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I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ 
СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за возила се уредуваат условите за пуштање на пазар и користењето 

на возилата, регистрацијата и техничката исправност на возилата, условите за 

извршување на работи на техничките служби, правните лица за технички преглед 

и правните лица за регистрација и регистарот на податоци за возилата. Пред да 

се пуштат возилата во сообраќај на патиштата, потребно е да се изврши 

регистрација на возилата, но претходно во станиците за технички преглед се врши 

проверка на техничката исправност на возилата, односно за секое моторно возило 

треба да се исконтролираат сите уреди, а воедно да се измерат и издувните 

гасови од моторите на возилата. 

Во изминатиот период се овозможи со измени и дополнувања на Законот за 

возила да се предвиди постапка за легализација на тракторите и тракторските 

приколки, по што за истите не постои пречка да се регистрираат. Сепак, во 

моментов сопствениците на трактори се обврзани технички преглед на тракторите 

да прават секоја година, како и да ги регистрираат тракторите еднаш во текот на 

годината. Со оглед на тоа што станува збор за моторни возила со специфична 

намена во земјоделството, кои не ја загрозуваат безбедносста на сообраќајот на 

патиштата потребно е да се предвидат поповолни услови за технички преглед и 

регистрација на тракторите. 

Исто така, потребно е да се обезбеди основ во законот за утврдувањето на 

сопственичкиот статус, всушност легализација на мобилни машини, 

мотокултиватори, приколка за домување, како и возила од категориите О1, О2 и L.
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II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Со Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила се 

овозможува тракторите да се регистрираат на секои шест години, а технички 

преглед на истите да се прави на секои две години. 

Исто така, со Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за 

возила потребно се предвидува утврдувањето на сопственичкиот статус, 

всушност легализација на трактори и тракторски приколки, мобилна машина, 

мотокултиватор, приколка за домување, како и возила од категориите О1, О2 и L 

(приколки и возила со две или три тркала).

 

III. ОЦЕНА И ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Со усогласување на Законот за возила нема да се предизвикаат негативни 

последици врз буџетот и другите јавни институции.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Со Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за возила не 

се предизвикува дополнителни трошоци за спроведување (имплементација) на 

истите. 
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Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила

Член 1

Во Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/08,  

53/11,  123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15 и 192/15), во членот 33 став (9), по 

зборовите: „осигурување на возилото“  се додаваат зборовите „и да се означени 

со налепница за извршена регистрација“.

По ставот (9) се додаваат два нови става (10) и (11) кои гласат: 

„(10) Трактор и тракторска приколка подлежат на регистрација на секои шест 

години од првата регистрација.

(11) Сопственикот на возилата од ставот (10) на овој член е должен за време на 

важење на сообраќајната дозвола да поседува доказ за извршено осигурување и 

доказ за техничка исправност на возилото (доказ за извршен технички преглед на 

возилото).“

Ставовите (10), (11), (12), (13), (14), (15) и (16) стануваат ставови (12), (13), (14), 

(15), (16), (17) и (18).

Во ставот (12) кој станува став (14) бројот „(11)“ се заменува со бројот „(13)“.

Во ставот (15) кој станува став (17) бројот „(10)“ се заменува со бројот „(12)“.

Во ставот (16) кој станува став (18) броевите „(13) и (14)“ се заменуваат со 

броевите „(15) и (16)“.

Член 2

Во членот  51, став  (1), точка 1) алинејата 3 се брише.

Во точката 2) по зборовите: „две години по првата регистрација за“ се додаваат 

зборовите: „ мобилни машини,  трактори и “.

Во ставот (5)  по зборовите „3.500 кг“ запирката се брише и се додаваат зборовите 

„и тракторски приколки чија сума на технички дозволените оскини оптоварувања е 

над 1.500 кг, но не поминува 21.000 кг“. 
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Член 3

Утврдување на сопственички статус на трактори, тракторски приколки, мобилни 

машини, мотокултиватори, приколки за домување, како и возила од категориите 

О1, О2 и L

(1) Утврдувањето на сопственичкиот статус на трактор, тракторска приколка, 

мобилна машина, мотокултиватор, приколка за домување, како и возила од 

категориите О1, О2 и L (во натамошниот текст: „легализација“) се покренува со 

поднесување на предлог за легализација на трактори, тракторски приколки, 

мобилна машина, мотокултиватор, приколка за домување, како и возила од 

категориите О1, О2 и L  до месно и стварно надлежен суд, според местото каде 

што се наоѓа живеалиштето на подносителот на предлогот за легализација.  

