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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 
БЕЗБЕДНОСТ  НА  СООБРАЌАЈОТ  НА ПАТИШТАТА

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

  
Бр. 08-2974/1 Претседател

2 мај 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  БЕЗБЕДНОСТ  НА  СООБРАЌАЈОТ 
НА ПАТИШТАТА

Член 1
Во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ брoj 

169/15, 226/15, 55/16 и 11/18), во членот 2 став (1) во точката 78 зборовите: „Камп-приколка“ се заменуваат со 
зборовите: „Приколка за домување“.

Во точката 83 зборовите: „Возило со приколка (камп-возило)“ се заменуваат со зборовите: „Возило за 
домување“, а зборовите: „сопствено куќиште“ се заменуваат со зборовите: „посебна надградба“.

Точката 104 се менува и гласи:
„ „Возач-почетник“ е секој возач на возило во период од две години по впишувањето на датумот на издавање 

на категоријата во возачката дозвола, независно дали дозволата ја добил во Република Македонија или во 
странство и независно дали поседува возачка дозвола за друга категорија;“.

Точката 110 се менува и гласи:
„ „Меѓународна возачка дозвола“ е јавна исправа што ја издава Министерството за внатрешни работи или 

правно лице за вршење технички преглед на возила овластено од страна на Министерството за внатрешни работи 
по негово барање, врз основа на приложена македонска возачка дозвола од страна на возачот;“.

Точката 113 се брише.

Член 2
Во членот 14 став (1) по зборовите: „јавен пат“ се додаваат зборовите: „или со изведувањето на градежни 

работи го менуваат режимот на сообраќај на патот “ 
Во ставот (5) по зборот „улици“ се додаваат зборовите: „како и продолжувањето на неговата важност“.
Во ставот (11) зборовите: „ставовите (1) и (3)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1), (3) и (8)“.

Член 3
Во членот 26 став (5) зборовите: „автобус или товарно моторно возило“ се бришат.

Член 4
Во членот 66  став (4) бројот „10“ се заменува со бројот „11“.
Во ставот (5) бројот „11“ се заменува со бројот „10“.

Член 5
Во членот 86 став (5) по зборовите: „задната страна и“ се додава зборот „најмалку“, а зборовите: „секоја 

страна“ се заменуваат со зборовите: „бочните страни“. 
Во ставот (8) по бројот „(4)“ се додаваат зборовите: „и (6)“.

Член 6
Во членот 108  став (7) по зборот „ставовите“ се додава бројот „(1),“.
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Член 7
Во членот 128 став (4) зборовите: „ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (3)“. 

Член 8
Во членот 129 став (1) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен 

моторцикли чија сила на мотор е поголема од 35 киловати.“

Член 9
Во членот 141 став (1) по зборовите: „други вредносни пратки“ се додаваат зборовите: „на специјално возило 

на силите за заштита и спасување,“.

Член 10
Во членот 155  став (3) зборовите: „две или повеќе општини“ се заменуваат со зборовите: „кое е во делокругот 

на работа на два или повеќе сектори за внатрешни работи на Министерството за внатрешни работи“.

Член 11
Во членот 169 став (1) зборот „меѓумесен“ се заменува со зборот „меѓуопштински“.

Член 12
Во член 188 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Сообраќајните знаци од ставот (3) на овој член се напишани прво на македонски јазик и неговото 

кирилско писмо, а потоа и на останатите јазици од ставот (3) на овој член.“

Член 13
Во членот 220 по зборот „штета“ се додаваат зборовите: „и да извршат увид“.
Во алинејата 5 по зборовите: „возачката дозвола“ се додаваат зборовите: „односно возачката книшка“.

Член 14
Во членот 225  во ставовите (1), (5) и (7) по зборовите: „моторно возило“ се додаваат зборовите: „или со 

возило на моторен погон“.
Во ставот (6) по зборовите: „моторното возило“ се додаваат зборовите: „или со возилото на моторен погон“.

Член 15
Во членот 228 став (3) по алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:
„- возач кој не поседува возачка дозвола,“.
По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:
„(11) На возач кој не поседува возачка дозвола, а стори прекршок од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, за кои 

се изрекува глоба и санкција забрана за управување со моторно возило, покрај глобата му се изрекува и забрана за 
стекнување на возачка дозвола за истиот временски период предвиден во ставовите (6), (7), (8), (9) и (10) на овој 
член“.

Член 16
Во член 229 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Спроведувањето на оспособување на кандидат за возач може да го врши и подружница на автошкола по 

издавање на лиценца на автошколата за подружницата од Министерството за внатрешни работи.“
Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (2)“, а по 

зборот „автошколата“ се додаваат зборовите: „односно подружницата“.
  Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „ставот (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (3)“, а по зборот 

„автошколата“ се додаваат зборовите: „односно подружницата“.

Член 17
Во членот 231 став (1) алинејата 2 се менува и гласи:
„- да има опремена просторија (училница) од најмалку 20м2 опремена со соодветен уред (камера со сопствен 

уред за напојување) кој овозможува видео и аудио запис со можност за архивирање и документирање на 
снимените податоци кои се чуваат во автошколата 90 дена од денот на издавањето на потврдата за оспособеност 
на кандидатот за возач,“.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.
Во алинејата 6 зборовите: „укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода“ се 

заменуваат со зборовите: „сообраќајни правила и прописи (теоретски дел)“, а точката се заменува со сврзникот 
„и“.

