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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 23 

февруари 2016 година. 

 

Бр.08-1250/1 

23 февруари 2016 година 

Скопје 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 д-р Ѓорге Иванов, 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, 138/14, 154/15 и 192/15), во членoт 27 став (1)  алинејата 3 се 
менува и гласи:  

„формата и содржината на образецот на барањето за издавање на потврда за пробно  

возење, формата и содржината на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за  

пробно возење, како и начинот на пополнување на образецот на потврдата за пробно  

возење и постапката на нивно издавање согласно со членовите 26, 32 и 33 од овој закон,“.  
Алинејата 6 се менува и гласи:  

„формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробните таблици,  

формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата како  

и начинот и постапката на нивното издавање согласно со членовите 34, 35, 36, 37, 38 и 39  

од овој закон,“.  
Алинеја 8 се менува и гласи:  

„поблиски услови во однос на просторот, опремата, кадрите, формата, содржината и 

начинот на водење на евиденција за издадени потврди за пробно возење и пробни таблици од 

страна на правните лица овластени за вршење на технички преглед на возила   и на 

правните лица кои пуштаат возила на пазар, доколку издаваат потврди за пробно возење и 

пробни таблици, согласно со членовите 30 и 38 од овој закон,“.  

По алинејата 9 се додава нова алинеја 10, која гласи:  
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„формата и содржината на патниот налог за користење на возило со пробни преносливи 

метални таблиции и формата и содржината на регистерот за издадени потврди за пробно 

возење и пробни таблици.“.  

 

Член 2  

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/или тракторска приколка подлежат на повторна регистрација на секои шест 

години од првата регистрација.  

(11) Сопственикот на возилото 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, односно потврда за извршен технички преглед на возилото.“.  

Ставовите (10) и (11) стануваат ставови (12) и (13).  

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

Ставовите (13) и (14) стануваат ставови  (15) и (16).  
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 заменува со броевите „(15)  

и (16)“.  

 

Член 3  

Во членот 38 став (3) се менува и гласи:  

„По исклучок од ставот (2) на овој член, потврдата за пробно возење и пробната 

пренослива метална таблица можат да се издадат за календарската година за која се 

користи пробната   пренослива метална таблица на правни лица кои вршат производство 

и/или пуштаат возила на пазар.“.  

По ставот (3) се додаваат осум нови става (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11), кои 

гласат: 

(4) Издадената потврда за пробно возење и пробната таблица од ставовите (2) и (3) на овој 

член се користат за означување само на возилото за кое е поднесено барање за потврда 

за пробно возење и пробна  таблица.  

(5) По исклучок на ставот (4) од овој член, Министерството за внатрешни работи за еден 

регистерски број од пробната пренослива метална таблица, издава потврди за пробно возење 

на правните лица кои вршат производство и/или пуштаат возила на пазар, врз основа на 

нивното барање. Правните лица кои вршат производство и/или пуштаат возила на пазар кон 

барањето за потврди за пробно возење и пробна пренослива метална таблица ги приложуваат 

следните докази и тоа:  

а) правните лица кои вршат производство;  

- доказ за регистрирана дејност,  

- доказ за склучено задолжително осигурување за возилата кои ги произведува или се 

произведени,  

-  потврда за сообразност за одобрен тип на возило и  

- платени такси.  

б) правните лица кои пуштаат возила на пазар;  

- доказ за регистрирана дејност,  

- доказ за склучено задолжително осигурување возилата кои ги пушта на пазар,  
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-   потврда за сообразност за одобрен   тип на возило за ново возило или потврда за 

сообразност, односно согласност за регистрација за половно увезено возило,  

-  доказ за регулирани царински обврски за возилата и  

-  платени такси.  

(6) Потврдите за пробно возење и пробната пренослива метална таблица  се користат за 

означување на возила кои се во сопственост на правните лица кои вршат производство и/или 

пуштаат возила на пазар или се под царински надзор. Издадените потврди за пробно возење и 

пробните таблици од ставовите (2) и (3) на овој член, сопственикот на возилото може да ги 

користи исклучиво за движење до места определени за технички преглед на возила, до 

надлежен орган за регистрација на возила, спроведување на царинска постапка, постапка за 

единечно одобрување на возила, преправка односно поправка, изложба, манифестација, 

односно продажба на возила, места за складирање или чување, како и за возила со кои се 

врши пробно возење.  

(7) При користење на потврда за пробно возење и пробна пренослива метална таблица 
правните лица кои вршат производство и/или пуштаат возила на пазар, задолжително 
потребно е да имаат и патен налог.  

(8) За издадените потврди за пробно возење и пробна таблица од ставовите (2) и (3) на овој 

член, регистар води Министерството за внатрешни работи.  

(9) Евиденцијата   за издадени потврди за пробно возење и пробни таблици водат 
овластени правни лица за вршење на технички преглед на возила и правни лица кои 
пуштаат возила на пазар.  

