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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.163 од 26.11.2013 година) 

Член 1 

Во Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ број 
84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12 и 168/12), во членот 72 ставот 
(3) се менува и гласи:  
„По жалбата против решението на државниот инспектор за патишта одлучува 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос 
во втор степен.“ 

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) и (19) се 
бришат. 

Ставот (20) кој станува став (4) се менува и гласи:  
„(4) По жалбата против решението на овластениот инспектор за патишта на општината, 
односно градот Скопје одлучува Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен.“ 

Ставовите (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36) 
и (37) се бришат. 

Член 2 

Во членот 73 ставот (1) се менува и гласи:  
„За инспектор за патишта може да се назначи лице кое ги исполнува условите 
предвидени во овој закон.” 

Член 3 

По членот 73 се додава нов член 73-а, кој гласи: 

„Член 73-а 

Инспектор може да биде лице кое:  
- е државјанин на Република Македонија,  
- е полнолетно,  
- има општа здравствена способност,  
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на 
професија, дејност или должност,  
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа 
на сообраќајот или градежништвото, што се докажува со уверение,  
- има пет години работно искуство во сообраќајот или градежништвото,  
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните 
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места,  
- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за 
канцелариско работење, и тоа еден од следниве:  
1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;  
2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или  
3) ECDL: Core - положен,  
- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање 
на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на 
државните службеници и  
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.“ 

Член 4 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 
да утврди пречистен текст на Законот за јавните патишта. 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година. 

 