По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:
„- да има акт за организација на работа“.
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Член 18
Во членот 232   став (1) алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:
„- најмалку еден предавач и 
- најмалку двајца возач-инструктори.“ 
Во ставот (2) пред алинејата 1 се додаваат три нови алинеи, кои гласат:
„- има завршено високо образование;
- има работен стаж најмалку една година на работи поврзани со оспособување на кандидати за возачи;
- е вработен во автошколата на неопределено време или на определено време со полно работно време;“.
 Алинејата 1 која станува алинеја 4 се менува и гласи:
„- има важечка возачка дозвола од категориите за кои автошколата врши оспособување на кандидати за 

возачи;“.
Во ставот (3) по зборовите: „посебни услови“ се додаваат две нови алинеи, кои гласат:
„- има завршено високо образование;
- е вработен во автошколата на неопределено време или на определено време со полно работно време“.
Во ставот (4) по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
„- е вработен во автошколата на неопределено време или на определено време со полно работно време.“

Член 19
Во член  233 став (1) во алинејата 2 по буквата „А1“ се додава буквата „А2“, а зборовите: „и Г“ се бришат.
Во алинејата 3 по зборовите: „кандидатот за возач“ се става запирка и се додаваат зборовите: „освен за 

категориите „А1“, „А2“, „А“ и националната категорија „Ф“ за кои камерата се поставува во возилото управувано 
од возачот-инструктор кој ја спроведува обуката“. 

Член 20
Во членот 236 став (1) точката 4 се брише.
Во ставот (2) точката 3 се брише.

Член 21
Во член 240 во ставовите (2) и (5) бројот „242“ се заменува со бројот „244“.

Член 22
Во членот 241 став (2) бројот „242“ се заменува со бројот „244“.

Член 23
Во членот 242 став (1) бројот „244“ се заменува со бројот „240“.

Член 24
Во членот 243  став (1) бројот „244“ се заменува со бројот „240“.

Член 25
Во членот 244 став (1) во алинеја 6 по зборот „возила“ се додаваат зборовите: „(сопствени или под закуп)“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Основачот, сопственикот, одговорното лице, раководителот, контролорот, претседателот и членовите на 

комисијата за полагање на возачкиот испит вработени во испитниот центар не смеат да ги извршуваат своите 
работни задачи во испитниот центар, доколку тие, нивните сопружници и членовите на нивните семејства по 
права линија до прв степен, се основачи, сопственици или вработени во автошкола, односно подружница која 
врши оспособување на кандидати за возачи на подрачјето на кое испитниот центар е овластен да врши работи на 
организирање и спроведување на возачки испит.“

Во ставот (4) зборовите: „согласно со посебен закон“ се заменуваат со зборовите: „заверена на нотар“.

Член 26
Во членот 245 по зборовите: „вработени во испитниот центар“ се додаваат зборовите: „на неопределено време 

или определено време со полно работно време“.

Член 27
Во членот 246 став (1) зборовите: „покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и 

следниве посебни“ се заменуваат со зборовите: „ги исполнува следните“, а пред алинејата 1 се додаваат четири 
нови алинеи, кои гласат:

„- има завршено високо образование;
- има живеалиште во Република Македонија;
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение; 
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- да е вработен во испитниот центар на неопределено време или на определено време со полно работно 
време;“.

Во алинејата 4 која станува алинеја 8 по зборовите: „кандидати за возачи“ се става запирка и се додаваат 
зборовите: „или работен стаж како и контролор или раководител на испитен центар.“ 

Во ставот (2) зборовите: „покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следниве 
посебни“ се заменуваат со зборовите: „ги исполнува следните“, а пред алинејата 1 се додаваат четири нови 
алинеи, кои гласат:

„- има завршено високо образование;
- има живеалиште во Република Македонија;
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение;
- да е вработен во испитниот центар на неопределено време или на определено време со полно работно 

време;“.
Во алинејата 3 која станува алинеја 7 по зборовите: „кандидати за возачи“ се става запирка и се додаваат 

зборовите: „или работен стаж како контролор или раководител на испитен центар.“ 
Во ставот (3) зборовите: „покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следниве 

посебни“ се заменуваат со зборовите: „ги исполнува следните“.
Во алинејата 1 зборот „најмалку“ се брише.
По алинејата 1 се додаваат три нови алинеи, кои гласат:
„- има живеалиште во Република Македонија;
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение;
 - да е вработен во испитниот центар на неопределено време или на определено време со полно работно 

време“.
Во алинејата 2 која станува алинеја 5 зборовите: „испитниот центар“ се заменуваат со зборовите: „испитната 

комисија“.
Во алинејата 5 која станува алинеја 8 по зборовите: „кандидати за возачи“ се става запирка и се додаваат 

зборовите: „или работен стаж како контролор или раководител на испитен центар.“ 
Во ставот (4) зборовите: „покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следниве 

посебни“ се заменуваат со зборовите: „ги исполнува следните“, а пред алинејата 1 се додаваат четири нови 
алинеи, кои гласат:

„- има завршено високо образование;
- има живеалиште во Република Македонија;
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение;
- да е вработен во испитниот центар на неопределенео време или на определено време со полно работно 

време;“.
Во алинејата 1 која станува алинеја 5 зборовите: „испитниот центар“ се заменуваат со зборовите: „испитната 

комисија“.
Во ставот (5) зборовите: „покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следниве 

посебни“ се заменуваат со зборовите: „ги исполнува следните“, а пред алинејата 1 се додаваат четири нови 
алинеи, кои гласат:

„- има завршено најмалку средно образование;
- има живеалиште во Република Македонија;
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение;
- да е вработен во испитниот центар на неопределено време или на определено време со полно работно 

време;“.