(10) Податоците содржани во евиденцијата од ставот (9) на овој член се чуваат во 

времетраење од три години.  

(11) Министерството за внатрешни работи како и правното лице за вршење технички 

преглед  на  возила  или  правното  лице  кое  пушта  возила  на  пазар  се  должни  во 

просторијата каде се поднесува барање за издавање на потврди за пробно возење и пробни 

таблици на сопственикот на возилото на видливо место да истакнат информација за 

начинот на користење и употреба на потврдата за пробно возење и пробната таблица 

заради нивна информираност.  

Ставот (4) станува став (12).  

Во ставот (5) кој станува став (13) зборот „потврдата“ се заменува со зборовите: 

„потврдата/ите“ и зборовите: „пробната таблица“ се заменуваат со зборовите: „пробна/и 

пренослива/и метална/и  таблица/и“.  
Ставот (6) кој станува став (14) се менува и гласи:  

„(14) Правното лице кое врши  технички преглед на возила и правното лице кое пушта  
возила  на  пазар  за  вршење  на  работите  од  ставот (2)  на  овој  член  го  овластува  

Министерството за внатрешни работи на негово барање.“.  

Ставот (7) станува став (15).  

По ставот (15) се додаваат два нови става (16) и (17), кои гласат:  

„(16) На овластените правни лица кои вршат технички преглед на возила и правните лица 
кои вршат производство и/или пуштаат возила на пазар доколку не постапуваат согласно 

со одредбите од  ставовите (2), (3), (4), (6), (7), (9), (11) и (14) на овој член ќе им се изрече 

глоба за прекршок во износ од 2.000 евра во денарска противвредност.  

(17) 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 4  

По членот 38 се додаваат два нови члена 38-а и  38-б, кои гласат:  
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„Член 38-а  

Услови за добивање на овластување за издавање на потврда за пробно возење и  

 пробна таблица  

(1) За добивање на овластување од членот 38 од овој закон, правното лице за вршење 
технички преглед на возила и правното лице кое пушта возила на пазар треба да ги 
исполнува условите, кои се однесуваат на:  

- соодветни просторни услови,  

- потребна информатичка опрема,  

- евиденцијата  за издадени потврди за пробно возење и пробни таблици,  

- соодветен стручен кадар и  
- осигурување од професионална одговорност.  

 

Член 38-б  

Овластување и одземање на овластување за издавање на потврда за пробно возење и  

 пробна таблица  

(1) Овластеното правно лице за вршење технички преглед на возила и правното лице кое 

се занимава со пуштање возила на пазар се должни постојано да ги исполнуваат условите 

пропишани со одредбите од членовите 38  и  38-а од овој закон.  

(2) Министерот за внатрешни работи со решение ќе му го одземе овластувањето на  
овластеното правно лице за вршење технички преглед на возила и правното лице кое  

пушта возила на пазар, ако престане да ги исполнува условите од членовите 38 и 38-а од  

овој закон.“.  

 

Член 5  
Во членот  51 став  (1),точка 1) алинеја 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 kg“ запирката се брише и се додаваат зборовите: „и  
тракторски приколки чија сума на технички дозволени оскини оптоварувања е над 1.500  
kg“.  

 

Утврдување на сопственички статус на трактори, тракторски приколки,мобилни  

машини, мотокултиватори, приколки за домување, како и возила од категориите О1,  

 О2 и L  

Член 6  

(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 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.  
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(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.  

(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 7  

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

Република  Македонија  трактори  и  тракторски  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 трактори и 
тракторски приколки, мобилните машини, мотокултиваторите, приколките за домување, како 
и возилата од категориите О1, О2 и L,  

- согласност за регистрација за трактори и тракторски приколки, мотокултиваторите, 

приколките за домување, како и возилата од категориите О1, О2 и L1e, издадена во 

постапка на идентификација и оцена на техничка состојба од овластена техничка служба или  

правно  лице  за  технички  преглед  овластено  за  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 31 

декември 2017 година.  
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(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 трактори и 

тракторски приколки, 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 8  

(1) Одредбите на членот 38 ставови (8) и (9) утврдени во членот 3 од овој закон   ќе  

започнат да се применуват во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој  

закон.  

(2) Постојните овластени правни лица за вршење технички преглед на возила и правни 
лица кои пуштаат возила на пазар се должни во рок од шест месеци од денот на 

влегувањето во сила на овој закон да го усогласат своето работење и да поднесат барање за 

добивање на овластување согласно со одредбите од овој закон.  

 

Член 9  

Постојните потврди за пробно возење што ги издава Министерството за внатрешни 

работи непосредно или преку овластени правни лица за вршење технички преглед на 

возила или правни лица кои пуштаат возила на пазар ќе бидат заменети со нови обрасци во 

рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.“.  

Член 10  

Започнатите постапки по барања за издавање на потврди за пробно возење и пробни 

таблици ќе завршат согласно со одредбите од овој закон.  

 

Член 11  

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Член 12  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 од 6  

 