(2) Предлогот за легализација од ставот (1) на овој член, особено ги содржи 

следниве податоци: идентификациски податоци - марка, тип, број на шасија и 

мотор  и  година на производство  на возилата од ставот (1) на овој член, како и 

причините поради кои се поднесува предлогот. 

(3) Кон предлогот за легализација од ставот (1) на овој член, се приложува 

претходно дадена изјава заверена на нотар од подносителот на барањето, во која 

подносителот под целосна материјална и кривична одговорност ќе изјави дека 

совесно го владеел возилата од ставот (1) на овој член, и дека за истите не се 

води друга постапка пред надлежен суд.

(4) Кон предлогот за легализација од ставот (1) на овој член, подносителот ќе ги 

приложи сите докази кои ги поседува за возилата од ставот (1) на овој член.

(5) Предлог за легализација од ставот (1) на овој член, се поднесува во рок од 

една година од денот на влегување во сила на овој закон.

(6) По поднесениот предлог за легализација од ставот (1) на овој член, судот во 

рок од три дена преку огласна табла на судот ги информира заинтересираните 

правни или физички лица за поднесениот предлог.

 (7) Објавувањето на известувањето од судот трае 30 дена од денот на 

поставување на огласната табла.
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(8) Доколу по истекот на рокот од ставот (7) на овој член, заинтересирано лице 

писмено до судот не се обрати со докажување на својот правен интерес, судот во 

рок од 15 дена ќе донесе решение за легализација - утврдување на сопственички 

статус на возилата од ставот (1) на овој член.

(9) Доколку во рокот утврден во ставот (7) на овој член, се јави заинтересирано 

лице кое ќе го докаже својот правен интерес, судот со решение ќе ги упати 

учесниците во определен рок, не подолг од 15 дена од денот на донесувањето на 

решението да поведат парнична постапка. Ако заинтересираното лице во рокот од 

15 дена не поведе парнична постапка, тогаш постапката за легализација ќе 

продолжи.

 (10) Против решението од ставовите (8) и (9) на овој член дозволена е жалба во 

рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

(11) Ако во рокот од ставот (10) на овој член, не биде поднесена жалба, 

решението станува правосилно.

Член 4

(1) Физички или правни лица кои совесно ги владеат и ги користат на територијата 

на Република Македонија тракторите, тракторските приколки, мобилните машини, 

мотокултиваторите, приколките за домување, како и возилата од категориите О1, 

О2 и L, кои до денот на влегување во сила на овој закон не поднеле барање за 

регистрација, а кои не ги исполнуваат условите од членот 31 став (2) алинеи 1, 2, 

3 и 4 од овој закон, може да поднесат барање за регистрација до Министерството 

за внатрешни работи со кое доставуваат: 

- доказ за сопственост или решение за утврдување на сопственички статус на 

тракторите, тракторските приколки, мобилните машини, мотокултиваторите, 

приколките за домување, како и возилата од категориите О1, О2 и L;

- согласност за регистрација за тракторите, тракторските приколки, 

мотокултиваторите, приколките за домување, како и возилата од категориите О1, 

О2 и L1 e издадена во постапка на идентификација и оцена на техничка состојба 

од овластена техничка служба или правно лице за технички преглед овластено за 
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вршење на идентификација и идентификација и оцена на техничка состојба на 

возила; 

- потврда за утврдени минимално-технички и експолатацациони карактеристики за 

мобилните машини издадена во постапка на идентификација и оцена на 

техничката состојба на возилото и

- доказ дека се исполнети условите од членот 31 став (2) алинеи 5 и 6 од овој 

закон.

(2) Барањето за регистрација физичките и правните лица може да го поднесат до 

октомври 2017 година.

(3) Доколку по истекот на рокот од ставот (2) на овој член, при вршењето на 

контрола на сообраќајот на патиштата, Министерството за внатрешни работи 

затекне трактор, тракторска приколка, мобилна машина, мотокултиватор, приколка 

за домување, како и возило од категориите О1, О2 и L кои не се регистрирани, ќе ги 

примени одредбите од член 26 ставовите (9) и (12) на овој закон.“

Член 5

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

весник на Република Македонија”.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ  ЗА ВОЗИЛА

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Со Член 1 од Измените и дополнување на Законот за возила се врши измена на 

член 33 од Законот за возила, со цел овозможување периодична регистрација на 

тракторите на секои шест години.

