општините во“ се бришат.

Член 7
Во членот 70-а став 2 во првата реченица по зборот „фотокопираат“ се додава зборот

„истата“ и се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.
По првата реченица се додава нова втора реченица која гласи:
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„ЕКМТ дозволата се проверува дали ги исполнува територијалните ограничувања и се
копира.“

Во втората реченица која станува трета реченица зборовите: „и завериле должни се да ја
чуваат две години по истекот на рокот, во која бил извршен превозот на стока“ се
заменуваат со зборовите: „односно завериле, должни се да ја чуваат две години по датата на
извршениот превоз на стока.“

Член 8
Во членот 82 ставот 1 се менува и гласи:
„Министерот за транспорт и врски може да донесе решение за одземање и ставање вон сила

на дозволите од членот 25 став 1 и членот 36 став 2 ако превозот не се врши во
согласност со издадената дозвола по предлог на Државниот инспекторат за транспорт или
категоризирана автобуска станица или од надлежен орган на друга држава со која
Република Македонија има склучено Спогодба од областа на превозот во патниот
сообраќај која е ратификувана.“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Министерот за транспорт и врски може да донесе решение за одземање и ставање вон сила

на дозволите од членот 66 ставови 2 и 3 и членот 70 ставови 1 и 3 на овој закон, ако превозот
не се врши во согласност со издадената дозвола по предлог на Државниот инспекторат
за транспорт или од надлежен орган на друга држава со која Република Македонија има
склучено Спогодба од областа на превозот во патниот сообраќај и ЕКМТ Комитетот во Париз
кои се ратификувани.“

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.

Член 9
Во членот 87 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Инспекторите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член вршат инспекциски надзор и согласно

одредбите од Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност.“
Ставот 4 станува став 5.

Член 10
Во членот 88 став 5 по зборовите: „во членот 12 од овој закон“ се додаваат зборовите:

„или постапување спротивно на утврдената единствена мрежа на линии, утврдениот возен ред,
утврдените тарифен систем, систем на наплата и начин и контрола на наплата,
утврдената локација на автобуските терминали, свртувалишта, стојалишта, “.

Во ставот 6 зборовите: “лиценцата за вршење на автотакси дејност.” се заменуваат со
зборовите: “сертификатот за авто такси возач на возачот кој го сторил прекршокот.”

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:
“Доколку овластениот општински инспектор или овластениот инспектор на град Скопје при

вршење на инспекциски надзор утврди дека вршителот на авто такси превоз врши авто
такси превоз без возачот да поседува сертификат за авто такси возач, ќе поднесе предлог
до градоначалникот на општината, односно градоначалникот на градот Скопје да донесе
решение за трајно одземање на изводот од лиценцата за вршење на автотакси дејност на
возилото со кое е сторен прекршокот.”

Ставовите 7, 8 и 9 стануваат ставови 8, 9 и 10.

Член 11
Во членот 90 став 1 во алинејата 7 по зборот „терминали“ се става запирка и се додава

зборот „стојалишта“.
Во ставот 5 бројот „6“ се заменува со бројот „7“.
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Член 12
Во членот 92 во ставовите 1 и 2 зборовите: „Државната комисија за одлучување во

управна  постапка  и постапка  од работен  однос во втор степен“  се заменуваат  со
зборовите:„Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот
надзор и прекршочната постапка“.

Член 13
Во членот 96 став 1 по точката 1 се додава нова точка 1-а која гласи:
“1-a) врши авто такси превоз со возач кој не поседува сертификат за авто такси возач

(член 3 став 1 точка 21-б).“
Во ставот 1 во алинејата 2 зборовите во заградата „член 18, членот 19 став 1 член 25 став

1 и член 36 став 2“ се заменуваат со зборовите: „член 19 став 1, член 25 став 1, член 36 став 2
и член 44 став 1“.

Во алинејата 4-а) во заградата бројот „3“ се заменува со бројот „4“.
Во ставот 6 зборовите: „1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7“ се заменуваат со зборовите: „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,

10, 11, 12 и 13.“

Член 14
Во членот 97 став 1 во точката 1 во заградата по зборовите: „став 1“ се додават

зборовите: „и член 70 став 8“.
Во точката 2 во заградата по зборовите: „став 1“ се става запирка и се додаваат

зборовите: „член 70 став 10 и член 79 ставови 1 и 3“.

Член 15
Во членот 99 став 1 по точката 1 се додава нова точка 1-а, која гласи:
“1-а) врши авто такси превоз без сертификат за авто такси возач (член 3 став 1 точка

21-б).“
Во ставoт 1 во точката 17 бројот „54“ се заменува со бројот „55“. Во
точката 18 бројот „54“ се заменува со бројот „55“.
Во точката 19 бројот „54“ се заменува со бројот „55“.
Во точката 21 бројот „4“ се заменува со бројот „5“.
По точката 22 се додава нова точка 22-а) која гласи:
„22-а) не задржало копија од меѓународна дозвола од странски превозник (член 70-а

ставови 1 и 3)“.

Член 16
Во членот 99-а став 1 по алинејата 1 се додаваат две нови алинеи 1-а) и 1-б), кои гласат:
“1)-а врши авто такси превоз спротивно на решението од член 10-а став 2 од овоj

закон;”
„1-б) врши општински линиски превоз на патници спротивно на условите пропишани од

страна на советот на општината, односно на Советот на градот Скопје (член 22)“.

Член 17
Во членот 99-б став 1 по точката 2) се додава нова точка 2-а), која гласи:
„2-а) во вршењето на општинскиот линиски превоз на патници постапува спротивно на

обврските пропишани од страна на советот на општината, односно Советот на градот
Скопје (член 22)“

Член 18
Правните лица кои се стекнале со лиценца за вршење на авто-такси дејност до денот на

влегувањето во сила на овој закон треба да го усогласат своето работење со одредбите од овој
закон најдоцна до 1 ноември 2015 година.
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Член 19
Одредбата од член 12  од овој закон ќе отпочне да се применува со денот на

отпочнување  на  примена  на  Законот  за  забрана  и  спречување  на  вршење  на
нерегистрирана дејност („Службен весник на Република Македонија број 199/14).

Одредбата од член 15  од овој закон ќе отпочне да се применува со денот на
отпочнување на примена на Законот за основање на државна комисија за одлучување во втор
степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка („Службен весник на
Република Македонија“ број 130/14).

Член 20
Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во “Службен весник на

Република Македонија“.
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