Член 28
Во член 251 во ставовите (1), (2) и (3) точката 4 се брише.
Во ставот (4) зборовите: „ставовите (1) и (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1), (2) и (3)“.

Член 29
Во член 252 во ставот (5) зборот „повторното“ се брише.
Во ставот (6) зборовите: „ставовите (3) и (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (3)“.
Во ставот (7) зборовите: „ставот (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (4) и (5)“.
Во ставот (10) зборовите: „ставовите (3) и (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (3), (4) и (5)“.

Член 30
Во членот 253  став (1) бројот „251“ се заменува со бројот „252“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Во случај кога при вршењето на надзорот од ставот (1) на овој член се утврди дека раководителот и 

контролорот на испитниот центар, согласно делокругот на нивната организациска надлежност утврдена во актот 
за организација и работа од член 244 став (1) алинеја 2 овозможиле возачкиот испит да се спроведе спротивно на 
одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, Министерството за внатрешни работи со 
решение ќе им ги одземе соодветните лиценци кои ги поседуваат.“.
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Во ставот (2) која станува став (3) зборовите: „случај од ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „случаите од 
ставовите (1) и (2)“.

Ставот (3) се брише.
Во ставот (5) зборовите: „ставови (1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (2)“.

Член 31
Во член 254 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Министерството за внатрешни работи води евиденција на издадени уверенија за положен стручен испит, 

која содржи: реден број, датум на полагање на стручниот испит, датум на издавање на уверението, лично име, 
адреса на живеалиште, број на лична карта и забелешка. Податоците содржани во евиденцијата се чуваат трајно.“.

Ставовите (6), (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (7), (8), (9), (10) и (11).
Во ставот (7) кој станува став (8) зборовите: „ставот (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (7)“.

Член 32
Во членот 256  став (3) по зборот „опремена“ зборот „за“ се брише.

Член 33
Во членот 265 став (2) во алинејата 2 зборовите: „член 255 став (2)“ се заменуваат со зборовите: „член 254 став 

(4)“.

Член 34
Во членот 268 по ставот (3) се додаваат ОСУМ нови ставови, кои гласат:
„(4) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од 

категоријата „А“ во дозволата за возач - инструктор покрај категоријата „А“ ќе му бидат запишани и категориите 
„А1“ и „А2“.

(5) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од 
категоријата „А2“ во дозволата за возач - инструктор покрај категоријата „А2“ ќе му биде запишана и 
категоријата „А1“.

(6) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од 
категоријата „Ц“ во дозволата за возач - инструктор покрај категоријата „Ц“ ќе му биде запишана и категоријата 
„Ц1“.

(7) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од 
категоријата „Д“ во дозволата за возач - инструктор покрај категоријата „Д“ ќе му биде запишана и категоријата 
„Д1“.

(8) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од 
категоријата „ЦЕ“ во дозволата за возач - инструктор покрај категоријата „ЦЕ“ ќе му биде запишана и 
категоријата „Ц1Е“.

(9) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од 
категоријата „ДЕ“ во дозволата за возач - инструктор покрај категоријата „ДЕ“ ќе му биде запишана и 
категоријата „Д1Е“.

(10) Со приложување на дипломa за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од 
категориите „Б“ и „ЦЕ“ во дозволата за возач - инструктор покрај категориите „Б“ и „ЦЕ“  ќе му бидат запишани 
и категориите „БЕ“ и „Ц1Е“.

(11) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од 
категориите „ЦЕ“ и „Д“ во дозволата за возач - инструктор ќе му бидат запишани категориите „Д1Е“ и  „ДЕ“.

(12) Министерството за внатрешни работи води евиденција на издадени дозволи за возач - инструктор, во 
хартиена и во електронска форма.

(13) Евиденцијата од ставот (11) на овој член, ги содржи следните податоци: реден број, лично име, име на 
родител, датум и место на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, ознака на категориите на возила со кои 
возачот - инструктор има право да управува, датум и место на полагање на возачки испит и забелешки.“.

Член 35
Во членот 269 став (1) во алинеја 3 по зборовите: „прекршочна санкција“ зборот „на“ се заменува со 

зборовите: „забрана за“, а по зборовите: „прекршочната санкција“ се додаваат зборовите: „сметано од денот на 
впишување на истата“.

Член 36
Во членот 272 став (2) во алинејата 1 зборовите: „националните категории „Ф“ и „Г“ се заменуваат со 

зборовите: „националната категорија „Г“.
По алинеја 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
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„- 17 години за управување со возила од националната категорија „Ф“;“. 
Во алинејата 2 која станува алинеја 3 бројот „17“ се заменува со бројот „18“.
Во ставот (6) зборовите: „моторно возило“ се заменуваат со зборовите: „возило на моторен погон“.

