
 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 71 од 11.04.2016 година  

 

20160712040  

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 

УКАЗ 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 5 април 2016 

година.  

 

Бр.08-2083/1 Претседател 

5 април 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

ЗАКОН 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 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11 и 6/12, 23/13, 

120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15 и 37/16), во 

членот 3 став 1 во точката 14 зборовите: „почетната до крајната автобуска станица или 

стојалиште” се заменуваат со зборовите: „почетната категоризирана автобуска станица до 

крајната категоризирана автобуска станица”.  

Во точката 41-а   зборовите: „во книжна или електронска форма” се заменуваат со 

зборовите: „како фискална сметка со наведена релација или билет во книжна форма со 

прилог фискална сметка или во електронска форма”.  
По точката 41-б се додава нова точка 41-в, која гласи:  

„41-в) Орган за оцена на компетентност на правното лице од членот 69 став 4 од овој 
закон е Институт за акредитација.“.  

 

Член 2  

Во членот 4-а зборовите: „даночниот број на превозникот“ се заменуваат со зборовите: 

„единствениот матичен број на субјектот-превозникот“.  

Член 3  

Во членот 7 став 2 по зборовите: „вклучувајќи ја и приколката“ се додаваат зборовите: 

„односно возила со најмногу осум седишта сметајќи го и седиштето на возачот“.  
 
 
 

1 од 7  
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Член 4  
Во членот 9 став 3 зборовите: „и/или патници“ се бришат.  

 

Член 5  

Во членот 9-а по зборот „потврда“ се додаваат зборовите: „за секое возило одделно“.  

Член 6  

Во членот 14 став 4 се менува и гласи:  

„Евиденцијата ги опфаќа следниве податоци:  

- единствениот матичен број на субјектот, назив и седиште на превозникот,  

- видови на лиценци кои превозникот ги поседува, сериски број и нивна важност,  

- име и презиме на одговорното лице за превоз и број на сертификат за професионална 

компетентност на управителот, односно овластено лице одговорно за превоз,  

- марка, тип и регистарски број и други податоци за возилата за кои е издаден извод од 

лиценцата,  

- име и презиме на возач, единствен матичен број (ЕМБГ) и сертификат за учество на 

возачите во меѓународниот патен сообраќај,  

-  дали  е  во  сила  правосилна  судска  одлука  за  кривични  дела  против  имотот, 

стопанството или безбедноста во сообраќајот,  

- изречени мерки против превозници врз основа на овој закон, односно на меѓународни 

договори,  

- видови на дозволи кои му се издадени на превозникот за превоз на патници и стока, 

нивна важност, сериски број и други податоци кои се однесуваат на дозволите и  
- податоци за финансиската стабилност на превозникот.“.  

 

Член 7  

Во членот 22 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  

„На електронските карти на корисниците на линискиот превоз во град Скопје, во  

зависност од категоријата на корисникот, се внесуваат следниве податоци име и презиме,  

ЕМБГ, адреса на живеалиште, датум на раѓање, фотографија заради визуелна контрола,  

правно лице, односно институцијата во која работи, име на образовната институција, клас,  

учебна година, тарифна категорија (ученик, пензионер, вработен и т.н), населено место и  

општина.“.  

 

Член 8  

Во членот 23 по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:  

„Возачот кој превозот го врши согласно со спогодбата од ставот 2 на овој член е 

должен истиот да го врши во согласност со дозволата и возниот ред за линијата и да 

постапува согласно со членот 34 од овој закон.“.  

 

Член 9  

Во членот 25-а по зборовите: „двајцата превозници“ се додаваат зборовите: „за промена на 

сопственоста на превозникот“.  

 

Член 10  

Во членот 28 став 2 во алинејата 9 по зборовите: „и обратно“ се додаваат зборовите: 

„притоа имајќи ги предвид временските интервали утврдени во членот 24-а ставови 6 и 7 од 

овој закон“.  
 
 
 

2 од 7  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 71 од 11.04.2016 година  

 

Член 11  

Во членот 34 став 1 по зборовите: „само на“ се додаваат зборовите: „категоризирани“. Во 

ставот 2 по зборот „постојат“ се додава зборот „категоризирани“.  

