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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 ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ (*)

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот 
сообраќај (*),

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 
2018 година.

 
Бр. 08-4482/1  Претседател

23 јули 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 ПРЕВОЗ ВО 
ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ (*)

Член  1
Во Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“ број 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 и 71/16), 
членот 3 се менува и гласи:

„Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. Јавен превоз на патници или стока е превоз кој под еднакви услови им е достапен на 

сите корисници;
2. Превоз во внатрешен патен сообраќај е секој патен превоз на патници или стока на 

територија на Република Македонија;
3. Превоз во меѓународен патен сообраќај е секој патен превоз на патници или стока 

преку најмалку една државна граница;
4. Лиценца е документ со кој се одобрува вршење на дејност јавен превоз на патници 

или стока во патниот сообраќај, превоз за сопствени потреби и организација за превоз;
5. Извод од лиценца е документ што го издава органот надлежен за издавање на 

лиценци за секое моторно и приклучно возило одделно;

* Со овој закон се врши усогласување со  прописите на Европската Унија: РЕГУЛАТИВА 2009/1071  за 
утврдување на заеднички правила во врска условите што треба да се исполнат за извршување на професија-
та патен превозник и за укинување на Директивата 96/26/ЕЗ, број 32009R1071; Директива бр. 2003/59/ЕЗ за 
почетна квалификација и периодична обука на возачи на одредени возила за превоз на стоки и патници, за 
изменување на регулативата 3820/85 на советот и директивата 439/91 на Советот и укинување на директива-
та 914/76 на Советот, број 32003L0059
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6. Превоз за сопствени потреби е превоз на патници или стока кој физичко или правно 
лице го врши за задоволување на потребите при вршење на својата дејност, односно 
задачи од својот делокруг на работа;

7. Домашен превозник е правно или физичко лице - трговец поединец со регистрирано 
седиште во Република Македонија кое поседува лиценца за вршење на превоз на патници 
или стоки во внатрешниот или меѓународниот патен сообраќај и правно или физичко лице 
трговец поединец со регистрирано седиште во Република Македонија кое врши превоз на 
патници или стоки во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај за кои согласно со 
одредбите од овој закон не е потребна лиценца;

8. Странски превозник е странско правно или физичко лице кое врши превоз на 
патници или стоки во меѓународниот патен сообраќај и чие седиште е надвор од 
границите на Република Македонија;

9. Меѓународен договор е секоја меѓународна мултилатерална или билатерална 
спогодба со кои се уредува меѓународниот превоз и кој ја обврзува Република 
Македонија;

10. Билатерален превоз на патници или стоки е меѓународен превоз при кој патниците и 
стоките се превезуваат меѓу територијата на Република Македонија и територијата на 
некоја друга држава;

11. Транзитен превоз на патници или стоки е меѓународен превоз при кој патниците и 
стоките се превезуваат преку територијата на одредена држава без притоа да се истовараат 
или товарат на територијата на таа држава;

12. Превоз на стоки за и од трета земја е меѓународен превоз што го врши превозник 
кој нема седиште во земјата во која започнува, односно завршува превозот;

13. Каботажа е секој превоз на патници или стоки меѓу две места во Република 
Македонија извршен од страна на странски превозник;

14. Вонреден превоз е превоз на стока кај кој димензиите на возилото или возилото 
заедно со стоката на него или вкупната маса на празното возило или негово осно 
оптоварување се поголеми од пропишаните;

15. Линија е одредена релација и правец на возење од почетната автобуска станица до 
крајната автобуска станица на која се превезуваат патници во линискиот патен превоз, 
согласно со однапред утврден, регистриран и објавен возен ред и цена на превозот;

16. Релација е оддалеченост меѓу кои било две места на линијата, наведени во возниот 
ред како станица или постојка;

17. Возен ред е документ со кој се утврдува линијата, видот на превозот, релациите на 
кои се врши превозот, редоследот на станиците и стојалиштата, нивната оддалеченост од 
почетната станица или стојалиште, времето на пристигнување, застанување и заминување 
на секоја автобуска станица и стојалиште, периодот во кој превозникот го врши превозот 
на линијата и времето на важење;

18. Промена на постоен возен ред може да се прави доколку во новиот возен ред кој се 
предлага се прави промена на времиња на поаѓање и враќање на која било почетна, 
попатна или крајна станица, додавање и/или кратење на попатни станици, додавање и/или 
намалување на број на поаѓање и враќање во возниот ред, додавање и менување на 
ден/денови од возниот ред и промена на режимот на одржување на линијата;

19. Тролејбус е моторно возило наменето за превоз на лица патници, кое покрај 
седиштето на возачот има повеќе од осум седишта и кое заради напојување на моторот со 
електрична енергија е врзано за електричен спроводник;

20. Трамвај е возило на шини со електричен погон наменето за превоз на лица патници, 
кое заради напојување на моторот со електрична енергија е врзано за електричен 
спроводник;
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21. Меѓународен линиски превоз на патници е превоз на определена линија кај која 
првата станица или стојалиште се наоѓа на територијата на Република Македонија, а 
последната на територијата на странска земја, како и превоз на определена линија која 
транзитира преку странска земја при што последната станица или стојалиште на 
територијата на Република Македонија;

22. Меѓуопштински линиски превоз на патници е јавен превоз што се врши на линии 
меѓу две или повеќе општини, односно меѓу градот Скопје и определена општина при што 
почетна или крајна станица е само категоризирана автобуска станица;

23. Општински превоз на патници е јавен превоз кој се врши на подрачјето на една 
општина, односно градот Скопје;

24. Слободен превоз на патници во внатрешниот и меѓународниот сообраќај е превоз за 
кој релацијата и другите услови се утврдуваат посебно за секој превоз меѓу превозникот и 
корисникот на услугата;

25. Авто такси превоз на патници е превоз што се врши во рамките на една територија 
на општината или градот Скопје како и превоз кон друга општина или градот Скопје;

26. Авто такси дејност на патници е дејност што се врши со патнички возила со 
најмногу седум седишта сметајќи го и седиштето на возачот;

27. Мирување на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници е 
временски период во кој авто такси превозник не смее да врши авто такси превоз на 
патници со одредено возило поради дефект, сообраќајна незгода, потреба од вработување 
на возач, не обновена  регистрација на возило и слично;

28. Сертификат за авто такси возач е сертификат кој се добива согласно со членот 8-ѕ 
од овој закон и кој авто такси возачот задолжително треба да го има во возилото при 
вршење на авто такси превоз,;

29. Итинерер е одреден правец на движење на превозното средство на определена 
линија;

30. Патнички линиски превоз е превоз на патници кај кој патниците согласно со 
возниот ред влегуваат и излегуваат на сите автобуски станици и стојалишта;

31. Брз линиски превоз е превоз на патници кај кој патниците согласно со возниот ред 
влегуваат и излегуваат на одредените автобуски станици;

32. Директен линиски превоз е превоз на патници кај кој патниците согласно со 
возниот ред влегуваат само на почетната и излегуваат само на крајната категоризирана 
автобуска станица;

33. Автобуска станица е простор одреден за прием и испраќање на автобуси и патници 
кој треба да има покриени перони, уредени за безбедно влегување и излегување на 
патниците, простории за задржување на патниците и на мобилните работници, за чување 
на багажот, санитарен чвор, билетара и со посебни прописи утврдена опрема;