Член 37
Во членот 276 став (1) алинеја 3 по зборовите: „за управување со“ се додаваат зборовите: „мобилна машина, 

лесен четирицикл,“.

Член 38
Во член 277 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
„Возач - почетник од категориите „АМ“, „А1“, „А2“, „А“ и „Б“ не смее да управува возило во патниот 

сообраќај во времето од  23,00  часот до  5,00  часот, освен возач - почетник од категоријата Б ако со него во 
возилото на предното седиште се наоѓа лице - возач, од соодветната категорија кое е постаро од 25 години и за кое 
не трае прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило.

Возачот од ставот (1) на овој член, кој поседува возачка дозвола од „А“ категорија, не смее да управува со 
возило чија сила на моторот е поголема од 40 киловати, а доколку поседува возачка дозвола од „А2“ категорија, 
не смее да управува со возило чија сила на моторот е поголема од 25 киловати.“.

По ставот (4) се додаваат два нови ставови (5) и (6), кои гласат:
„(5) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи на возач - почетник да постапува спротивно на одредбите од 

ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член, ќе му се изрече глоба во износ од 1.400 евра во денарска противвредност.
(6) За прекршокот од ставот (5) на овој член, ќе му се изрече глоба и на одговорното лице во правното лице во 

износ од 30% од одмерената глоба за правното лице.“
Ставот (5) станува став (7).

Член 39
Во член 279 во ставот (1) зборот „моторно“ се брише, зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: 

„шест месеци“ и зборот „моторното“ се брише.

Член 40
Во членот 280 став (1) зборовите: „Моторно возило“ се заменуваат со зборот „Возило“.

Член 41
Во членот 281 став (7) во алинејата 2 бројот „242“ се заменува со бројот „232“.
По ставот (12) се додаваат четири нови ставови(13), (14), (15) и (16), кои гласат:
„(13) Надзор над работата на Црвениот крст на Република Македонија, односно овластената здравствена  

установа во однос на исполнувањето на пропишаните услови за работа, начинот на оспособување на кандидатите 
за возачи и обврската за воспоставување и водење на евиденциите утврдени со овој закон, врши Министерството 
за здравство.

 (14) Во случај кога при вршењето на надзорот од ставот (13)  на овој член се утврди дека Црвениот крст на 
Република Македонија, односно овластената здравствена установа не ги исполнува пропишаните услови за 
работа, кандидатите за возачи не ги оспособува според наставниот план или на пропишан начин или не ги води  
евиденциите утврдени со овој закон, Министерството за здравство со решение го одзема овластувањето за 
вршење на оспособување на кандидати за возачи- укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна 
незгода.

(15) Решението од ставот (14) на овој член, е конечно и против него може да се поведе управен спор пред 
надлежен суд.

(16) Поведувањето на управен спор од ставот (15) на овој член не го одлага извршувањето на решението.“.

Член 42
По членот 281 се додава нов член 281-а, кој гласи:

„Член 281-а
(1) Трошоците за оспособување на кандидатите за возачи од членот 281 став (6) од овој закон и издадената 

потврда за оспособеност за укажување на прва помош се на товар на кандидатот кој треба да биде оспособен, во 
висина на реално направените трошоци.

(2) Реалните трошоци од ставот (1) на овој член се состојат од трошоци за:
- стручниот кадар;
- работните простории;
- опремата за спроведување на наставната програма и
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- издавање на потврдата за оспособеност за укажување на прва помош.
(3) Висината на трошоците од ставот (2) на овој член ја утврдува министерот за здравство во согласност со 

министерот за внатрешни работи.
(4) Црвениот крст на Република Македонија или здравствената установа од членот 281 став (6) од овој закон се 

должни наплатата на средствата од кандидатите за возачи, да ја вршат согласно утврдената висина на реални 
трошоци.

(5) На Црвениот крст на Република Македонија, односно на овластената здравствена установа која постапува 
спротивно на одредбата од ставот (4) на овој член ќе и се изрече глоба во износ од 5.000 евра во денарска 
противвредност.

(6) За прекршокот од ставот (5) на овој член ќе му се изрече глоба и на одговорното лице во Црвениот крст на 
Република Македонија, односно овластената здравствената установа во износ од 30% од одмерената глоба за 
Црвениот крст на Република Македонија, односно овластената здравствена установа.“

Член 43
Во членот 282 став (2) зборовите: „се спроведува“ се заменуваат со зборовите: „ја спроведува предавачот од 

автошколата“.
Во ставот (5) зборовите: „и печат на автошколата“ се бришат.

Член 44
Во членот 284 став (1) во алинејата 2 бројот „241“ се заменува со бројот „231“.