Со Член 2 од Измените и дополнување на Законот за возила, со кој се врши 

измена на членот 51 од Законот се овозможува техничкиот преглед на тракторите 

и мобилните машини да се врши на секои две години.

Со Член 3 од Измените и дополнување на Законот за возила се врши 

дополнување на законот со нов член со кој се предлага постапка за 

легализацијата на трактори и тракторски машини, мобилни машини, 

мотокултиватори, приколки за домување, како и возила од категориите О1, О2 и L.

Со Член 4 од Измените и дополнување на Законот за возила, се додава нов член 

со кој се пропишува постапката за регистрација на возилата опфатени со член 3 

од предлогот на закон.

Со Член 5 од Измените и дополнување на Законот за возила се дава рокот  кога 

овој закон влегува во сила, односно осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“. 
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II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Со оглед на тоа што со изменувањето и дополнувањето на Законот за возила се 

предвидува изменување на веќе постоечки одредби на законот, решенијата 

содржани во одредбите се меѓусебно поврзани и се однесуваат на истата работа.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените измени и дополнувања на Законот за возила („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 153/12, 70/13, 164/13, 138/14, 

154/15 и 192/15) се предвидуваат поповолни услови за технички преглед на секоја 

втора година на тракторите и мобилните машини и регистрација на тракторите на 

шест години. 

Исто така, се создава основ за легализација на трактори и тракторски машини, 

мобилна машина, мотокултиватор, приколка за домување, како и возила од 

категориите О1, О2 и L, со што се обезбедува овие возила кои се во употреба, а од 

различни причини неможат да го потврдат сопственичкиот статус и соодветно на 

истото да обезбедат документација за регистрација, во соодветна постапка да се 

легализираат и потоа да се регистрираат, со што се обезбедува зголемена 

безбедност за учесниците во сообраќајот.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ МЕНУВААТ

Член 33

Издавање на сообраќајна дозвола

(1) Сообраќајната дозвола се издава на образец чија боја, содржина, вид и 

квалитет на материјалот се еднообразни на целата територија на Република 

Македонија.

(2) Образецот на сообраќајната дозвола се печати на македонски јазик и неговото 

кирилско писмо и на англиски јазик и неговото писмо.

(3) Податоците во образецот на сообраќајната дозвола се запишуваат на 

македонски јазик и неговото кирилско писмо и на основно латинско писмо (ICAO 

Doc.9303).

(4) На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на 

нивно лично барање, образецот на сообраќајната дозвола се печати и податоците 

во него се запишуваат и на службениот јазик и писмото што го употребува 

граѓанинот.

(5) На граѓаните кои зборуваат јазик различен од службениот јазик, на нивно 

лично барање, податоците за личното име што се внесуваат во сообраќајната 

дозвола се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на јазикот 

и писмото што го употребува граѓанинот и на основното латинско писмо (ICAO 

Doc.9303).

(6) Сообраќајната дозвола ја издава или го продолжува нејзиното важење 

Министерството за внатрешни работи.

(7) За новите возила кои прв пат се регистрираат во Република Македонија, 

сообраќајната дозвола се издава за време кое не е подолго од рокот до 

извршување на првиот технички преглед и за време за кое е склучено 

задолжително осигурување, платени такси, регулирани давачки на име 

надоместоци за користење на јавните патишта, за заштита на животната средина 

и други обврски пропишани со закон. За другите возила сообраќајната дозвола се 

издава за време кое е во рамките на важењето на редовниот технички преглед и 

за време за кое е склучено задолжително осигурување, платени такси, регулирани 
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давачки на име надоместоци за користење на јавните патишта, за заштита на 

животната средина и други обврски пропишани со закон.

(8) Мобилна машина, мотокултиватор, мопед (велосипед со мотор), лесен трицикл 

и лесен четирицикл, подлежат на повторна регистрација само при промена на 

сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото или при 

промена на неговото живеалиште, односно седиште.