34. Автобуско стојалиште е простор одреден за застанување на автобуси согласно со 
возниот ред и за безбедно влегување, односно излегување на патниците;

35. Автобуски терминал е уреден простор наменет за трансфер на патниците во 
општинскиот превоз на патниците и служи за свртување на возилата заради промена на 
насоката на движење;

36. Автобуско свртувалиште е уреден простор на крајните точки (термикус) во 
општинскиот линиски превоз наменет за качување и слегување на патниците и служи за 
свртување на возилата заради промена на насоката на движење;

37. Такси станица е уреден простор на јавна површина определен со пропис на 
општината или градот Скопје наменет за запирање на такси возила кои чекаат повик за 
превоз;

38. Странско возило е возило со кое се врши превоз во патниот сообраќај, кое не е 
регистрирано во Република Македонија;
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39. Домашно возило регистрирано на територијата на Република Македонија е возило 
со кое се врши превоз во патниот сообраќај; 

40. Дозвола за превоз е заедничко име за повеќе видови документи утврдени со овој 
закон или меѓународен договор, со кој на возилото со странска регистрација му се 
дозволува пристап на македонските патишта и возење по нив, односно на возило со 
македонска регистрација пристап на патиштата на земјата чиј орган ја издал дозволата и 
возење по нив;

41. Дозвола на Европската конференција на министрите за транспорт (ЕКМТ) е 
мултилатерална дозвола за извршување на меѓународен превоз на стока во патниот 
сообраќај на територијата на државите членки на ЕКМТ, со возила регистрирани во една 
од државите членки на ЕКМТ;

42. Патен лист е документ кој го користи превозник при вршење на јавен превоз на 
патници во слободен меѓународен превоз на патници;

43. Товарен лист или ЦМР - образец е документ кој го прати превозот на стока  и 
содржи податоци за името и седиштето на превозникот, на испраќачот и примачот на 
стоката, местото на утовар и истовар, името на стоката, нејзината категоризација и 
количина, регистарскиот број на возилото и посебните забелешки и упатства за 
превозникот, а се употребува при извршување на превозот на стока во внатрешниот и 
меѓународен патен сообраќај;

44. Патен налог е документ кој содржи податоци за видот на превозот, името и 
седиштето на превозникот, името и презимето на возачот, главните податоци за правецот 
на возење, регистарски број на возилото, состојба на броилото на почетокот и на крајот на 
возењето, податоци специфични за видот на превозот и потпис на овластеното лице кое го 
издало налогот;

45. Далечинар е документ со кој се утврдува оддалеченоста меѓу автобуските станици, 
односно автобуските стојалишта издаден од надлежен државен орган за патишта и се 
користи при одобрувањето на возните редови за линиски превоз на патници;

46. Патник е лице кое превозникот за одредена цена го превезува со возилото за превоз 
на патници во патниот сообраќај;

47. Возен билет е документ издаден како фискална сметка со наведена релација или 
билет во книжна форма со прилог фискална сметка или сметка во електронска форма 
издадена од превозникот за извршена услуга на превоз со кој патникот докажува дека ја 
платил превозната услуга;

48. Неодржување на линија се подразбира доколку превозникот поаѓањата, попатните 
станици и доаѓањата дефинирани во возниот ред не ги одржува со качување и слегување 
на патници од автобуските станици, односно неодржување на линија и кога превозот не се 
врши и на една од станиците од возниот ред;

49. Орган за оцена на компетентност на правното лице од членот 69 став 4 од овој закон 
е Институт за акредитација;

50. Посебен линиски превоз е превоз само на определена група патници и ги исклучува 
другите патници;

51. Наизменичен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај е превоз на 
претходно организирани групи патници за повеќе патувања од исто место на поаѓање до 
исто место на пристигнување, при што секоја група на патници која го извршила 
патувањето во заминување се враќа во местото на тргнување со некое подоцнежно возење 
во ист состав според термините од циклусот на патувањето. Првото возење при враќање и 
последното возење во заминување се извршуваат со празно возило;

52. Авто такси возило е возило во смисла на Законот за возила кое ги исполнува 
минимално-техничките услови за вршење на авто такси превоз;
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53. Моторно возило е секое возило на моторен погон кое вообичаено се користи за 
превоз на лица и стока на патишта или за влечење на возила на патиштата и кое има 
најмалку четири тркала и максимална проектирана брзина над 25 km/h;

54. Приклучно возило е возило конструирано да биде влечено од моторно возило. 
Приклучното возило може да биде конструирано како приколка со вртлива оска, 
централна оска или полуприколка;

55. Група на возила се меѓусебно поврзани возила од најмалку едно влечно и едно 
приклучно возило, кои во сообраќајот на патиштата учествуваат како целина;

56. Најголема дозволена маса е масата на возилото заедно со неговата носивост и
57. Бис возење е превоз на определена линија во меѓуопштинскиот и меѓународниот 

патен сообраќај кој се врши со повеќе возила на кои е истакнат натпис „бис возење" со 
назначување на бројот и редоследот на автобусите со римски броеви.“

Член 2
Во членот 4 став 1 по зборот „патници“ сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.
Во ставот 2 по зборот патници сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“ и 

зборовите: „еден од светските јазици“ се заменуваат со зборовите: „англиски јазик“.

Член 3
Членот 4-а се менува и гласи:
„Изводот од лиценцата што ја издава органот надлежен за издавање на лиценци за 

секое поединечно моторно возило содржи податоци за органот што ја издава лиценцата, 
превозникот, единствениот матичен број на субјектот - превозникот, број на лиценцата и 
рокот на важење, регистарскиот број, број на шасија и типот на возилото, видот на 
превозот што може да се врши со возилото согласно со издадената лиценца, дата на 
издавање и потпис и печат на овластеното лице.

Изводот од лиценца за вршење на превоз на патници или стока во меѓународен патен 
сообраќај од ставот 1 на овој член се издава и на англиски јазик.“.

Член 4
Во членот 5 став 2 се менува и гласи:
„Посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за одделните видови на 

превоз, формата и содржината на потврдите од ставовите 3 и 4 на овој член ги пропишува 
министерот за транспорт и врски.“.

Ставот 6 се брише.
Ставот 7 станува став 6.
Ставот 8 се брише.

Член 5
Во членот 6 став 1 алинејата 3 се менува и гласи:
„-сертификат за професионална компетентност на возач за учество во меѓународен 

патен сообраќај, (во натамошниот текст СПК на возач)“.
Во алинејата 4 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзник „и“ и се додава 

нова алинеја 5, која гласи:
„- евидентен лист за превоз на патници.“.
Во ставот 3 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и 

возила со најмногу осум седишта сметајќи го и седиштето на возачот.“
Ставот 6 се менува и гласи:
„Формата и содржината на патниот налог за одделни видови на превоз ја пропишува 

министерот за транспорт и врски.“.
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Член 6
Членот 8 се менува и гласи:
„Лиценца од членот 7 став 1 од овој закон може да добие домашно правно или физичко 

лице - трговец поединец (во натамошниот текст: превозник), ако ги исполнува следниве 
услови: 

1. да е впишан во Централниот регистар со регистрирано седиште на територија на 
Република Македонија и да има регистрирано приоритетна дејност/главна приходна 
шифра вршење на превоз на патници или стока во патниот сообраќај; 

