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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

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за возила,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015

година.

Бр. 08-3998/1 Претседател
27 август 2015 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 ВОЗИЛА

Член 1
Во Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ број 140/2008,

53/11, 123/12, 70/13, 164/13 и 138/14), во членoт 5-а став (3) зборовите: „200 до“ се
бришат.

Ставот (4) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (3) на овој член.“

Член 2
Во членот 13 став (6) зборовите: „1.500 до“ се бришат.
Ставот (8) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за производителот-правно лице ќе му се

изрече на одговорното лице кај производителот-правно лице за сторен прекршок од ставот
(6) на овој член.“

Во ставот  (9) зборовите: „2.500 до“ се бришат.
Ставот (10) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за техничката служба ќе му се изрече на

одговорното лице кај техничката служба за сторен прекршок од ставот (9) на овој член.“

Член  3
Во членот  14 став  (5) зборовите: „2.500 до“ се бришат.
Ставот (7) се менува и гласи:
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„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за производителот-правно лице ќе му се
изрече на одговорното лице кај производителот-правно лице за сторен прекршок од ставот
(5) на овој член.“

Член 4
Во членот 16 став  (4) зборовите: „1.500 до“ се бришат.
Ставот (6) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за производителот-правно лице ќе му се

изрече на одговорното лице кај производителот-правно лице за сторен прекршок од ставот
(4) на овој член.“

Член 5
Во членот 20  став  (8) зборовите: „1.500 до“ се бришат.
Ставот (10) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за производителот-правно лице ќе му се

изрече на одговорното лице кај производителот-правно лице за сторен прекршок од ставот
(8) на овој член.“

Во ставот  (11) зборовите: „2.000 до“ се бришат.
Ставот (12) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за техничката служба ќе му се изрече на

одговорното лице кај техничката служба за сторен прекршок од ставот (11) на овој член.“

Член 6
Во членот  22  став (6) зборовите: „1.500 до“ се бришат.
Ставот (7) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице за технички преглед ќе му

се изрече на одговорното лице кај правното лице за технички преглед за сторен
прекршок од ставот (6) на овој член.“

Член 7
Во членот  26 став (12) зборовите: „1.500 до“ се бришат.
Ставот (13) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (12) на овој член.“
Во ставот  (16) зборовите: „1.000 до“ се бришат.
Ставот (17) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (16) на овој член.“

Член 8
Во членот  37 во ставот (6) зборовите: „800 до“ се бришат.
Ставот (7) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (6) на овој член.“

Член 9
Во членот  40 став 10) зборовите:  до 2.200“ се бришат.
Ставот (11) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (10) на овој член.“
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Во ставот  (12) зборовите: „ до 2.400“се бришат.
Ставот (13) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (12) на овој член.“

Член 10
Во членот 41 став (3) по зборовите: „во износ од“ се додаваат зборовите: „160 до“. Во
ставот (4) зборовите: „2.000 до“ се бришат.
Ставот (5) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (4) на овој член.“

Член 11
Во членот 42 став (5) зборовите: „1.500 до“ се бришат.
Ставот (6) се менува и гласи:
„(6) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (5) на овој член.“

Член 12
Во членот 43 став (4) зборовите: „1.500 до“ се бришат.
Ставот (5) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (4) на овој член.“

Член 13
Во членот 44 став (3) зборовите: „1.700 до“ се бришат.
Ставот (4) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (3) на овој член.“

Член 14
Во членот 45 став (3) зборовите: „1.000 до“ се бришат.
Ставот (4) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (3) на овој член.“

Член 15
Во членот 47  став (7) зборовите: „1.500 до“ се бришат.
Ставот (8) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (7) на овој член.“

Член 16
Во членот 53 став (2) зборовите: „1.500 до“ се  бришат.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице за технички преглед ќе му

се изрече на одговорното лице кај правното лице за технички преглед за сторен
прекршок од ставот (2) на овој член.“
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Член 17
Во членот  54 во ставот (10) зборовите „до 1.200“ се  бришат.
Ставот (11) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (10) на овој член.“

