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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз  основа  на  член 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  29 

декември 2009 година. 

Бр. 07-5502/1 

29 декември 2009 година 

Скопје 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

Претседател 

на Република Македонија,  

 Ѓорге Иванов, с.р.  

ЗАКОН 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), во членот 4 точка 6   во 

четвртиот и седмиот ред  годината “1993 “се заменува со  годината   “2004“.  

По точката 10 се додава нова точка 10-а, која гласи:  

“10-а. Одобрение  е документ со кој се одобрува вршење на  превоз на опасни материи  во 

патниот сообраќај.“  

Член 2  

Во Главата III Услови за вршење на превоз на опасни материи се додаваат осум нови 
члена 7-а, 7-б, 7-в, 7-г, 7-д, 7-ѓ, 7-е и 7-ж, кои гласат:  

 

“Член 7-а  

Превоз на опасни материи во патниот сообраќај може да врши домашно правно или  
физичко лице (во натамошниот текст: превозник) кое поседува   одобрение за вршење на  
превоз на опасни материи во патниот сообраќај (во натамошниот текст: одобрение).  

Одобрение од ставот 1 на овој член   не е потребнo доколку се врши   превоз на опасни 

материи  кои се  дефинирани со точкатa 1.1.3  од ADR.  

Формата и содржината на образецот на   одобрението   од ставот  1 на овој член ги 
пропишува министерот за транспорт и врски.  
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Член 7-б  

Одобрението за вршење на превоз на опасни материи   во патниот сообраќај го издава 

Министерството за транспорт и врски на барање на превозникот.  

Одобрението  се издава со рок на важење од пет години.  

Превозникот  е  должен  во  рок  од  шест  месеца  пред  истекот  на  важењето     на 

одобрението да  поднесе барање за издавање на  ново одобрение.  

За издадените одобренија за превоз на опасни материи Министерството за транспорт и 

врски води регистар.  

Формата, содржината и начинот на водење на регистарот   од ставот 4 на овој член ги 

пропишува министерот за транспорт и врски.  

 

Член 7-в  

Одобрението ги содржи следниве податоци: назив на   органот што го   издава, назив на 

превозникот, даночен број на превозникот, број на лиценцата за   вршење на превоз на стока 

во внатрешниот или меѓународниот патен сообраќај и   рок на важење, регистарски број и тип 

на возила, класи на опасните материи што може да се превезуваат со возилото, дата на 

издавање и потпис и печат на овластено лице.  

Податоците за регистарскиот   број,   типот   на возила и класи на опасните материи што  

може да се превезуваат со возилата се дадени во прилог кој е составен дел на одобрението.  

 

Член 7-г  

Одобрение  може да добие  превозник ако ги исполнува следниве услови:  

1)  да  поседува  лиценца  за     вршење  на  превоз  на  стока  во  внатрешниот  и/или 

меѓународниот патен сообраќај;  

2)  да е сопственик  на  едно или повеќе  регистрирани  возила  за превоз  на опасни 

материи кои ги исполнуваат условите од членот 63 на овој закон;  

3)  да  има  вработено  во  редовен  работен  однос  возачи  во  зависност  од  бројот  на 

моторните возила, минимум еден возач по возило кои поседуваат сертификат за стручно 

оспособување на возачите за превоз на опасни материи во патниот сообраќај соодветен за 

опасните материи и видот на возилото и  

4) да има назначено најмалку едно стручно оспособено лице - советник за безбедност за 

превоз на опасни материи кој поседува сертификат.  

Член 7-д  

Превозникот барањето за добивање на одобрението го поднесува   до Министерството за 

транспорт и врски со точно наведување на бројот на моторните возила со кои ќе го врши  

превозот,  податоци  за  бројот  на  приклучните  возила  и  писмени  докази  за 

исполнување на условите од членот   7-г  на овој закон.  

Одобрението се издава најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на комплетното 

барање за негово издавање.  

Начинот за издавање и одземање на одобрението   за превоз на опасни материи   во  

патниот сообраќај  го пропишува министерот за транспорт и врски.  

 Доколку  превозникот  не  ги  исполнува  условите  за  добивање  на  одобрението,  

министерот за транспорт и врски ќе донесе решение со кое барањето ќе биде одбиено.  

 Против решението   од ставот 4 на овој член   може да се изјави жалба   во рок од осум  

дена  од  денот  на  приемот  на  решението  до  Комисијата  на  Владата  на  Република  

Македонија за решавање на управни работи во втор степен од областа на транспортот   и  

врските.  
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Член 7-ѓ  

Одобрението    се издава на име на превозникот и не може да се пренесе на друг 

превозник.  
Превозникот е должен во рок од  15 дена за сите промени настанати во поглед на 

исполнувањето на условите за добивање на одобрението  од членот 7-г на овој закон  да го 
извести Министерството за транспорт и врски.  

Член 7-е  

Министерството за транспорт и врски ќе донесе решение за одземање на одобрението,  

ако:  
-  превозникот     доставил  неточни  податоци  кои  се  потребни  за  издавање  на 

одобрението,  
- утврди дека превозот се врши спротивно на издаденото одобрение и  
-  превозникот  престане  да    исполнува  некој  од  условите  пропишани  за  негово  

издавање од членот 7-г на овој закон.  