2. за секој одделен вид на лиценца од членот 7 став 1 точки 1 и 2 да е сопственик на 
едно или повеќе регистрирани возила за превоз или да има договор за финансиски лизинг, 
што ги исполнуваат посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за возила за 
вршење на одделни видови на превоз во внатрешниот и/или меѓународниот патен 
сообраќај, за меѓуопштински линиски превоз на патници да е сопственик или да има 
договор за финансиски лизинг за најмалку две возила со капацитет од најмалку 18 
седишта по возило несметајќи го и седиштето на возачот, за меѓународен линиски превоз 
на патници да е сопственик или да има договор за финансиски лизинг за најмалку две 
возила со капацитет од најмалку 22 седишта по возило несметајќи го и седиштето на 
возачот, за општински линиски превоз на патници да е сопственик на две или повеќе 
регистрирани возила или да има договор за финансиски лизинг за возила со најмалку осум 
седишта несметајќи го и седиштето на возачот, за линиски превоз на патници во градот 
Скопје да е сопственик на едно или повеќе регистрирани возила или да има договор за 
финансиски лизинг за возила со најмалку осум седишта несметајќи го и седиштето на 
возачот, за слободен превоз и посебен линиски превоз на патници да е сопственик или да 
има договор за финансиски лизинг за најмалку едно возило со капацитет со најмалку осум 
седишта по возило несметајќи го и седиштето на возачот, за меѓународен слободен превоз 
на патници да е сопственик или да има договор за финансиски лизинг за најмалку едно 
возило со капацитет со најмалку девет седишта по возило несметајќи го и седиштето на 
возачот, за превоз на патници за сопствени потреби во внатрешниот и меѓународниот 
патен сообраќај да е сопственик или да има договор за финансиски лизинг за најмалку 
едно возило со капацитет со најмалку осум седишта по возило несметајќи го и седиштето 
на возачот, што ги исполнуваат посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за 
возила за вршење на одделни видови на превоз; 

3. да има вработено во работен однос возачи во зависност од бројот на моторните 
возила, минимум еден возач по моторно возило што ги исполнуваат условите пропишани 
со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата; 

4.  да има вработено во работен однос авто-такси возачи; 
5. во возилото со кое се врши авто-такси превоз на патници да има вградено баждарен 

фискален апарат - таксиметар;
6. управителот или од него овластеното лице одговорно за превоз да има сертификат за 

професионална компетентност на лице одговорно за превоз (во натамошниот текст: СПК 
на одговорно лице); 

7.  да има солидна финансиска состојба; 
8.  да има добар углед; 
9. за вршење на меѓународен превоз на патници или стока да има вработено возачи кои 

имаат СПК на возач и
10. авто-такси превозниците да поседуваат опрема за комуникација со такси возилата.
Лиценца за меѓуопштински линиски превоз на патници и лиценца за меѓународен 

линиски превоз на патници се издава само на превозници кои поседуваат возила со 
минимум Еуро 2 еколошки стандард.
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Одредбите од ставот 1 точка 6 на овој член не се однесуваат за добивање на лиценца за 
вршење на авто такси превоз на патници за трговец поединец.

Одредбите од ставот 1 точка 7 на овој член не се однесуваат за добивање на лиценца за 
вршење на превоз во внатрешниот патен сообраќај.

Одредбите од ставот 1 точки 1 и 7 на овој член не се однесуваат за добивање на 
лиценца за превоз на патници или стока за сопствени потреби во внатрешниот и 
меѓународниот патен сообраќај.

Превозникот поднесува барање за добивање на лиценца или барање за обновување на 
лиценцата до Министерството за транспорт и врски или до градоначалникот на општината 
или до градоначалникот на градот Скопје.

Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот 1 точки 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 
на овој член, ги прибавува овластеното службено лице од Министерството за транспорт и 
врски кое ја води постапката за издавање лиценца е должно во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.

Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот 1 точки 1, 4, 5 и 8 на овој 
член, ги прибавува овластеното службено лице од општините, односно градот Скопје како 
надлежен орган за издавање на лиценца за општински превоз на патници и авто такси 
превоз на патници кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги 
побара доказите од надлежниот јавен орган.

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од 
ставовите 7 и 8 на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето.

Овластеното службено лице во Министерството за транспорт и врски, општината, 
односно градот Скопје е должно да одлучи по барањето за лиценца во рок од 30 дена од 
денот на приемот на барањето.

Доколку превозникот не ги исполнува условите за добивање на лиценцата, 
Министерството за транспорт и врски односно градоначалникот на општината, односно 
градоначалникот на градот Скопје ќе донесе решение со кое барањето ќе биде одбиено.

Против решението на Министерството за транспорт и врски со кое барањето за 
издавање на лиценца се одбива може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на 
приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен.

Против решението на градоначалникот на општината, односно против решението на 
градоначалникот на градот Скопје со кое барањето за издавање на лиценца се одбива 
може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до 
Министерството за транспорт и врски.

Општините и градот Скопје доколку поседуваат во сопственост возила за превоз на 
патници со повеќе од осум седишта за вршење на превоз не треба да поседуваат лиценца.

Организација на превоз може да врши и правно лице кое поседува лиценца за 
организација за превоз, кое во свое име, а за сметка на корисник на превоз склучува 
договор за превоз со превозник и кое не поседува возила со изводи од лиценца согласно со 
овој закон. 

Лиценца за организација на превоз на стока во внатрешниот и меѓународниот патен 
сообраќај може да добие правно или физичко лице кое има регистрирано шифра на 
дејност - придружни дејности во превозот и кое има запишана главнина и резерви од 
минимум 100.000 евра во денарска противвредност во билансот на состојба од 
претходната година и/или запишана главнина за ново трговско друштво, односно 
гаранција издадена од банка или од осигурително друштво за обезбедување на 
финансиска состојба. Финансиската состојба се проверува по службена должност секоја 
година од страна на Министерството за транспорт и врски. Организаторот на превоз 
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доколку нема доволно средства за остварување на финансиска состојба е должен во рок од 
три месеци по утврдување на состојбата да обезбеди дополнителни средства и достави 
докази во Министерството за транспорт и врски.

Одредбите од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 10 на овој член не се однесуваат за 
добивање на лиценца за организација на превоз на стока во внатрешниот и меѓународниот 
патен сообраќај.

Формата и содржината на барањето од ставот 6 на овој член, начинот за добивање, 
односно за одземање на лиценцата односно на изводот од лиценцата ги пропишува 
министерот за транспорт и врски.“.

Член 7
Во членот 8-а став 1 зборот „уверение“ се заменува со зборот „записник“.
Ставот 2 се брише.
Ставот 3 станува став 2.
Во ставот 4 кој станува став 3 бројот 3 се заменува со бројот 2, а зборовите: „разни 

облици на здружување на превозниците“ се заменуваат со зборовите: „правни лица преку 
кои превозниците ги остваруваат своите интереси од сите аспекти на своето работење“.

Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 4 и 5.
Ставот 7 се брише.
Ставовите 8, 9 и 10 стануваат ставови 6, 7 и 8.
Ставот 11 кој станува став 9 се менува и гласи:
„Начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на СПК на 

лице одговорно за превоз, формата и содржината на пријавата за полагање на испит, 
записникот за положен испит и на сертификатот ги пропишува министерот за транспорт и 
врски.“.