 

Член 12  

Во членот 35 став 1 зборот „Превозникот“ се заменува со зборовите: „Возачот кој го 

управува возилото“ и по зборовите: „застане на“ се додава зборот „категоризирана“.  

 Во ставот 2 зборот „Превозникот“ се заменува со зборовите: „Возачот кој го управува  

возилото“ и по зборовите: „на секоја“ се додава зборот „категоризирана“.  

 

Член 13  

Во членот 36 став 1 зборовите: „претходна согласност на“ се заменуваат со зборовите: 

„претходно издадени дозволи од“.  

 

Член 14  

Во членот 37 став 2 зборовите: „заверен на нотар“ се бришат.  

По ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8, кои гласат:  

„Доколку во рок од 12 месеци од денот на започнување на постапка за издавање на  

билатерална дозвола истата не се издаде од страна на надлежниот орган на странската  

земја, одобрениот возен ред за автобуската линија се брише од евиденцијата на возни  

редови.  

Доколку е исполнет условот од ставот 6 на овој член, министерството донесува 

решение за бришење на возниот ред.  

Против решението од ставот 7 на овој член може да се поведе управен спор.“. 

Во ставот 6 кој станува став 9 по зборовите: „издадените дозволи“ се додаваат 

зборовите: „и регистрираните возни редови“. 

Ставот 7 кој станува став 10 се менува и гласи: 

„Формата  и  содржината  на  регистарот  од  ставот 9  на  овој  член  ја  пропишува 

министерот за транспорт и врски.“. 

 

Член 15  

Во членот 38-а став 1 се менува и гласи:  

„Домашниот  и  странскиот  превозник  спогодбено  го  определуваат  режимот  на 

одржување на возниот ред врз основа на принципот на реципроцитет, односно може со 

режимот на одржување да се определи поаѓањата во возниот ред да ги одржуваат двајцата 

превозници истовремено или двајцата превозници наизменично или само домашниот 

превозник или само странскиот превозник.”.  

 

Член 16  

Во членот 44 став 7 алинеите 1, 2 и 5 се бришат.  

 

Член 17  

Во членот 52 став 2 зборовите: „подрачјето определено“ се заменуваат со зборовите: 

„општината определена“.  

Ставот 3 се менува и гласи:  

„Со авто такси превозот можат да се превезуваат и патници од општината определена во 

лиценцата до друга општина или до градот Скопје“.  
 
 
 

3 од 7  
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Член 18  

Во членот 56 став 1 зборовите: „Автобуската станица“ се заменуват со зборовите: 

„Правното или физичко лице кое управува со автобуската станица“.  

 Ставот 2 се менува и гласи:  

„Правното или физичко лице кое управува со автобуската станица може да врши 
резервација и продажба на билети само за линиите за кои е издадена дозвола и е 
регистриран возен ред“.  

Член 19  

Во членот 57 став 1 по зборовите: „управува со“ се додава зборот „категоризирана“.  

Во ставот 2 по зборовите: „услугите на“ се додаваат зборовите: „категоризираната 
автобуска“.  

Во ставот 6 зборовите: „работното време,“ се бришат.  

 

Член 20  

По членот 57 се додаваат два нови члена 57-а и 57-б, кои гласат:  

„Член 57-а  

Категоризација на автобуска станица може да се одземе доколку:  

- правното или физичкото лице кое управува со автобуската станица поднесе барање за 

одземање на категоризација на автобуската станица,  

- правното или физичкото лице кое управува со автобуската станица престане да ги 

исполнува условите за категоризација на автобуската станица и  

- во општини каде што има категоризирани две автобуски станици, правното или  

физичкото лице кое управува со едната автобуска станица поднесе барање за одземање на  

категоризацијата на другата автобуска станица поради неисполнување на условите за  
категоризација.  

Во случај на поднесено барање за одземање на категоризација врз основа на ставот 1 

алинеја 3 на овој член, министерството по службена должност прибавува докази заради 

утврдување на основаноста на барањето.  

По  поднесеното  барање  за  одземање  на  категоризацијата  на  автобуска  станица 
министерството за транспорт и врски ќе донесе решение во рок од 15 дена од денот на 
комплетирање на барањето.  

Против решението од ставот 3 на овој член може да се поведе управен спор.  