Примерок од решението со кое одобрението е одземено се доставува до Државниот  
инспекторат за транспорт, Царинската управа на Република Македонија, Министерството за  
внатрешни работи, Министерството за здравство и Дирекцијата за радијациона сигурност.  

Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум  
дена  од  денот  на  приемот  на  решението  до  Комисијата  на  Владата  на  Република  
Македонија за решавање на управни работи во втор степен од областа на   транспорт и  
врски.  

Член 7-ж  

При извршувањето на превозот на опасни материи   превозникот е должен во возилото да 
има оригинал или заверена копија на    одобрението од нотар.“  

Член 3  

Во членот 12 став 1 по зборот “здравство“ се додаваат зборовите: “или Дирекцијата за 

радијациона сигурност“.  

Член 4  

Во членот 17 став 5  зборот “две“ се  заменува со зборот “пет“.  

Член 5  
Во членот 20  став 4 точка 4 по зборот “електротехнички“ се додава зборот   “правен“. Во  
ставот 5  зборот “две“ се заменува со зборот  “пет“.  

Член 6  
Членот 22 се менува и гласи:  

“При  извршувањето  на  внатрешниот  и  меѓународниот  превоз  на  опасни  материи 
превозникот мора во возилото да поседува уредно пополнет товарен лист и писмени 
инструкции за опасната материја која се превезува.“  

Член 7  

Членот 25 се менува и гласи:  

„Писмените инструкции   од членот 22 на овој закон   ги обезбедува превозникот   и 

истите  содржат:  

1) инструкции кои треба да ги преземат членовите на екипажот на возилото во случај на 
инцидент или итен случај кој може да се појави за време на превозот на опасната 
материја;  
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2) упатство за членовите на екипажот   на возилото за карактеристиките на опасните 

материи по класи  и  постапките во врска со настанатите околности и  

3) опрема за лична и општа заштита за спроведување на општи, специфични и итни 

постапки кои треба да се преземат во зависност од видот на опасностите, кои треба да се 

носат  во возилото  согласно со точката 8.1.5 од ADR.  

Министерот за транспорт и врски   поблиску ја пропишува содржината на писмените 

инструкции и формата во која истите ќе бидат внесени.“  

Член 8  

Во членот 26  по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  

“Местата   на кои се врши натоварот или истоварот на возила - цистерни од членот 69 

ставови 4 и 5 на овој закон   треба да бидат опремени со опрема за натовар или истовар која 

ќе спречи емисија на испарливите органски соединенија во атмосферата.“  

Член 9  

Во членот 63 став 2 точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: “издадени од 

овластено правно лице согласно со одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на 

патиштата“.  

Член 10  
Во членот 69 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:  

“Возилата - цистерни кои превезуваат бензини и/или органски растворувачи (опасни 

материи  кои  предизвикуваат  емисии  на  испарливо  органско  соединение)  треба  да се 

проектирани и да исполнуваат пропишани спецификации за да функционираат така што 

остатокот од испарувањата останува во цистерната по истоварот, како и да ги прифатат и 

задржат повратните испарувања од инсталациите за складирање во бензиските станици или 

терминалите.  

Спецификациите   од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за транспорт и 

врски.“  

Член 11  

Во членот  71   став 4 зборовите: “корозивни материи“ се заменуваат со зборовите:  

“опасни материи  од класите 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 од членот 5 на овој закон“.  

Член 12  

По членот 83 се додава нов член   83-а, кој гласи:  

„Член 83-а  

Доколку во сообраќајна незгода или несреќа настане оштетување на уредите и/или 

системите на возилото, овластеното службено лице од Министерството за внатрешни 

работи   при вршење на   увидот ќе го одземе сертификатот   за исправност на возилото   со 

кое се врши превоз на опасната материја и ќе го врати на  правното лице од членот 63 став 3 на 

овој закон и за тоа  ќе го извести Министерството за транспорт и врски.“  

 

Член 13  
По членот 84 се додава нов член 84-а, кој  гласи:  

 

„Член 84-а  

Надзор над работата на правните лица за стручно оспособување    од членовите 17 став  
4 и 20 став 4 на овој закон во однос на исполнувањето на пропишаните услови за работа и  
начинот  на  стручно  оспособување  на  кандидатите  за  добивање  на  сертификати  за  
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советници  за  безбедност  при  превоз  на  опасни  материи    и  сертификати  за  стручна 

оспособеност  на  возачите  на  моторните  возила  за  превоз  на  опасни  материи  врши 

Министерството за транспорт и врски.  

Ако Министерството     за транспорт и врски при вршењето на надзорот утврди дека 
правното  лице  повеќе  не  ги  исполнува  пропишните  услови  или  кандидатите  не  ги 

оспособува според пропишаната програма или на пропишаниот начин привремено ќе му го 

одземе овластувањето за работа  во период од три месеца.  
Правното лице не смее   да врши стручно оспособување на кандидатите во периодот  

додека трае привременото одземање на овластувањето од ставот 2 на овој член.  
 Против решението од ставот 2 на овој член може да се поднесе тужба пред управниот  
суд.  