Член 8
Во членот 8-б став 1 зборот „уверение“ се заменува со зборот „записник“ и бројот „10“ 

се заменува со бројот „9“.
Во ставот 2 зборовите: „со јавна набавка“ се бришат.
Во ставот 4 зборот „уверение“ се заменува со зборот „записник“.
Ставот 5 се брише.
Ставот 6 станува став 5.
Во ставот 7 кој станува став 6 зборовите: „разни облици на здружување на 

превозниците“ се заменуваат со зборовите: „правни лица преку кои превозниците ги 
остваруваат своите интереси од сите аспекти на своето работење“.

Ставовите 8 и 9 стануваат ставови 7 и 8.
Ставот 10 се брише.
Ставовите 11, 12 и 13 стануваат ставови 9, 10 и 11.
Ставот 14 кој станува став 12 се менува и гласи:
„Начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на СПК на 

возач, формата и содржината на пријавата за полагање на испит, записникот за положен 
испит и на сертификатот, ги пропишува министерот за транспорт и врски.“.

Член 9
Членот 8-в се менува и гласи:
„Солидна финансиска состојба во согласност со овој закон има превозник кој има на 

располагање капитал и резерви во висина од најмалку 9.000 евра во денарска 
противвредност за првото возило и по 5.000 евра во денарска противвредност за секое 
наредно возило.
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Солидната финансиска состојба се докажува врз основа на еден од следниве документи: 
- впишани податоци за главнина и резерви во билансот на состојба за претходната 

година или 
- гаранција издадена од банка или осигурително друштво со рок на важење идентичен 

со рокот на важење на лиценцата или 
- потврда од банка за депонирани парични средства орочени на рок кој е соодветен на 

рокот на важење на лиценцата, на износ даден во ставот 1 на овој член, како и гаранција 
на возила под лизинг кои не се основни средства во фирмата.

Одредбите од ставот 2 алинеја 1 на овој член не се однесуваат за ново основано 
трговско друштво за првата година на основање, односно пред законски пропишаниот рок 
за изработка на завршната сметка.

Превозник кој својата солидна финансиска состојба ја докажува со впишани податоци 
за главнина и резерви во билансот на состојба за претходната година, во периодот на 
важноста на лиценцата е должен во рок од шест месеци по рокот за предавање на 
билансот на состојба кај надлежен орган да ја коригира состојбата на контото „запишана 
главнина и резерви”, доколку има намалување на вредноста во однос на вредноста од 
ставот 1 на овој член.“.

Член 10
Членот 8-г се менува и гласи:
„Добар углед согласно со овој закон мора да има правното лице и одговорното лице во 

правното лице, односно физичко лице кое сака да извршува превоз во патниот сообраќај.
Добар углед согласно со овој закон немаат правните или физичките лица и одговорното 

лице во правното лице ако против него е изречена: 
- правосилна судска пресуда за кривично дело против имотот, стопанството, јавните 

финансии, вработување и социјалната сигурност, општата сигурност на луѓето, трговија 
со дрога или луѓе и од областа на безбедноста во јавниот сообраќај со казна затвор од една 
до десет години и

- изречена прекршочна мерка на безбедност - забрана за вршење на професија, дејност 
или должност со казна од еден до десет години, за време на извршување на казната.

Добар углед согласно со овој закон немаат правните или физичките лица - трговци 
поединци и одговорното лице во правното лице доколку во две последователни години 
има против нив изречено повеќе од два пати прекршочна санкција за многу сериозни 
прекршоци од областа на:

-работното време, време на возење, задолжителни одмори на екипаж на возило во 
патниот сообраќај и манипулација со уредите за запишување во патниот сообраќај,

-загрозување на безбедноста на сообраќајот на патиштата со непочитување на 
максимално дозволена тежина, осно опторетување или димензиите на возилото само или 
заедно со стоката и

-неисполнување на пропишани техничко-експлотациони услови како услов за 
обезбедување на услуги за патници или стока во патниот сообраќај.

Правното или физичкото лице повторно ќе стекне добар углед кога ќе престанат 
правните последици од правосилната судска пресуда.

Ново регистрирано правно лице е правно лице кое е запишано во Централниот регистар 
на Република Македонија не повеќе од шест месеци и не е должно да ја докажува 
обврската за добар углед.“.

Член 11
Членот 8-д се менува и гласи:
„Стручното оспособување на кандидатите за добивање на СПК на одговорно лице од 

членот 8 став 1 точка 6 од овој закон го врши правно лице овластено од министерот за 
транспорт и врски, кое располага со: 
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- минимум 30 м2 простор опремен за одржување на обуката,
- информатичка технологија и друга опрема за водење на евиденција и 
- минимум три лица вработени во редовен работен однос со полно работно време со 

високо образование (економски, правен, сообраќаен или машински факултет-смер возила), 
со најмалку три години работно искуство од областа на патниот сообраќај кои поседуваат 
сертификат за обучувачи за професионална компетентност издаден од Министерството за 
транспорт и врски, по претходно положен испит за обучувачи за професионална 
компетентност врз основа на програма. 

Правното лице од ставот 1 на овој член доставува за согласност од министерот за 
транспорт и врски прирачник за обука изработен согласно со пропишаната програма.

Лицата кои имаат најмалку десет години работно искуство во превозот како управител 
или овластено лице одговорно за превоз и високо образование, се ослободуваат од 
полагање на испитот за добивање на СПК на одговорно лице. Министерството за 
транспорт и врски СПК на одговорно лице го издава врз основа на поднесено барање 
заедно со докази за исполнување на пропишаните условите од овој став.

Во случај на оштетен, изгубен или украден СПК на одговорно лице, имателот е должен 
истиот да го објави за неважечки во „Службен весник на Република Македонија” и за 
истото да го извести Министерството за транспорт и врски при што е должен заедно со 
барањето, пријавата за оглас да даде и своерачно потпишана изјава со точни информации 
за околностите под кои СПК на одговорно лице кај превозникот е оштетен, изгубен или 
украден. Министерство за транспорт и врски ќе му издаде нов сертификат.

Поблиските услови кои треба да ги исполнуваат правните лица од ставот 1 на овој член 
и постапката за спроведување на обуката, формата и содржината на потврдата за завршена 
обука, ги пропишува министерот за транспорт и врски.“.

Член 12
Во членот 8-е став 1 се менува и гласи:
„Базите на прашања ги подготвуваат овластените правни лица од членовите 8-д став 2 и 

8-ж ставови 3 и 5 од овој закон.“. 
Во ставот 2 во втората реченица по зборот „годишно“ се додаваат зборовите: 

„обезбедува три дела од испитните прашања да се од теми кои се заеднички  и за превоз 
на патници и за превоз на стока, а два дела да се од тема која се однесува поодделно на 
едниот или на другиот вид на превоз,“.

Во ставот 5 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „која е 
предмет на обука на кандидатите и истата може да се намали согласно со ставот 2 на овој 
член.“

Во ставот 11 зборовите: „друг термин“ се заменуваат со зборовите: „првиот нареден 
слободен термин.“ 

Ставот 13 се менува и гласи:
„Ако има технички проблем со одреден компјутер при спроведување на тестот, 

пречките мора да бидат отстранети за пет минути при што тестот продолжува на истиот 
компјутер. Во случај кога не може да се отстранат техничките проблеми на кандидатот му 
се овозможува да го продолжи испитот на друг слободен компјутер или на прв компјутер 
кој ќе се ослободи со завршување на тест за одреден кандидат.“.

