
 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 17 од 11.2.2011 година  

 

2011017388  

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 НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И  

ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ  

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

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 

февруари 2011 година.  

Бр. 07- 627/1 Претседател 
3 февруари 2011 година на Република Македонија, 

Скопје 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 НА ОПАСНИ  

 МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ  

Член  1  
Во Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 92/2007 и 161/2009), во членот 3 став 1 
точка 1 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.  

Во точката 2 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова 
точка 3, која гласи:  

“3. Законот за инспекциски надзор доколку со овој закон поинаку не е уредено.“  

Член 2  
Во членот 4  став 1  по точката 8 се додава нова точка 8-а,  која гласи:  
“8-а) “МЕМU” е ознака на возило кое е во согласност со поимот Мобилна единица за 

изработка на експлозиви дефиниран во ADR.“  

Член 3  
Во членот 18 став 3 се додава втора реченица која гласи: „Советникот за безбедност при 

превоз на опасни материи   може да биде советник за најмногу два деловни објекта (правно 
и/или физичко лице).“  

Член 4  
Во членот 63 став 2 по ознаката “OX“ сврзникот “и“ се заменува со запирка, а по 

ознаката “АТ“ се додава ознаката “и MEMU“.  
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Член 5  

По членот 85 се додаваат три нови члена 85-а, 85-б и 85-в, кои гласат:  

 

“Член 85-а  

При вршењето на инспекцискиот надзор, во согласност со закон, инспекторот има 
обврска да:  

-   постапува по иницијативи за поведување на инспекциска постапка и за тоа да го 

извести подносителот на иницијативата,  

- го известува одговорното лице на субјектот на надзорот за почетокот на вршењето на 
инспекцискиот надзор, освен ако со закон поинаку не е утврдено, или ако со таквото 

известување ќе се намали ефикасноста на надзорот или заради заштита на јавниот 

интерес, животот и здравјето на луѓето и имотот,  

- се легитимира пред субјектот на надзорот, односно пред одговорното или друго 

овластено лице на субјектот на надзорот,  

- состави записник за извршениот инспекциски надзор,  
- ја чува тајноста на класифицираните податоци,  

- постапува законито, навремено и во согласност со Етичкиот кодекс на државните 

службеници и Етичкиот кодекс на инспекциската служба и  

- го извести одговорното лице на субјектот на надзорот за законскиот основ за вршење на 

надзорот.  

Член 85-б  

Заради отстранување на утврдените неправилности, инспекторот има право и обврска на 

субјектот на надзорот да му:  

- укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување,  

- нареди да преземе соодветни мерки и активности  во рок кој ќе го определи 

инспекторот,  
- поднесе барање за поведување на прекршочна постапка и  

- поднесе кривична пријава или да поведе друга соодветна постапка.  

Член 85-в  

Министерот за транспорт и врски донесува годишна програма за работа на инспекторатот и 

подготвува месечни планови за работа на инспекторатот најдоцна до 31 декември во 

тековната година за наредната година.  

Министерот за транспорт и врски доставува годишен извештај до Владата на Република 
Македонија за работата на инспекторатот во претходната година, најдоцна до 31 март во 
тековната година.“  

 

Член 6  

По членот 89 се додаваат два нови члена 89-а и 89-б, кои гласат:  

„Член 89-а  

Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторите од членот 85 на овој закон 

утврдат за прв пат дека е сторена неправилност од членот 94 на овој закон, е должен да 

состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување, за 

отстранување  на утврдената  неправилност во рок  од осум дена  и со истовремено 

врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е 

утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.  

Формата и содржината на поканата за едукација како и начинот на спроведување на 
едукацијата ги пропишува министерот за транспорт и врски.  
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Едукацијата ја организира и спроведува Државниот инспекторат за транспорт во рок не 

подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.  

 Едукацијата  може  да  се  спроведува  за  повеќе  утврдени  исти  или  истородни  

неправилности, за еден или повеќе субјекти.  

Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се 

јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.  

Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната 

едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената 

неправилност.  

Доколку инспекторите од членот 85 на овој закон при спроведување на контролниот 

надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, 

донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор.  

Доколку инспекторите од членот 85 на овој закон при спроведување на контролниот 

надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, 

поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.  

Инспекторите од членот 85 на овој закон водат евиденција за спроведената едукација на 

начин пропишан од министерот за транспорт и врски.  

 

Член 89-б  

Министерството за транспорт и врски - Државниот инспекторат за транспорт за 

извршените контроли изготвува квартални извештаи со унифициран квартален преглед и 

истите ги објавува на веб страницата на Министерството за транспорт и врски.”  

 

Член 7  

Во членот 90 ставот 1 се менува и гласи:  

„Против решението на државните инспектори за патен и железнички сообраќај може да  

се поднесе жалба до посебна тричлена комисија формирана од министерот за транспорт и  

врски, при што претседателот на комисијата треба да е од редот на раководните државни  

службеници.  Против  решението  донесено  од  овластените  службени  лица  од  

Министерството за внатрешни работи може да се поднесе жалба до посебна тричлена  

комисија формирана од министерот за внатрешни работи, при што претседателот на  

комисијата треба да е од редот на раководните државни службеници. Против решението  

на инспекторите од Дирекцијата за радијациона сигурност може да се поднесе жалба до  

посебна тричлена комисија формирана од директорот на Дирекцијата за радијациона  

сигурност, при што претседателот на комисијата треба да е од редот на раководните  

државни службеници.“  

 

Член 8  

Во членот 93 став 1  точка 38 по  ознаката “OX“ сврзникот “и“ се заменува со запирка, а по 

ознаката “АТ“ се додава ознаката “и MEMU“.  

 

Член 9  

Во членот 97 став 1 точка 24 по  ознаката “OX“ сврзникот “и“ се заменува со запирка, а по 

ознаката “АТ“ се додава ознаката “и MEMU“.  

 

Член 10  

Одредбите од членовите 1, 5 и 7 на овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на 

започнувањето на примената на Законот за инспекциски надзор.  
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Член 11  

Поблиските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

 

Член 12  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”.  
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