Член 18
Во членот 56 став (22) зборовите: „ 2.500 до “ се  бришат.
Ставот (23) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (22) на овој член.“

Член 19
Во членот 56-а во ставот  (22) зборовите „ 2.500 до“ се  бришат.
Ставот (23) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице што извршува работи на

техничка служба ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице што извршува
работи на техничка служба за сторен прекршок од ставот (22) на овој член.“

Член 20
Во членот 62 став (22) зборовите: „2.500 до“ се  бришат.
Ставот (23) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (22) на овој член.“
Во ставот (24) зборовите: „2.500 до“ се  бришат.
Ставот (25) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (24) на овој член.“

Член 21
Во членот 62-а став  (23) зборовите: „2.500 до“ се  бришат.
Ставот (24) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај овластеното правно лице за сторен прекршок од ставот (23) на овој
член.“

Во ставот  (25) зборовите: „2.500 до“ се  бришат.
Ставот (26) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај овластеното правно лице за сторен прекршок од ставот (25) на овој
член.“

Член 22
Во членот 65 по ставот (5) се додава нов став (6), кој  гласи:
„(6) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за

прекршок на правното лице овластено за вршење на технички преглед за сторен прекршок од
ставот (3) на овој член.“

Ставот (6) кој  станува став (7) се менува и гласи:
„(7) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице за технички преглед ќе

му се изрече на одговорното лице кај правното лице за технички преглед што постапува
спротивно на одредбите на ставот (4) на овој член.“
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Член 23
Во членот 66-в став  (10) зборовите: „4.000 до“ се  бришат. Во
ставот (11) зборовите: „4.000 до“ се  бришат.

Член 24
Во членот 66-г став (10) зборовите: „4.000 до“ се  бришат.

Член 25
Во членот 81-а став (8) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај овластеното правно лице за вршење на технички преглед за сторен
прекршок од ставот (7) на овој член.“

Член 26
Во членот  85 став (5) зборовите: „1.500 до“ се  бришат.
Ставот (6) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на

одговорното лице кај правно лице за сторен прекршок од ставот (5) на овој член.“

Член 27
Членот 87 се менува и гласи:

Постапка за порамнување пред Министерството
за економија

"Член 87
(1) За прекршоците утврдени во членовите 5-а, 13, 14, 16, 20, 22, 56 и 62 на овој закон,

прекршочна  постапка  води  и  прекршочни  санкции  изрекува  Државниот  пазарен
инспекторат.

(2)  Прекршочната постапка од ставот (1)  на овој член пред Државниот пазарен
инспекторат ја води Комисија за одлучување по прекршок.

(3) Кога државниот пазарен инспектор за поведување на прекршочна постапка ќе
констатира прекршок 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, како и дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог
и истиот го забележува во записникот за констатиран прекршок. Записникот го потпишува
државниот пазарен инспектор и сторителот.

(4)  По  исклучок  од ставот (2)  на  овој  член,  ако  државниот  пазарен  инспектор
прекршокот го утврди лично или утврди со употреба на соодветни технички средства и
направи, односно со податоци од службена евиденција записникот го потпишува само
инспекторот.

(5) Ако сторителот го признае делото што му се става на товар или ако државниот
пазарен инспектор прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни
технички средства  и направи, инспекторот веднаш ќе издаде прекршочен платен налог.

(6) Прекршочниот платен налог содржи лично име, адреса и единствен матичен број на
граѓанинот, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, местото и времето на
сторување на прекршокот, правна квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на
сметката за плаќање и правна поука.
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(7) По приемот и потпишување на прекршочниот платен налог, сторителот е должен да ја
плати глобата изречена согласно со ставот (1) на овој член во рок од осум дена од
приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

(8) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член ќе плати
половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(9)  Државниот  пазарен  инспектор  е  должен  да  води  електронска  евиденција  за
издадените прекршочни платни налози и за изречените глоби за сторен прекршок.