Во ставот 15 зборовите: „три години“ се заменува со зборовите: „3 месеци“.

Член 13
Членот 8-ж се менува и гласи:
„Лице државјанин на Република Македонија или лице од друга држава кој поседува 

работна виза за вршење професија возач за македонски превозник во меѓународен превоз 
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на патници или стоки со наполнети 18 или 21 година во зависност од пропишаните 
граници на возраст согласно со прописите за безбедност во сообраќајот, мора да поседува 
СПК на возач.

За да се стекнат со СПК за возач, возачите на моторни возила мора да посетуваат обука 
за првична квалификација или забрзана првична квалификација и периодична обука ако 
управуваат со возила за кои е потребно:

- возачка дозвола од категориите Ц1, Ц1Е, Ц или ЦЕ и
- возачка дозвола од категориите Д1, Д1Е, Д или ДЕ.
Првичната квалификација се состои од теоретска и практична обука во овластени 

обучени центри која трае 280 часа (140 часа за забрзана првична квалификација) и испит 
за проверка на стекнатото знаење.

СПК на возач се издава со рок на важење од пет години и истиот се продолжува 
најдоцна 45 дена пред истекот на рокот на важење, врз основа на записник за положен 
испит од периодична обука за стручно оспособување на возач. 

Периодичната обука на возач за учество во меѓународен патен сообраќај која трае 35 
часа ја врши правно лице овластено од министерот за транспорт и врски.

Обуката од ставовите 3 и 5 на овој член ја врши правно лице овластено од министерот 
за транспорт и врски кое располага со: 

- минимум 30 м2 простор опремен за одржување на обуката,
- ангажирано возило за спроведување на практична обука,
- информатичка технологија и опрема за водење на евиденција и 
- минимум три лица вработени во редовен работен однос со полно работно време со 

високо образование (економски, правен, сообраќаен или машински факултет), со најмалку 
три години работно искуство од областа на патниот сообраќај кои поседуваат сертификат 
за обучувачи за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај издаден од 
Министерството за транспорт и врски по претходно положен испит за обучувачи врз 
основа на програма.

Министерството за транспорт и врски води евиденција за лицата кои го положиле 
испитот за добивање на СПК на возачи и за лица на кои им е издаден СПК за возач за 
учество во меѓународен патен сообраќај. 

Во случај на оштетен, изгубен или украден СПК за возач за учество во меѓународен 
патен сообраќај, имателот е должен истиот да го објави за неважечки во „Службен весник 
на Република Македонија” и за истото да го извести Министерството за транспорт и врски 
при што е должен заедно со барањето, пријавата за оглас да даде и своерачно потпишана 
изјава со точни информации за околностите под кои СПК е оштетен, изгубен или украден. 
Министерство за транспорт и врски ќе му издаде нов СПК на возач за учество во 
меѓународен патен сообраќај со ист рок на важење.

Поблиските услови кои треба да ги исполнуваат правните лица од ставот 3 на овој член, 
постапката за спроведување на обуката и формата и содржината на потврдата за завршена 
обука, ги пропишува министерот за транспорт и врски.“.

Член 14
Во членот 8-з став 6 зборот „правда“ се заменува со зборовите: „транспорт и врски“.

Член 15
Членот 8-ѕ се менува и гласи:
„Сертификатот за авто-такси возач го издаваат општините или градот Скопје врз 

основа на важечка возачка дозвола од Б категорија и положен испит за авто-такси возач.
Стручното оспособување на кандидатите за добивање на сертификат за авто-такси 

возач го врши правно лице овластено од општината или градот Скопје, кое располага со: 
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- минимум 30 м2 простор опремен за одржување на обуката, 
- информатичка технологија и друга опрема за водење на евиденција и 
- минимум три лица вработени во редовен работен однос со високо образование 

(економски, сообраќаен или правен факултет), со најмалку три години работно искуство 
од областа на транспортот.

Испитот за добивање на сертификат од ставот 1 на овој член се полага според Програма 
за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто-такси возач изготвена од 
правното лице од ставот 2 на овој член пред Комисија за полагање на испит за авто-такси 
возач (во натамошниот текст: Комисијата) формирана од градоначалникот на општината, 
односно градоначалникот на градот Скопје.

Комисијата од ставот 3 на овој член се состои од пет члена од кои три члена се од 
општината или градот Скопје и два члена од разни облици на здружување на авто-такси 
превозници. Комисијата е должна да го спроведува испитот најмалку еднаш неделно 
доколку е пријавен минимум еден кандидат.

Членовите на Комисијата за својата работа добиваат надоместок.
Сертификатот за авто-такси возач се издава во рок од 15 дена од денот на полагање на 

испитот. 
За полагање на испитот за авто-такси возач се плаќа надоместок. Висината на 

надоместокот треба да биде во рамките на направените трошоци за обука, литература, 
потрошен материјал, трошоци за испитната комисија и друго. Трошковникот го утврдува 
правното лице од ставот 2 на овој член по претходна согласност на градоначалникот на 
општината, односно градоначалникот на градот Скопје.

Општините, односно градот Скопје води евиденција за лицата кои го положиле испитот 
за добивање на сертификат за авто-такси возач.

Сертификатот се одзема во случај на:
- смрт или престанок на деловната способност на лицето на кое е издаден сертификатот 

и
- правосилна пресуда за извршено кривично дело од областа на безбедноста на 

сообраќајот.
Постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто-

такси возач, формата и содржината на записникот за положен испит и на сертификатот за 
авто-такси возач ги пропишува министерот за транспорт и врски.“.

Член 16
По членот 8-ѕ се додава нов член 8-и, кој гласи:

„Член 8-и
Сертификатот од членот 8-д став 1 алинеја 3 и членот 8-ж став 6 алинеја 4 од овој закон 

го издава Министерството за транспорт и врски.
Кандидатите кои сакаат да добијат сертификат од ставот 1 на овој член, треба да 

поднесат барања за добивање на сертификатите во Министерството за транспорт и врски.
Врз основа на поднесените барања, се врши проверка на знаењата од областа на 

транспортот на патници и стоки во патниот сообраќај, од страна на Комисија формирана 
во Министерството за транспорт и врски.

Програмата за полагање на испитите за добивање на сертификатите од ставот 1 на овој 
член ги пропишува министерот за транспорт и врски.“.

Член 17
Членот 9 се менува и гласи:



Службен весник на РМ, бр. 140 од 30.7.2018 година 

13 од 31

„Лиценцата и изводот од лиценцата за секое моторно и приклучно возило со кое ќе се 
врши превозот предвидени со членот 7 од овој закон ги издава Министерството за 
транспорт и врски, освен лиценцата и изводот на лиценцата за општински превоз на 
патници и авто-такси превоз на патници кои ги издава градоначалникот на општината, 
односно за градот Скопје градоначалникот на градот Скопје.

Кон барањето за издавање извод од лиценца превозникот доставува:
- доказ за сопственост или договор за финансиски лизинг за возилото, 
- потврда за исполнување на посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за 

возилата за вршење на одделни видови на превоз,
- доказ за вработени возачи согласно со бројот на моторните возила,
- за извод од лиценца за авто-такси возило, потврда за исправен вграден фискален 

апарат – таксиметар и
- за извод од лиценца за вршење на меѓународен превоз на патници и стока доказ за 

солидна финансиска состојба и доказ за поседување доволен број на возачи со важечки 
СПК на возач.

