
 

 
 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО НИЈА  

 
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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌ АЈ 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај, 

што  Собранието  на  Република  Македонија  го  донесе  на  седницата  одржана  на  3 

септември 2018 година. 

 
Бр. 08-5125/1 Претседател 

3 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 

Македони ја, 

м-р Талат Џафери, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИО Т 

СООБРА ЌА Ј 

 
Член 1 

Во   Законот   за   превоз   во   патниот   сообраќај   („Службен   весник   на   Република 

Македонија“ брoj 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 

120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16 и 

64/18), по членот 22-а се додава нов член 22-б, кој гласи: 

 
„Член 22-б 

Бесплатниот превоз на ученици утврден со Законот за основното образование и Законот 

за средното образование на подрачјата на општините каде што има утврден возен ред се 

врши од страна на носителите на дозвола за општински линиски превоз, по цени и на 

начин утврдени од советите на општините и Советот на град Скопје.“. 

 
Член 2 

По членот 27-а се додава нов член 27-б, кој гласи: 

 
„Член 27-б 

Бесплатниот превоз на ученици утврден со Законот за основното образование и Законот 

за средното образование на подрачјата на две или повеќе општини каде што има утврден 

возен ред во рамки на меѓуопштинскиот линиски превоз се врши од страна на носителите 

на дозвола за меѓуопштински линиски превоз, по цени утврдени од превозниците кои не 

можат да бидат повисоки од цените за останатите патници.“. 
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Член 3 
      Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 