(10) Во електронската евиденција од ставот (9) на овој член се собираат, обработуваат и
чуваат следниве податоци за сторителот на прекршокот за физичкото лице-име и
презиме, за правното лице-назив, живеалиште, седиште, вид на прекршокот, број на
прекршочниот платен налог кој му се издава за сторен прекршок.

(11) Податоците од ставот (10) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во
електронската евиденција.

(12) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за
економија.“

Член 28
Членот 88 се менува и гласи:

Постапка пред Министерството за внатрешни работи

„Член 88
(1) За прекршоците утврдени во членовите 26, 33, 33-а, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 51, 53, 54, 56-а, 62-а, 65, 66-в, 66-г, 66-л, 81-а, 82 и 85 од овој закон, прекршочна
постапка води и прекршочни санкции изрекува Министерството за внатрешни работи.

(2)  Прекршочната постапка од ставот (1)  на овој член пред Министерството за
внатрешни работи ја води Комисија за одлучување по прекршок.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од претседател и два члена.
Претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и
работно искуство од најмалку шест години на предметната материја, а членовите на
комисијата да имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку четири
години од предметната материја.

(4) Доставувањето на писмената изготвени од Комисија за одлучување по прекршок, се
врши согласно одредбите од Законот за прекршоците и Законот за општата управна
постапка.

(5) Ако живеалиштето на лицето на кое треба да му се достави известување, покана или
одлука е непознато за органот чие писмено се доставува, комисијата ќе го објави
писменото на веб страницата на Министерството за внатрешни работи и со истекот на осум
дена од денот на објавувањето на веб страницата, ќе се смета дека странката е уредно
известена за писменото.

(6) По исклучок од ставот (1) на овој член, кога сторителот на прекршокот е
странец, полицискиот службеник ќе поднесе барање за поведување на прекршочна
постапка до надлежниот суд.

(7) Против одлуката на Комисијата од ставот (2) на овој член може да се поднесе
жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот
надзор и прекршочната постапка.

Член 29
Членот 89 се менува и гласи:
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„Член 89
Постапка  за  порамнување  пред  Министерството  за  земјоделство,  шумарство  и

водостопанство
(1) За прекршоците утврдени во членот 47 од овој закон, прекршочна постапка води и

прекршочни  санкции  изрекува  Министерството  за  земјоделство,  шумарство  и
водостопанство.

(2)  Прекршочната постапка од ставот (1)  на овој член пред Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство ја води Комисија за одлучување по прекршок.

(3)  Кога  државниот  инспектор  за  земјоделство  или државниот  инспектор  за
шумарство и ловство (во натамошниот текст на овој член: инспектор) за поведување на
прекршочна постапка ќе констатира прекршок составува записник во кој 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,  како  и  дава  предлог  за  порамнување  со  издавање  на
прекршочен платен налог и истиот го забележува во записникот за констатиран прекршок.
Записникот го потпишува инспекторот и сторителот.

(4) По исклучок од ставот (2) на овој член, ако инспекторот прекршокот го утврди
лично или утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, односно со
податоци од службена евиденција записникот го потпишува само инспекторот.

(5) Ако сторителот го признае делото што му се става на товар или ако инспекторот
прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства  и
направи, инспекторот веднаш ќе издаде прекршочен платен налог.

(6) Прекршочниот платен налог содржи лично име, адреса и единствен матичен број на
граѓанинот, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, местото и времето на
сторување на прекршокот, правна квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на
сметката за плаќање и правна поука.

(7) По приемот и потпишување на прекршочниот платен налог, сторителот е должен да ја
плати глобата изречена согласно со ставот (1) на овој член во рок од осум дена од
приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

(8) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член ќе плати
половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(9) Државниот инспектор за земјоделство или    државниот инспектор за шумарство и
ловство е должни да водат електронска евиденција за издадените прекршочни платни
налози и за изречените глоби за сторен прекршок.