(9) Сопственикот на возилото од ставот (8) на овој член е должен да ја обновува 

полисата за осигурување на возилото, за времето на користење на возилото.

(10) Секоја измена која влијае на промена на податоците во сообраќајната 

дозвола, кои се однесуваат особено на: технички промени на возилото, промена 

на сопственоста, промена на адресата на живеење, одјавување на возилото и 

слично, сопственикот е должен во рок од 15 дена од денот на настанување на 

промената да ја пријави во Министерството за внатрешни работи според местото 

на регистрација на возилото или според живеалиштето, односно седиштето на 

сопственикот. Кон пријавата за промена, сопственикот на регистрираното возило е 

должен да приложи и докази со кои ја докажува настанатата промена.

(11) Губењето на сообраќајната дозвола се објавува во “Службен весник на 

Република Македонија”.

(12) За изгубената сообраќајна дозвола од ставот (11) на овој член се издава 

дупликат согласно со податоците содржани во евиденцијата на Министерството за 

внатрешни работи.

(13) Сообраќајната дозвола за која е издаден дупликат не смее да се користи во 

патниот сообраќај, а доколку истата се пронајде, сопственикот е должен да ја 

врати во Министерството за внатрешни работи.

(14) За сообраќајната дозвола која е дотраена или оштетена на начин што 

оневозможува нејзино користење, сопственикот е должен да поднесе барање за 

замена со нова.

(15) Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на сопственик на возило што постапува спротивно на одредбите од 

ставовите (9) и (10) на овој член.
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(16) Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на сопственикот на возило што постапува спротивно на одребите од 

ставовите (13) и (14) на овој член.

Член 51

Рокови за извршување на редовни технички прегледи

(1) Првиот технички преглед се извршува:

1) една година по првата регистрација за:

- товарни возила и друмски тегначи,

- возила за превоз на опасни материи,

- мобилни машини,

- автобуси,

- приклучни возила, освен за лесни приколки, приколки за домување и

тракторски приколки, како и за посебни приклучни возила за превоз на чамци,

водени скутери и други уреди за спорт и рекреација чијашто најголема вкупна

маса поминува 750 kg, но не поминува 3.500 kg,

- возила за јавен превоз на патници,

- возила за превоз за група деца,

- возила што се употребуваат за оспособување на кандидати за возачи и

- возила што се опремени како возила со право на првенство на минување, 

односно возила за придружба;

2) две години по првата регистрација за моторните возила со најмалку четири 

тркала, кои се користат за превоз на патници со не повеќе од осум седишта, со 

исклучок на возачкото седиште и за сите други возила и

3) четири години за лесни приколки по купувањето од страна на првиот 

сопственик.

(2) Периодичните технички прегледи на возилото се извршуваат најмалку еднаш 

годишно.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, периодични технички прегледи се 

извршуваат на секои шест месеца за:

- возила за јавен превоз на патници,
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- автобуси,

- возила што се употребуваат за оспособување на кандидати за возачи,

- возила што се употребуваат за превоз на група деца,

- возила што се опремени како возила со право на првенство на минување, 

односно возила за придружба, освен возила кои се користат од противпожарните 

служби за гасење на пожар, што по облик и намена се возила за гасење на пожар,

- возила за изнајмување (рент-а-кар) и

- возила за превоз на опасни материи.

Возилата што се употребуваат за наведените намени од овој став треба во 

сообраќајната дозвола да имаат впишана намена, односно облик на каросерија.

(4) По исклучок од ставот (2) на овој член, периодичниот технички преглед на 

возилата од ставот (1) точка 2 на овој член за кои од првата регистрација не се 

поминати осум години, треба да биде направен на секои две години.

(5) Лесни приколки, приколки за домување и посебни приклучни возила за превоз 

на чамци, водени скутери и други уреди за спорт и рекреација чијашто најголема 

вкупна маса е над 750 кг, но не поминува 3.500 кг, треба да бидат технички 

прегледани на секои четири години.

(6) За возилата кои биле регистрирани во странство, првиот технички преглед се 

врши пред првата регистрација во Република Македонија, а периодичните 

технички прегледи се вршат согласно со ставовите (2) до (5) на овој член, сметано 

од првата регистрација во странство.

(7) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

сопственикот на моторно возило, кој постапува спротивно на одредбите од став 

(3) на овој член.