Лиценцата,  изводот од лиценца за превоз на патници или стока и лиценцата за 
организација на превоз на стока се издаваат со рок на важење од  пет години.

Превозникот е должен најдоцна 30 дена пред истекот на важноста на лиценцата да 
достави барање до надлежниот орган за нејзино обновување. Кон барањето се доставуваат 
сите докази со кои превозникот ќе докаже дека ги исполнува минимум утврдените 
критериуми за стекнување со соодветен вид на лиценца согласно со членот 8 став 1 од 
овој закон.

Податоците за лиценците и за изводите од лиценците за секое моторно и приклучно 
возило со кое ќе се врши превозот предвидени со членот 7 од овој закон се внесуваат во 
електронската база на податоци која ја води Министерството за транспорт и врски.

Општините, односно градот Скопје се должни да ги внесуваат податоците за издадени 
лиценци и изводи од лиценци за општински превоз на патници и авто-такси превоз на 
патници на дневна основа во електронската база на податоци.

Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот 2 алинеи 1, 2, 3 и 5 на овој 
член, ги прибавува овластеното службено лице од Министерството за транспорт и врски 
кое ја води постапката за издавање лиценца е должно во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.

Доказите и податоците за исполнетост на условите од ставот 2 алинеи точки 1, 2, 3 и 4 
на овој член, ги прибавува овластеното службено лице од општините, односно градот 
Скопје како надлежен орган за издавање на лиценца за општински превоз на патници и 
авто такси превоз на патници кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од 
ставовите 7 и 8 на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето.

Овластеното службено лице во Министерството за транспорт и врски, општината, 
односно градот Скопје е должно да одлучи по барањето за лиценца во рок од 30 дена од 
денот на приемот на барањето.

Доколку превозникот не ги исполнува условите за добивање на лиценцата, 
Министерството за транспорт и врски односно градоначалникот на општината, односно 
градоначалникот на градот Скопје ќе донесе решение со кое барањето ќе биде одбиено.

Против решението на Министерството за транспорт и врски со кое барањето за 
издавање на лиценца се одбива може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на 
приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен.
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Против решението на градоначалникот на општината, односно против решението на 
градоначалникот на градот Скопје со кое барањето за издавање на лиценца се одбива 
може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до 
Министерството за транспорт и врски.“.

Член 18
Во член 9-в по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
„Потврдата од членот 9-а од овој закон се издава на име на носителот на семејно 

земјоделско стопанство и не може да се пренесува на друг.
Носителот на семејно земјоделско стопанство е должен веднаш, а најдоцна во рок од 15 

дена за сите промени настанати во поглед на исполнувањето на условите за добивање на 
потврда од членот 9-б од овој закон да го извести надлежниот орган за нејзино издавање.“.

Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.

Член 19
Членот 9-г се менува и гласи:
„За издадените потврди од членот 9-а од овој закон Министерството за транспорт и 

врски води евиденција. Евиденцијата содржи податоци за име и презиме на носителот на 
земјоделското стопанство, односно назив на правното лице, ИДБР, податоци за возилата 
согласно со членот 14 став 4 алинеја 5 од овој закон и други податоци доколку се 
потребни.

Податоците од ставот 1 на овој член Министерството за транспорт и врски ги 
проверува по службена должност преку размена на податоци со Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, односно Агенцијата за храна и 
ветеринарство.”.

Член 20
Членот 11 се менува и гласи:
„Превозникот може да започне да врши превоз на патници или стоки во внатрешниот и 

меѓународниот патен сообраќај откако ќе добие лиценца и извод од лиценцата за моторно 
возило и приклучно возило.

Општинскиот линиски превоз на патници може да се врши и со шински возила 
согласно со договор за воспоставување на концесија или јавно приватно партнерство. 

Лиценцата, извод од лиценцата за моторно и приклучно возило се издава на име на 
превозникот и не може да се пренесе на друг превозник.

Правното лице кое нема во сопственост возила може да врши организација на превоз на 
стока во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај откако ќе добие лиценца за 
организација на превоз на стока.

Превозникот, односно организатор на превоз е должен веднаш, а најдоцна во рок од 15 
дена за сите промени настанати во поглед на исполнувањето на условите за добивање на 
лиценца од членот 8 од овој закон да го извести надлежниот орган за нејзино издавање.

Превозникот, односно организаторот на превоз е должен на органот за вршење на 
контрола да му обезбеди услови за вршење на контролата и да му ја даде на увид 
потребната документација.

За извршената контрола и констатираната состојба, инспекторот поднесува писмен 
извештај до надлежниот орган што ја издал лиценцата.“.

Член 21
Членот 12 се менува и гласи:
„Органот надлежен за издавање на лиценца, ќе донесе решение за нејзино трајно 

одземање, ако:
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- превозникот доставил неточни податоци кои се потребни за издавање на лиценцата и
-  превозникот поднесе барање за откажување од лиценцата.
Органот надлежен за издавање на лиценцата, ќе донесе решение за привремено 

запирање на вршење на дејноста, ако:
-  утврди дека превозот се врши спротивно на издадената лиценца и 
- превозникот престане да исполнува некој од условите пропишани за нивното 

издавање. Вршењето на дејноста привремено се запира на период до шест месеци, 
односно до отстранување на недостатоците. 

Превозникот е должен веднаш да ги достави лиценцата и изводите од лиценцата во 
Министерството за транспорт и врски. Примерок од решението за привремено запирање 
на вршење на дејноста се доставува најдоцна во рок од три дена од денот на неговото 
донесување до Државниот инспекторат за транспорт, односно овластениот инспектор на 
општината или овластениот инспектор на градот Скопје, до Царинската управа и до 
надлежните погранични служби. 

По изминувањето на периодот утврден во решението или отстранувањето на 
недостатоците, за тоа се известуваат Државниот инспекторат за транспорт, односно 
овластениот инспектор на општината или овластениот инспектор на градот Скопје, до 
Царинската управа и до надлежните погранични служби и му се враќаат на превозникот 
лиценцата и изводите од лиценцата.

Примерок од конечното решение со кое лиценцата трајно се одзема со наведување на 
податоци за сите издадени изводи од лиценца за моторни возила и за сите приклучни 
возила се доставува до Државниот инспекторат за транспорт, односно овластениот 
инспектор на општината или овластениот инспектор на градот Скопје, до Царинската 
управа и до надлежните погранични служби.

Против решението донесено од Министерството за транспорт и врски може да се изјави 
жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Против решението донесено од градоначалникот на општината, односно 
градоначалникот на градот Скопје, може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот 
на приемот на решението до Министерството за транспорт и врски.

Жалбата не го одлага решението.
По конечност на решение за одземање на лиценца, превозникот е должен веднаш, а 

најдоцна во рок од осум дена да ги врати сите издадени изводи од лиценца за моторни 
возила и за секое приклучно возило.“.