 

Член 57-б  

Категоризирање  во  пониска  категорија  на  автобуска  станица  може  да  определи 

доколку:  

- правното или физичкото лице кое управува со автобуската станица поднесе барање за 

категоризација на автобуската станица во пониска категорија,  

- правното или физичкото лице кое управува со автобуската станица престане да ги 
исполнува условите за категоризација на автобуската станица во категоријата во која е 
категоризирани, односно кога исполнува услови за пониска категоризација,  

- во општини каде што има категоризирани две автобуски станици, правното или 

физичкото лице кое управува со едната автобуска станица поднесе барање за промена на 

категоризација во пониска категорија на другата автобуска станица поради исполнување на 
условите за пониска категорија.  

Во случај на поднесено барање за промена на категоризација врз основа на ставот 1 

алинеја 3 на овој член, министерството по службена должност прибавува докази заради 

утврдување на основаноста на барањето.  
 
 
 

4 од 7  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 71 од 11.04.2016 година  

 

По  поднесеното  барање  за  промена  на  категоризацијата  на  автобуска  станица  
министерството ќе донесе решение во рок од 15 дена од денот на комплетирање на  
барањето.  

Против решението од ставот 3 на овој член  може да поведе управен спор.“.  

 

Член 21  
Членот 58 се менува и гласи:  

„Правното или физичко лице кое управува со категоризирана автобуската станица 

може да прифаќа и отпремува и автобуси со кои се врши слободен превоз на патници во 

согласност со расположливиот број посебни перони за оваа намена што мораат да бидат 

посебно обележани.“.  

Член 22  

Во  членот 59  по  зборовите: „работното  време  на“  се  додаваат  зборовите: 

„категоризираната автобуска“. 

 

Член 23  

Членот 60 се менува и гласи:  

„Правното или физичко лице кое управува со категоризирана автобуската станица е 

должно да води дневник во електронска или во хартиена форма на доаѓањето и поаѓањето на 

автобусите.  

Правното или физичко лице кое управува со категоризирана автобуската станица е 

должно  еднаш  месечно  да  го  извести  Државниот  инспекторат  за  транспорт  за 

неизвршување на превозот на определена линија.  

Возачот на автобусот е должен да го пријави времето на секое доаѓање и поаѓање на 

автобусот на категоризираната автобуска станица, при што во патниот налог автобуската 

станица го потврдува времето на поаѓање и доаѓање на возилото.  

Формата, содржината и начинот на водење на дневникот од ставот 1 и извештајот од 

ставот 2 на овој член го пропишува министерот за транспорт и врски.“.  

 

Член 24  

Во членот 69 став 3 зборовите: „сертификат за подготвенот за сообраќај на возилата“ се 

заменуваат со зборовите: „ЕКМТ тест сертификатот за подготвеност за сообраќај на 

товарните моторни и приклучни возила“.  

Ставот 4 се менува и гласи:  

„Техничката служба за единечно одобрување на возила, за да врши работи на издавање  

на  сертификатот  од  ставот 3  на  овој  член,  треба  да  е  овластена  од  страна  на  

министерството,  а  врз  основа  на  акредитација  од  страна  на  органот  за  оцена  на 

компетентност.”.  

По ставот 4 се додаваат пет нови става 5, 6, 7, 8 и 9, кои гласат:  

„Правните субјекти од ставот 4 на овој член доставуваат кон барањето за добивање на 

овластување од Министерството за транспорт и врски документ дека барателот има 

овластување за техничка служба за единечно одобрување на возила и сертификат од 

Институт за акредитација за вршење на работи од ставот 3 на овој член.  

Доказите  за  исполнетост  на  условите  од  ставот  5  на  овој  член,  ги  прибавува  

овластеното  службено  лице  од  Министерството  за  транспорт  и  врски  кое  ја  води 

постапката за добивање на овластување за вршење на работи од ставот 3 на овој член, кое е 

должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од 

надлежниот јавен орган.  
 
 
 

5 од 7  
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Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од  

ставот 5 на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.  

 Овластеното службено лице во Министерството за транспорт и врски е должно да  
одлучи по барањето за добивање на овластување во рок од 30 дена од денот на приемот  

на барањето.  

Против решението на Министерството за транспорт и врски со кое барањето за 

добивање на овластување се одбива може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на 

приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен.“.  