Член 45
Во член 285 во ставот (2) зборот „моторно“ се брише.
Во ставот (3) по зборовите: „автоматски менувач.“, на крајот од реченицата се додава нова реченица која 

гласи: „Потврдата содржи податоци за автошколата, реден број на матична книга, име, име на еден родител 
односно старател, презиме, година на раѓање, адреса на живеалиште односно престојувалиште, времетраење на 
наставата, категорија на возило, број на наставни часови, име и презиме на предавачот односно возачот-
инструктор, име и презиме на стручен раководител.“

Член 46
Во членот 288  став (1) по зборот „два“ се додава зборот „наставни“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Возачот - инструктор кога оспособува кандидат за возач на пат, е должен со себе да ги носи и истите да ги 

покаже на барање на униформиран полициски службеник:
- возачката дозвола; 
- дозволата за возач-инструктор;
- лиценцата;
- потврдата за задолжени посебни (L) таблици;
- потврдата за извршена проверка за познавање на правилата на сообраќајот на патиштата и сообраќајните 

знаци за онаа категорија за која истата е предвидена согласно одредбите од овој закон;
- картонот за евидентирање за оспособување на кандидатите за возачи од практичниот дел и 
- наставниот план и програма за оспособување на кандидатите за возачи од практичниот дел.“

Член 47
Во членот 289 став (3) зборот „министерот“ се заменува со зборот „министерството“.

Член 48
По членот 290 се додава нова точка и нов член 290-а, кои гласат:
„5.4 Оспособување за управување на моторно возило на дете

Член 290-а
(1) Дете може да се стекне со право на оспособување за управување со возило, доколку ги исполнува следниве 

услови: 
1) да наполнило 17 години и шест месеци возраст за „Б“ категорија, 16 години и шест месеци за националната 

категорија „Ф“ и 16 години возраст за категориите „АМ“, „А1“ и националната категорија „Г“; 
2) да поседува лична карта; 
3) да е здравствено и психофизички способно да управува со возило; 
4) да има завршено најмалку основно образование и
5) да има согласност од двајцата родители, законскиот застапник или старателот, заверена на нотар.
(2) Оспособувањето за управување со возило на дете се врши согласно одредбите од овој закон, со бројот на 

наставни часови од теоретскиот и практичниот дел на наставната програма.“.
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Член 49
Во членот 291 став (1) бројот „285“ се заменува со бројот „281“.
Во ставот (3) по зборовите: „забрана на вршење на дејност на испитниот центар“ се додаваат зборовите: „како 

и во случај кога лиценцата на испитниот центар е истечена,“.

Член 50
Во членот 295 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Прекршочен платен налог во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе им се издаде на 

претседателот и на членовите на испитната комисија кои постапуваат спротивно на одредбата од ставот (1) на овој 
член.“.

Член 51
Во членот 297 став (1) зборовите: „став (2)“ се заменуваат со зборовите: „став (3)“.
Во ставот (4) по зборовите: „24 часа“ се додаваат зборовите: „и му доставува примерок од решението“.

Член 52
Во членот 301 став (23) зборовите: „и четирицикли“ се бришат, а по зборовите: „21 година“ се додаваат 

зборовите: „како и со четирицикли“.

Член 53
Во член 304 ставот (5) се менува и гласи:
„Возачка дозвола може да се издаде или нејзината важност може да се ограничи и на рокови пократки од 

роковите утврдени во ставовите (1), (2) и (4) на овој член, врз основа на наодот и мислењето на здравствената 
установа, содржани во уверението за здравствената и психофизичката способност на лицето.“

Член 54
Во член 305 ставот (5) се менува и гласи:
„Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на 

возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.“

Член 55
Во член 307 по ставот (1) се додаваат четири нови ставови (2), (3), (4) и (5), кои гласат:
„(2) Возачката книшка од ставот (1) на овој член се издава на образец чија форма, содржина, боја, вид и 

квалитет на материјалот се еднообразни за територијата на Република Македонија.
(3) Образецот на возачката книшка од ставот (1) на овој член се печати на македонски јазик и неговото 

кирилско писмо и податоците во него се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо. 
 (4) На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на нивно лично барање, 

образецот на возачката книшка од ставот (1) на овој член се печати и податоците во неа 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 возачката книшка од ставот (1) на овој член се запишуваат на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо, како и на јазикот и писмото што го употребува граѓанинот.“

Член 56
Во членот 308 став (1) по зборовите: „заради поништување“ се додаваат зборовите: „со перфорирање 

(дупчење).“ и се додава нова реченица која гласи: „Поништената возачка дозвола се враќа на возачот“. 

Член 57
Во членот 313 став (2) зборовите: „алинеи 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „алинеја 1“.
Во ставот (6) по зборовите: „е истечен“ се додава зборот „не“.

Член 58
Во член 315 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Податоците во образецот на меѓународната возачка дозвола се запишуваат на основното латинично писмо 

(ICAO Doc.9303).“.
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8).
Во ставот (8) кој станува став (9)  бројот „6“ се заменува со бројот „7“.
Во ставот (9) кој станува став (10) бројот „8“ се заменува со бројот „9“.
По ставот (10) се додава нов став (11) кој гласи:
„(11) Висината на цената на образецот на меѓународната возачка дозвола што Министерството за внатрешни 

работи ќе го издава на овластените правни лица за вршење технички преглед од ставот (3) на овој член ја утврдува 
министерот за внатрешни работи со решение.“.
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Член 59
Во членот 316 став (1)  по зборот „регистар“ се додаваат зборовите: „во хартиена и во електронска форма“.

Член 60
Во членот 317 став (13) зборовите: „ставот (11)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (12)“.