Член 22
Членот 13 се менува и гласи:
„Министерството за транспорт и врски, односно општината или градот Скопје се 

должни да водат евиденција во електронска форма за превозниците и  возилата 
регистрирани за вршење на превоз на патници или стока во патниот сообраќај во 
зависност од видот на превозот.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член може да се води како централна информативна 
база, врз основа на податоците кои ги обезбедуваат и користат Министерството за 
транспорт и врски, општината или градот Скопје, Министерството за финансии, 
Министерството за внатрешни работи, Централниот регистар на Република Македонија, 
Царинската управа, надлежниот првостепен суд, Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување и Агенцијата за вработување.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се води за превозници кои се активни и имаат 
важечка соодветна лиценца и за превозници кои се неактивни, односно немаат важечка 
лиценца, а согласно со членот 15 став 3 министерството е должно податоците за 
неактивните превoзници да ги чува.“.
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Член 23
Членот 14 се менува и гласи:
„Евиденцијата од членот 13 од овој закон се дели на евиденција на превозници кои 

вршат меѓународен превоз и евиденција на превозници кои вршат внатрешен превоз на 
патници или стока.

Министерството за транспорт и врски е должно да прибира, обработува, чува, 
посредува и користи податоци потребни за издавање на лиценци за вршење на одделни 
видови превоз во патниот сообраќај и регистрација на автобуски возни редови, како и 
податоци потребни за распределба на дозволи за превоз на патници или стока и 
евиденција за издадени лиценци за организација на превоз и потврди за носители на 
семејно земјоделско стопанство.

Општината, односно градот Скопје се должни да прибираат, обработуваат, чуваат и 
користат податоци потребни за издавање на лиценци за општински линиски превоз на 
патници и за авто-такси превоз на патници, за такси станици, автобуски свртувалишта и 
терминали.

Податоците потребни за водење на евиденцијата можат да се прибираат и од 
евиденциите на Министерството за внатрешни работи, Централниот регистар на 
Република Македонија, Царинската управа, Министерството за финансии, надлежниот 
првостепен суд и на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, односно Агенција за 
вработување. При прибирање на податоците за превозникот од веќе постојните збирки на 
податоци, Министерството за транспорт и врски не е должно да го извести превозникот за 
кој податоците се однесуваат.

Органите, организациите и поединците кои располагаат со податоците потребни за 
водење на евиденцијата се должни по претходно барање овие податоци да му ги достават 
на Министерството за транспорт и врски.

Формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата од ставот 1 на овој член ја 
пропишува министерот за транспорт и врски.“.

Член 24
Во членот 16 став 2 зборот „правосилноста“ се заменува со зборот „конечноста“.

Член 25
Во членот 17 став 2 се менува и гласи:
„Јавниот превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај може да се врши како 

општински линиски превоз, меѓуопштински линиски превоз, слободен превоз, посебен 
линиски превоз и автотакси превоз.“.

Член 26
Во членот 23-а броевите „24, 25, 25-а, 26“ се бришат.

Член 27
Во членот 24-а став 8 се брише.
Ставовите 9 и 10 стануваат ставови 8 и 9.
Ставот 11 кој станува став 10 се менува и гласи:
„Доколку возниот ред за линијата за меѓуопштински превоз на патници е со едно или 

со повеќе поаѓања кои не можат да се одржуваат со едно возило, превозникот треба за тие 
возни редови да поседува толку возила и возачи колку што е потребно за да може да ги 
одржува сите поаѓања за кои му се издадени дозволи сметајќи ги и возилата кои му се 
потребни за одржување на ново одобрените возни редови за превоз на патници. Доколку 
возниот ред за линијата за меѓународен превоз на патници е со едно или со повеќе 
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поаѓања кои не можат да се одржуваат со едно возило, превозникот треба за тие возни 
редови да поседува толку возила и возачи колку што е потребно за да може да ги одржува 
сите поаѓања за кои му се издадени дозволи, не сметајќи ги и возилата кои му се потребни 
за одржување на ново одобрените возни редови за превоз на патници.“.

Ставот 12 кој станува став 11 се менува и гласи:
„Превозникот во зависност од остварената добивка за претходната тековна година го 

има правото да аплицира за меѓуопштински и меѓународен превоз на патници и тоа: 
- од 300,000 до 1,000,000 денари - најмногу 3 апликации, 
- од 1,000,001 до 2,000,000 денари - најмногу 5 апликации, 
- од 2,000,001 до 4,000,000 денари - најмногу 9 апликации и 
- над 4,000,001 денари - најмногу 11 апликации.“.
Ставот 13 кој станува став 12 се менува и гласи:
„Превозникот кој е основан и се стекнал со соодветната лиценца во годината во која се 

спроведува огласот, односно пред законски пропишаниот рок за изработка на завршна 
сметка има право да аплицира за меѓуопштински и меѓународен превоз на патници онолку 
апликации колку што поседува возила со извод од лиценца за соодветниот вид на 
превоз.“.

Ставовите 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 стануваат ставови 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19.

Член 28
Во членот 25 став 1 зборовите: „за определена линија“ се бришат.

Член 29
Во членот 25-а по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Пренос на дозвола од еден превозник на друг превозник е дозволен спогодбено само 

еднаш во текот на важењето на дозволата која е предмет на преносот и само за периодот 
на важноста на дозволата.” .

Член 30
Во членот 27 став 2 се менува и гласи:
„Превозникот е должен да склучи договор за регулирање на услугите со 

категоризираните автобуски станици согласно со возниот ред на линијата и да го достави 
ценовникот до автобуските станици што ги користи согласно со утврдениот возен ред.“.

Член 31
Во членот 28 став 2 по алинејата 9 се додаваат две нови алинеи 10 и 11, кои гласат:
„- превозникот бара промена на време на поаѓање на станиците во возниот ред, без 

додавање на станици во возниот ред и без промена на време на поаѓање на станиците на 
територијата на Република Македонија на поаѓањето во насока од територијата на 
Република Македонија кон територијата на странската држава,

- превозникот бара промена на ден/денови во режимот на одржување на меѓународниот 
возен ред во правец од почетната станица на територијата на странската држава кон 
територијата на Република Македонија.“.

Член 32
Во членот 31 зборовите: „во средствата за јавно информирање и“ се бришат.

Член 33
Во членот 32 став 2 зборовите: „2 месеци“ се заменуваат со зборовите: „30 дена“.
Ставот 3 се менува и гласи:
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„Доколку при контрола на автобуска станица од сообраќајниот дневник за поаѓање и 
доаѓање на автобусите на автобуската станица или од извештаите од членот 60 став 2 од 
овој закон се констатира дека превозникот кој поседува дозвола и возен ред издаден од 
Министерството за транспорт и врски за вршење на линиски превоз на патници од 
неоправдани причини не одржува определена линија повеќе од пет дена непрекинато или 
со прекини во период од 30 дена во текот на годината, државниот инспектор за патен 
сообраќај задолжително во рок од седум дена ќе достави предлог до Министерството за 
транспорт и врски за одземање на дозволата. По конечноста на решението за одземање на 
дозволата, возниот ред се брише од евиденцијата на регистрирани возни редови.“.

Ставот 4 се менува и гласи:
„Превозникот е должен во рок од пет работни дена од добивањето на известувањето за 

правосилност на решението за одземање на дозволата сите примероци од дозволите за 
предметната линија да ги предаде во Министерството за транспорт и врски, во спротивно 
со решение му се одзема соодветната лиценца за вршење на превоз на патници.“.

Член 34
Во членот 37 став 6 се менува и гласи:
„Доколку во рок од 24 месеци од денот на поднесување на барање за издавање на 

билатерална дозвола истата не се издаде од страна на надлежниот орган на странската 
земја, одобрениот возен ред за автобуската линија се брише од евиденцијата на возни 
редови.“.