(10) Во електронската евиденција од ставот (9) на овој член се собираат, обработуваат и
чуваат следниве податоци    за сторителот на прекршокот за физичкото лице-име и
презиме, за правното лице-назив, живеалиште, седиште, вид на прекршокот, број на
прекршочниот платен налог кој мусе издава за  сторен прекршок.

(11) Податоците од став (10) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во
електронската евиденција.

(12) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 30
Членот 90 се менува и гласи:

Постапка за порамнување пред Министерството за
животна средина и просторно планирање

„Член 90
(1) За прекршоците утврдени во членот 41 од овој закон, прекршочна постапка

води и прекршочни санкции изрекува Министерството за животна средина и просторно
планирање.
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(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член пред Министерството за животна
средина и просторно планирање ја води Комисијата за одлучување по прекршок.

(3) Кога државниот инспектор за животна средина (во натамошниот текст на овој член:
инспектор) за поведување на прекршочна постапка ќе констатира прекршок составува
записник во кој 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, како и дава предлог за
порамнување со издавање на прекршочен платен налог и истиот го забележува во
записникот  за  констатиран  прекршок.  Записникот  го  потпишува  инспекторот  и
сторителот.

(4) По исклучок од ставот (2) на овој член, ако инспекторот прекршокот го утврди
лично или утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, односно со
податоци од службена евиденција записникот го потпишува само инспекторот.

(5) Ако сторителот го признае делото што му се става на товар или ако инспекторот
прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства  и
направи, инспекторот веднаш ќе издаде прекршочен платен налог.

(6) Прекршочниот платен налог содржи лично име, адреса и единствен матичен број на
граѓанинот, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, местото и времето на
сторување на прекршокот, правна квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на
сметката за плаќање и правна поука.

(7) По приемот и потпишување на прекршочниот платен налог, сторителот е должен да ја
плати глобата изречена согласно со ставот (1) на овој член во рок од осум дена од
приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

(8) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член ќе плати
половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(9) Државниот инспектор за животна средина е должен да води електронска евиденција за
издадените прекршочни платни налози и за изречените глоби за сторен прекршок.

(10) Во електронската евиденција од ставот (9) на овој член се собираат, обработуваат и
чуваат следниве податоци за сторителот на прекршокот за физичкото лице-име и презиме, за
правното лице-назив, живеалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен
налог кој мусе издава за  сторен прекршок.

(11) Податоците од ставот (10) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во
електронската евиденција.

(12) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за
животна средина и просторно планирање.“

Член 31
Членот 91 се брише.

Член 32
Членот 92 се менува и гласи:

Постапка пред Министерството за внатрешни работи за физички и правни лица

„Член 92
(1) За прекршоците утврдени во членовите 26, 33, 33-а, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 51, 54, 82 и 85 од овој закон, униформираниот полициски службеник е должен на
сторителот на прекршокот, физичко лице, да му предложи постапка за порамнување пред да
поднесе барање за прекршочна постапка.
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(2) За прекршоците од членовите 33, 37 и 40 на овој закон, утврдени во управна
постапка, овластеното службено лице е должно да поднесе барање за поведување на
прекршочна постапка.

(3) Доколку сторителот не ја плати глобата за прекршоците од ставот (1) на овој член во
рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог, униформираниот
полициски службеник поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до
Комисијата од членот 88 став (2) од овој закон.

(4) За прекршоците утврдени во членовите 26, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 56-а, 62-
а, 65, 66-в, 66-г, 66-л, 81-а и 85 од овој закон, кога како сторител на прекршокот се јавува
правно лице и одговорно лице во правното лице, униформираниот полициски службеник
поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Комисијата од членот 88 став
(2) од овој закон.“

Член 33
По членот 92 се додава нов член 92-а  кој гласи:

„Член 92- а
Одмерувањето на висинат на глобата на правното лице се врши согласно со Законот за

прекршоците.“

Член 34
Членовите 93 и 94 се бришат.

Член 35
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат најдоцна во рок од 30 дена од

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 36
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Македонија”.
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