Поведувањето  на  управен  спор  согласно  со  ставот  4  од  овој  член  не  го  одлага 
извршувањето на решението.  

Ако во рокот од ставот  2 на овој член правното лице не ги отстрани утврдените 

неправилности овластувањето за работа се одзема трајно.“  

Член 14  
Во членот 87 став 1 точката 11 се менува и гласи:  

“11)  нема  писмени  инструкции  или  инструкциите  не  се  соодветни  за  опасната 

материја која се превезува и“.  

Член 15  
Во членот 93 став 1 по точката 2 се додаваат две    нови точки 2-а и 2-б,  кои  гласат:  
“2-а)  врши превоз на опасни материи во патниот сообраќај без  одобрение   (член 7-а);  

 2-б) во определениот рок не ги пријави сите промени настанати во поглед на  
исполнувањето на условите за добивање на одобрение (член 7-ѓ);“.  

 Точката 38 се менува и гласи:  
“38) врши превоз на опасни материи со возила со ознаки “EX/II“, “EXIII“, “FL“, “OX“ и 

“AT“ кои немаат уверение за испитано возило, како и валиден сертификат за исправност на 
возилото за превоз на опасни материи (член 63 став 2);“.  

По точката 38 се додава нова точка 38-а, која гласи:  

“38-а) врши испитување на возила и издава уверение и сертификат за соодветна класа на  
опасни  материи  без  да  поседува  овластување     за  вршење  на  овие  работи  од 
Министерство за внатрешни работи (член 63 став 3).“  

Член 16  
Во членот 94  став 1    точката   4    се менува  и гласи:  

“4) во возилото нема товарен лист, односно товарниот лист не е уредно пополнет и 
писмени инструкции за опасната материја која се превезува (член 22);“.  
 Точката   5    се менува  и гласи:  

“5) писмените инструкции    не ги содржат сите потребни податоци (член 25);“. Во 

точката   11    сврзникот “и“  се заменува со  точка и запирка.  
Во точката 12   точката на крајот се заменува со сврзникот “и“ и се додава   нова точка 13, 

која гласи :  
“13) врши стручно оспособување на кандидати во период во кој му е привремено 

одземено овластувањето за работа ( член 84-а став 3).“  

Член 17  
Во членот 97 став 1 точката 3 се менува и гласи:  

“3) во возилото нема товарен лист, односно товарниот лист не е уредно пополнет и 
нема  писмени инструкции  за опасната материја која се превезува (член 22).“  
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Член 18  

По членот 98 се додава нов член 98-а, кој гласи:  

 “Член 98-а  

За прекршоците од членовите 94, 95, 96 и 97 на овој закон, пред поднесување на барање  

за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд,   инспекциските органи од  

членот  85 на овој закон ќе спроведат постапка  за    порамнување. За констатираниот  

прекршок инспекторот составува записник во кој ги забележува битните елементи на  

дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и  

начинот на сторувањето на прекршокот, описот на дејствието и лицата затекнати на  

самото место. Записникот го потпишуваат инспекторот и сторителот на прекршокот.  

Доколку сторителот го признае прекршокот инспекторот на сторителот ќе му издаде 

платен налог   заради наплата на глобата предвидена за прекршокот. Со потписот на 

платниот  налог  се  смета  дека  сторителот  на  прекршокот  се  согласува  да  ја  плати 

предвидената глоба.  

Сторителот на прекршоците од ставот 1 на овој член е должен да ја плати глобата во  

рок од осум    дена од денот на приемот на платниот налог на сметка на Буџетот на  

Република  Македонија  означена во платниот налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во  
дадениот рок ќе плати само половина од изречената глоба утврдена во платниот налог.  

Ако сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член не ја плати глобата во рокот 
определен во ставот  3 од овој член инспекторот ќе поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд.  

Инспекциските органи од членот 85 на овој закон се должни да водат евиденција за 

покренатите постапки за порамнување и нивниот исход.“  

 

Член 19  

Возилата  - цистерни   кои превезуваат бензини и/или органски растворувачи ќе се 

прилагодат на спецификациите од членот 69 став 5   на овој закон во период од девет 

години од денот на влегувањето во сила на актот со кој ќе се пропишат потребните 

спецификации.  

Член 20  

Правните и физичките лица што вршат превоз на опасни материи во патниот  сообраќај се 

должни во рок од   една година од денот на   влегувањето во сила на овој закон да 

поднесат барање за добивање на одобрение.  

Член 21  

Поблиските прописи предвидени со   овој закон ќе се донесат во рок од една година од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.  

До денот на влегувањето во сила на поблиските прописи од ставот 1 на овој член ќе се 

применуваат прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Член 22  

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да  
утврди  пречистен  текст  на  Законот  за  превоз  на  опасни  материи  во  патниот  и 
железничкиот сообраќај.  

 

Член 23  

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

Република Македонија”.  
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