Член 61
По членот 323 се додава нов член 323-а, кој гласи:

„Член 323-а
(1) Трошоците за здравствен преглед и издаденото уверение за здравствена и психофизичка способност на 

кандидат за возач или возачот на товар на кандидатот за возач, односно на возачот во висина на реално 
направените трошоци.

(2) Реалните трошоци од ставот (1) на овој член се состојат од трошоци за:
- стручниот кадар;
- работните простории;
- опремата за вршење на прегледите и
- издавање на уверението.
 (3) Здравствената установа од членот 322 став (3) од овој закон е должна наплатата на средствата од 

кандидатите за возачи, односно возачи наплатата да ја врши согласно утврдената висина на реални трошоци.
(4) На здравствената установа која постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член ќе и се изрече 

глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност.
(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член ќе му се изрече глоба и на одговорното лице во здравствената 

установа во износ од 30% од одмерената глоба за здравствената установа.“.

Член 62
Членот 324 се менува и гласи:
„Уверението за здравствена и психофизичка способност на возач и на кандидатот за возач не смее да биде 

постаро од 18 месеци во следните случаи:
- во времето на оспособување со моторно возило;
- при полагање на возачки испит;
- кога се поднесува барање за издавање на возачка дозвола за првпат и кога се поднесува барање за 

продолжување на важноста на возачката дозвола за категориите: „C1“, „C1E“, „C“, „CE“, „D1“, „D1E“, „D“, „DE“ 
и „T“;

- кога се врши заверка на нова категорија во возачката дозвола;
- кога возачот на моторното возило навршил 70 години возраст;
- при секое продолжување на важноста на дозволата за возач - инструктор;
- при запишување на нова категорија во дозволата за возач - инструктор и
- кога на возачот на моторно возило му е издадена возачка дозвола со пократок рок на важност заради 

здравствена состојба.“

Член 63
Главата „VII. ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО НА УПРАВУВАЊЕ СО 

МОТОРНО ВОЗИЛО И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА ЗА ДЕЦА“ и членовите 331, 332, 333, 334 и 335 се бришат.

Член 64
Во членот 336 став (3) по зборовите: „возачот - инструктор“ се додаваат зборовите: „кога постојат оправдани 

причини од технички карактер (техничка неисправност, недостаток на уред и слично), како и кога возачот или 
возачот - инструктор“, а зборот „кој“ се брише.

Член 65
Во членот 340 став (1) бројот „337“ се заменува со бројот „339“. 

Член 66
Во членот 341 став (1) по зборовите: „привремено ќе“ се додаваат зборовите: „го исклучи од сообраќај и ќе“, а 

зборовите: „и ќе го исклучи од сообраќај“ се заменуваат со зборот „на“.
Во алинејата 2 зборовите: „став (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставови (2) и (3)“.
 Алинејата 3 се менува и гласи:
„- ќе утврди дека му е изречена прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило, а забраната не 

е запишана во возачката дозвола, односно во возачката книшка;“.
Во алинејата 4 зборот „нема“ се заменува со зборовите: „не поседува возачка дозвола односно нема“.
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Во алинејата 8 зборовите: „членот 333 став (1) од овој закон“ се заменуваат со зборовите: „членот 277 ставови 
(2), (3) и (4) од овој закон, како и кога влече приклучно возило или врши организиран превоз на деца“.

Ставот (8) се брише.
Ставовите (9), (10) и (11) стануваат ставови (8), (9) и (10).
Во ставот (10) кој станува став (9), зборовите: „ставот (9)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (8)“.
Во ставот (11) кој станува став (10), зборовите: „ставовите (9) и (10)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите 

(8) и (9)“.

Член 67
Во членот 342 став (1) по зборовите: „возачката дозвола“ се додаваат зборовите: „односно во возачката 

книшка“, а бројот „389“ се заменува со бројот „391“.

Член 68
Во членот 348 став (2) алинеја 4 зборовите: „во објекти (освен индивидуални објекти) и на“ се заменуваат со 

зборовите: „објектите од алинеја 11 на овој став“ .
Алинејата 5 се менува и гласи:
„- поставување, заменување, дополнување и отстранување на сообраќајни знаци и заштитна опрема на 

постојните и новоизградените јавни патишта и улици;“.
Алинејата 11 се менува и гласи:
„- приклучување на придружно услужни објекти и содржини на патот на изградени државни или општински 

патишта и улици, согласно со важечкиот урбанистички план или урбанистички проект (автобуски стојалишта, 
стојалишта за возила, јавни паркиралишта покрај патот, одморалишта, бензински станици, автосервиси, мотели и 
автокампови, бази за одржување и пунктови за одржување на патот и бази за помошни информации), како и 
станици за технички преглед на возила;“.

Алинејата 12 се брише.
Во ставот (3) зборовите: „За приклучување на објектите согласно со ставот (2) алинеја 11“ се заменуваат со 

зборовите: „За утврдување на режимот на сообраќај од ставот (2)“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„По исклучок од ставот (3) на овој член, режимот на сообраќај на постојни патишта и улици кои не се 

предвидени или изградени согласно важечки урбанистички план или урбанистички проект, ќе се утврдува 
согласно одобрен основен сообраќаен проект, во кој нема да бидат прикажани приклучувањата на постојните 
објекти и објектите предвидени за градба.“.