Ставот 7 кој станува став 10 се менува и гласи:  

„Начинот за спроведување на прегледот на возилата врз основа на кој се издава 

сертификатот од ставот 3 на овој член, формата и содржината на сертификатот, како и 

формата и содржината на барањето од ставот 5 на овој член ги пропишува министерот за 
транспорт и врски.“.  

 

Член 25  

Во членот 78 став 2 зборовите: „патниот лист од членот 49 став 2 на овој закон“ се 

заменуваат со зборовите: „список на патници“.  

 

Член 26  

Во членот 87-б став 4 во алинејата 3 бројот „300“ се заменува со бројот „240“, а зборот 

„сообраќајот“ се заменува со зборот „техничките“.  

 

Член 27  

Во членот 87-в став 1 во алинејата 5 бројот „300“ се заменува со бројот „240“, а зборот 

„сообраќајот“ се заменува со зборот „техничките“.  

Член 28  

Во членот 88 став 1 по алинејата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи: „- 

превозот утврден во членот 52 став 3 од овој закон“.  

 

Член 29  

Во членот 89 став 1 во алинејата 4 зборовите: „со предлог за бришење на возниот ред од 

евиденцијата“ се бришат.  

По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:  

„-  одземање  на  лиценцата  за  авто-такси  превоз  доколку  превозникот  постапува 

спротивно на членот 52 став 3 на овој закон“.  

 

Член 30  

Во членот 96 став 1 по точката 5-а се додава нова точка 5-б, која гласи:  

„5-б) врши авто-такси превоз спротивно на членот 52 став 3 од овој закон“.  

 

Член 31  

Во членот 97 став 1 во точката 4 по зборовите: „член 20 став 2“ се додаваат зборовите: „и 

член 23“.  

 

Член 32  

Во членот 99 став 1 по точката 2  се додава нова точка 2-а, која гласи:  

„2-а) превозникот не постапил согласно со членот 11 став 5 на овој закон;“.  
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Член 33  
Во членот 99-а став 1 точката 3-а) се брише.  

Во ставот 3 зборовите: „точка 3“ се заменуват со зборовите: „точки 1 и 3“. 

По ставот 8 се додава нов став 9, кој гласи:  

„За прекршоците од ставот 1 точка 3 на овој член на странски превозник му се издава 

мандантен платен налог во износ од 1.500 евра во денарска противвредност, времено му се 

одзема сообраќајната дозвола и му се изрекува дополнителна мерка забрана за движење на 

возилото на територијата на Република Македонија до исплата на изречената глоба. 

Инспекторот за патен сообраќај задолжително ги известува надлежните погранични 

служби за изречената дополнителна мерка забрана за движење на предметното возило на 

територијата на Република Македонија.“.  

Член 34  

Во  членот 99-б  став 1  во  воведната  реченица  зборовите: „на  самото  место  на 

прекршокот“ се бришат. 

Член 35  

Во членот 99-в став 1 во првата реченица сврзникот „и“ се заменува со запирка и по 

зборот „99-б“ се додаваат зборовите: „и 99-д“.  

 

Член 36  

Во членот 99-е став 1 по зборовите: „член 8 став 6“ се додаваат зборовите: „и член 69  

став 6“.  

Во ставот 3 по зборовите: „член 8 став 8“ се додаваат зборовите: „и член 69 став 7“.  

Во ставот 4 по зборовите: „член 8 став 8“ се додаваат зборовите: „и член 69 став 8“.  

Член 37  

Правните лица од членот 69 став 4 од овој закон кои се стекнале со овластување за 

издавање на сертификат за подготвеност за сообраќај за возилата до денот на влегувањето во 

сила на овој закон треба да го усогласат своето работење со одредбите од овој закон 

најдоцна до 1 септември 2017 година.  

Член 38  

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 39  

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај 

(„Службен весник на Република Македонија број 97/15), во членот 10 зборовите: „треба да се 

заменат согласно со одредбата од членот 2 од овој закон со која се дополнува членот 8- 

б со доставување на барање до Министерството за транспорт и врски од страна на 

возачите најдоцна до 1 јуни 2016 година и истите“ се бришат.  

 

Член 40  

Се  овластува  Законодавно-правната  комисија  при  Собранието  на  Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за превоз во патниот сообраќај.  

Член 41  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
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