Член 69
Во членот 350 став (1) по зборовите: „во согласност со“, зборовите: „Министерството за внатрешни работи и“ 

се бришат и по зборовите: „државни патишта“ зборовите: „по претходна согласност од Министерството за 
внатрешни работи“ се бришат.

Во ставот (2) зборовите: „во согласност со Министерството за внатрешни работи“ се бришат.

Член 70
Членот 352 се брише.

Член 71
Во членот 358  став (1) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „за 

кои е предвидена глоба до 50 евра во денарска противвредност“.

Член 72
Во член 364 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Во случај кога полициски службеник извршува службени дејствија од член 369 став (3) од овој закон, 

притоа не загрозувајќи ја безбедноста на другите учесници во сообраќајот не се применуваат одредбите од 
членовите 35 и 36 од овој закон.“.

Член 73
Во членот 374 став (2) бројот „15“ се заменува со бројот „30“, а по зборовите: „регулирање на сообраќајот на 

патиштата“ се додаваат зборовите: „согласно потребите и барањата од Министерството за внатрешни работи“.

Член 74
Во член 383 по ставот (5) се додаваат два нови ставови (6) и (7), кои гласат:
„(6) Ако сторителот на прекршокот од ставот (1) на овој член нема или не е предвидено да има возачка 

дозвола, а сторил прекршок за кој согласно одредбите на овој закон е предвидено издавање на мандатен платен 
налог, за сторениот прекршок ќе му биде врачен прекршочен платен налог во износ на глобата предвидена за тој 
прекршок.
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(7) Ако сторителот на прекршокот од ставот (1) на овој член е странец, а сторил прекршок за кој согласно 
одредбите на овој закон е предвидено издавање на мандатен платен налог, за сторениот прекршок ќе му биде 
врачен прекршочен платен налог во износ на глобата предвидена за тој прекршок.“.

Член 75
Во членот 384 став (2) зборовите: „а за правно лице, назив, седиште и даночен број“ се бришат.

Член 76
Во членот 385 став (1) по зборовите: „278 став (3)“ се додаваат зборовите: „295 став (4), 305 став (5),“ а 

зборовите: „341 став (8)“ се бришат. 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Доставувањето на писмената изготвени од Комисијата од ставот (1), се врши согласно одредбите од 

Законот за прекршоците и Законот за општата управна постапка.“.
Ставот (3) станува став (4).
Ставот (4) кој станува став (5) се брише.

Член 77
Во членот 386 став (1) зборовите: „333 став (2)“ се бришат, а по зборовите: „од овој закон“ се додаваат 

зборовите: „како и во случаите од член 383 ставови (6) и (7)“.

Член 78
По членот 386 се додава нов член 386-а, кој гласи:

„Член 386-а
На возачот кој согласно со одредбите од овој закон сторил прекршок во сообраќајот на патиштата со кој е 

предизвикана сообраќајна незгода, полицискиот службеник ќе поднесе барање за поведување на прекршочна 
постапка до надлежниот суд, без да му предложи на сторителот на прекршокот забрзана постапка за 
порамнување.“.

Член 79
 Во членот 387  став (1) по зборовите: „281 ставови (9), (10), (11) и (12)“ се додаваат зборовите: „281-а ставови 

(5) и (6)“, зборовите: „315 ставови (8) и (9)“ се заменуваат со зборовите: „315 ставови (9) и (10)“, по зборовите: 
„323 ставови (4) и (5)“ се додаваат зборовите: „323-а ставови (5) и (6)“,  а по зборовите: „надлежниот суд“ се става 
запирка и се додаваат зборовите: „без да му предложи на сторителот на прекршокот забрзана постапка за 
порамнување“.

Ставот (2) се брише.
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (2) и (3).

Член 80
 Во членот 390 став (1), по зборот „глобата“ се додаваат зборовите: „зголемен двојно од предвидениот износ“, 

а по зборовите: „моторни возила“ се додаваат зборовите: „односно возила на моторен погон“.
 Во ставот (2) зборот „најмалку“ се заменува со зборовите: „шест месеци  до“.

Член 81
Во членот 391 став (1) по зборот „возило“ се додаваат зборовите: „и забрана за стекнување на возачка 

дозвола“. 
Во ставот (2) по зборот „неговата“ се додаваат зборовите: „возачка дозвола, односно“.

Член 82
 Во членот 392 став (4) зборовите: „престанокот на важењето“ се заменуваат со зборовите: „предавањето 

односно одземањето“.
Во ставот (5) зборовите: „на начин и под услови утврдени со овој закон“ се заменуваат со зборовите: „односно 

полага теоретски и практичен дел од возачки испит“.

Член 83
По членот 393 се додаваат два нови члена 393-а и 393-б, кои гласат:

„Член 393-а
(1) Кога полициски службеник ќе утврди дека е сторен прекршок од страна на дете ќе постапи согласно со 

посебен закон.
(2) За прекршоците сторени од страна на дете надлежен е суд.
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Член 393-б
За сите прашања поврзани со учеството на возачи - деца во сообраќајот на патиштата соодветно се 

применуваат одредбите од овој закон.“.

Член 84
Во членот 394, алинеите 9 и 10 се бришат.
Во алинејата 15 која станува алинеја 13, зборовите: „и минимална цена за спроведување на возачки испити во 

испитен центар“ се бришат, а зборовите: „(член 229)“ се заменуваат со зборовите: „(член 289)“.
Алинејата 19 која станува алинеја 17 се менува и гласи:
„- формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународна возачка дозвола и одобрение 

за управување со туѓо моторно возило во странство, формата и содржината на образецот на меѓународната 
возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство, како и начинот на нивно 
издавање и заменување и начинот на водење на евиденцијата на издадени меѓународни возачки дозволи и 
одобренија за управување со туѓо моторно возило во странство (членови 315, 316 и 317);“. 

Во алинејата 20 која станува алинеја 18 зборовите: „начинот на водење на евиденција за издавање на 
меѓународни возачки дозволи и одобренија за управување со туѓо моторно возило во странство од страна на 
овластените правни лица“ се заменуваат со зборовите: „што треба да ги исполнуваат овластените правни лица за 
вршење технички - преглед на возила кои издаваат меѓународни возачки дозволи и одобренија за управување со 
туѓо моторно возило во странство“.                                                                                                                                                                                                   

 Во алинејата 26 која станува алинеја 24, зборовите: „(член 257)“ се заменуваат со зборовите: „(член 297)“.
Алинејата 28 која станува алинеја 26 се брише.

Член 85
(1) Во член 398 во алинејата 2 сврзникот „и“ се заменува со точка запирка.
(2) Во алинејата 3 бројот „(254)“ се заменува со бројот „(267)“, а точката на крајот од реченицата се заменува 

со сврзникот „и“.
(3) По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- висината на трошоците за проверка на стручноста на возачот - инструктор (член 270).“

Член 86
Во членот 399 алинеја 3 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја која гласи:

„- висината на надоместокот за вршење здравствени прегледи на кандидати за возачи и возачи на 
моторни возила и висината на надоместокот за спроведување на настава за кандидати за возачи за укажување на 
прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода;“.

Член 87
Во член 406 ставот (1) се менува и гласи:
„Издадените дозволи за возач - инструктор од категориите „А“, „Б“, „Ц“, „Д“ и „Е“ ќе бидат заменети со нови 

дозволи за возач - инструктор по истекот на рокот на важење наведен во истите.“
Во ставот (2) зборовите: „категориите „А1“ и „А2““ се заменуваат со зборовите: „категориите „А1“, „А2“ и 

„А“.“
    

Член 88
Во членот 409 став (2) зборовите: „членовите 232 став (2) алинеи 3 и 4, став (3) алинеја 2“ се заменуваат со 

зборовите: „членовите 232 став (2) алинеи 6 и 7, став (3)  алинеја 4“, а бројот „2017“ се заменува со бројот „2019“.

Член 89
Во член 410 по ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат:
„(3) Условот за вршење на работите на организирање и спроведување на возачки испит за кандидат за возач од 

страна на испитните центри од членот 244 став (1) алинеја 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 169/15, 226/15, 55/16 и 11/18), кој се однесува на тоа испитниот 
центар задолжително да има сообраќаен автодром (полигон) во седиштето во сопственост или под закуп, за 
постојните, односно испитните центри кои имаат лиценца издадена согласно Законот за безбедност на сообраќајот 
на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2007, 84/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009, 
161/2009, 36/11, 51/11, 114/12 и 27/14) ќе започне да се применува од 30 ноември 2018 година.

(4) Условот за вршење на работите на организирање и спроведување на возачки испит за кандидат за возач од 
страна на испитните центри, што се однесува на лиценците за стручниот кадар од членот 246 став (1) алинеи 2 и 3, 
став (2) алинеја 2, став (3) алинеи 3 и 4, став (4) алинеја 2 и став (5) алинеја 2 од Законот за безбедност на 
сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 169/15, 226/15, 55/16 и 11/18), ќе 
започне да се применува од 30 ноември 2019 година.“
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Член 90
Кандидатите за возачи кои отпочнале со оспособување или со полагање на возачкиот испит, согласно 

одредбите од членовите 272 став (2), 279 став (1) и 331 став (1) од Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 169/15, 226/15,  55/16 и 11/18), ќе ја завршат 
постапката согласно условите кои важеле пред донесувањето на овој закон.

Член 91
Одредбите од членот 55 ставови (4) и (5) од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 октомври 2019 

година. 

Член 92
Одредбата од членот 405 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата  („Службен весник на 

Република Македонија” број 169/15, 226/15, 55/16 и 11/18), нема да се применува до 1 јануари 2019 година.
На граѓаните кои имаат положено возачки испит за категориите „АМ“, „А2“ и „Т“ до 1 јануари 2019 година, 

Министерството за внатрешни работи им издава потврда за положен возачки испит со право за управување возило 
во сообраќајот за овие категории.

Потврдата од ставот 2 на овој член се издава со важност до 1 јануари 2019 година.  
Формата и содржината на образецот на потврдата од ставот 2 на овој член ќе ја пропише министерот за 

внатрешни работи во рок од три месеци од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 93
За возач инструктор кој до денот на влегување во сила на овој закон се стекнал со дозвола за возач инструктор, 

ќе се применуваат одредбите од членот 34 од овој закон.
 

Член 94
Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на 

влегувањето во сила на овој закон. 

Член 95
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.