Во ставот 8 се додава нова реченица, која гласи:
„Тужбата не го одлага извршувањето на решението.“.

Член 35
Во членот 38-а став 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „при што во случај кога само странскиот превозник ја одржува 
линијата домашниот превозник е должен да поседува доволен број на возила за 
одржувањето на поаѓањата од возниот ред.“.

Во ставот 2 по зборовите: „Министерството за транспорт и врски“ се додаваат 
зборовите: „на предлог на Државниот инспекторат за транспорт“.

Член 36
Членот 38-б се менува и гласи:
„Доколку на домашен превозник му е одземена дозволата, во периодот на нејзино 

важење, Министерството за транспорт и врски го известува надлежниот орган на 
странската држава каде што има седиште странскиот превозник. Странскиот превозник е 
должен во периодот на важење на дозволата да склучи договор за заедничко одржување 
на предметната линија со друг домашен превозник. На домашниот превозник кој склучил 
договор со странскиот превозник за предметната линија ќе му се одобри возниот ред и ќе 
му се издаде дозвола.

Доколку странскиот превозник пред истекот на важноста на дозволата не склучи 
договор за заедничко одржување на предметната линија со друг домашен превозник, на 
странскиот превозник нема да му се продолжи важноста на дозволата.“.

Член 37
Во членот 52 став 1 се менува и гласи:
„Вршителот на авто-такси превоз може да започне да ја врши дејноста откако ќе добие 

лиценца за авто-такси превоз. Лиценцата гласи на име на превозникот и не може да се 
пренесува на друго лице.”.

Ставот 4 се брише.
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Член 38
Во членот 54 став 1 алинејата 5 се менува и гласи:
„- тарифи за вршење на авто-такси превоз во рамките на општината, тарифи за вршење 

на авто-такси превоз кон друга општина или градот Скопје согласно со членот 52 став 3 од 
овој закон и начинот на користење на такси станиците и“.

Член 39
Членот 55 се менува и гласи:
„Авто такси возилото треба да ги исполнува условите утврдени со прописите за 

безбедноста на сообраќајот како и посебните техничко-експлоатациони услови 
пропишани согласно со прописите од областа на превозот во патниот сообраќај.

Авто такси возилото треба да биде опремено со вграден фискален баждарен таксиметар 
и да биде обоено согласно со актот на советот на општината, односно советот на градот 
Скопје.

Авто такси возилото треба да биде означено со регистарска таблица (жолта), издадена 
согласно со прописите за регистрација на возилата.

Авто такси возилото треба да биде означено и со бројот на лиценцата како и со изводот 
од лиценца, издадена од општината, односно градот Скопје.

Авто такси возилото треба на покривот да има такси табла и на бочните страни да биде 
означено со називот  на трговското друштво или на трговецот поединец, единствениот 
матичен број на фирмата и бројот на лиценцата.

При вршење на авто-такси превоз, авто такси возачот мора да има сертификат за авто-
такси возач.

При вршењето на авто такси превоз задолжително мора да биде вклучен фискален 
таксиметар и цената на превозот да се наплатува врз основа на износот утврден во 
фискалниот таксиметар со издавање на фискална сметка.

Во авто такси возилото задолжително на видно место треба да биде истакнат ценовник 
со утврдени тарифи за чинење на превозот и бројот на извод од лиценцата за возилото со 
кое се врши превозот истакнат на ветробранското стакло од страната на сoвозачот.

При вршење на авто такси превоз кога возилото е празно, без да има патници и без да 
има најавен повик дека треба да земе патник, авто такси возачот може да стои  на авто 
такси станицата определени од страна на општините, односно градот Скопје.“.

Член 40
По членот 55 се додава нов член 55-а, кој гласи:

„Член 55-а
Општината, односно градот Скопје во лиценцата утврдуваат колку авто такси возила 

вршителот на авто такси дејноста може да користи.
Општините согласно со одлуката на советот на општината можат да го ограничат 

бројот на лиценци и максималниот број на изводи од лиценци утврден во една лиценца.
Во градот Скопје бројот на изводот на лиценци утврден во една лиценца не може да 

изнесува повеќе од 5% од утврдениот број на изводи од лиценци утврден согласно со 
одлуката на советот на град Скопје.

Општините, односно градот Скопје се должни на својата официјална веб страница да 
објават  ажурирана листа на  лиценци кои се издадени и колку уште слободни лиценци се 
останати за распределување, како и колку слободни изводи од  лиценци за авто такси 
возилата се останати.

Во случај кога согласно со одлуката на советот на општината, односно одлуката на 
советот на град Скопје бројот на лиценците не е надминат и/или постојат слободни изводи 
од лиценци за авто такси возила, општината односно градот Скопје објавуваат јавен повик 
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најмалку еднаш месечно и тоа првата недела од месецот за учество во постапка за 
распределување на расположливите лиценци, односно слободни места за користење на 
изводи на лиценци за авто такси возила.

Јавниот повик од ставот 5 на овој член трае седум работни дена и право на учество 
имаат како постојните така и идните вршители на авто такси дејноста.

Општините, односно градот Скопје со одлука ги утврдуваат максималниот број на авто 
такси возилата кои можат да се распределат по учесник на јавниот повик од ставот 5 на 
овој член при што еден вршител на авто такси дејност не може да  добие повеќе од десет 
изводи на лиценци во текот на една календарска година.

Вршителите на авто такси дејноста се должни за учество на јавниот повик  да ги 
приложат документите од членот 9 став 2 од овој закон.

Во случај кога согласно со ставот 5 на овој член општината, односно градот Скопје 
објавуваат јавен повик за слободни изводи од лиценци, вршителот на авто такси дејност 
кој при поднесување на барањето не може да приложи доказ од членот 9 став 2 алинеја 1 
од овој закон, е должен кон барањето да достави банкарска гаранција во висина од 200 
евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија на денот на уплатата, за секое возило за кое не може во моментот да го 
достави бараниот доказ.

Овластеното службено лице во општината, односно во градот Скопје е должно да 
одлучи по доставените барања по јавниот повик за извод на  лиценца од ставот 5 на овој 
член во рок од 180 дена  од денот на приемот на барањето.

Рокот од ставот 10 на овој член може да се продолжи за уште 60 дена доколку 
вршителот на авто такси дејноста достави доказ дека доцнењето за обезбедување на авто 
такси возилото е настанато поради оправдани причини или виша сила.

Доколку вршителот на авто такси дејноста не ги поднесе сите докази  за добивање на 
извод на лиценцата, градоначалникот на општината, односно градоначалникот на градот 
Скопје ќе донесе решение со кое барањето ќе биде одбиено.

Доколку вршителот на авто такси дејноста во роковите од ставовите 9 и 10 од овој член 
не го достави доказот од членот 9 став 2 алинеја 1 од овој закон, градоначалникот на 
општината, односно градоначалникот на градот Скопје ќе донесе решение со кое 
барањето ќе биде одбиено, а банкарската гаранција ќе биде наплатена.

Против решението на градоначалникот на општината, односно против решението на 
градоначалникот на градот Скопје со кое барањето за издавање на извод на  лиценца се 
одбива може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до 
Министерството за транспорт и врски.“.

Член 41
Во членот 56 став 1 се менува и гласи:
„Правното или физичко лице кое управува со автобуската станица е должно да склучи 

договор со превозниците за регулирање на услугите за прием и испраќање на автобуси во 
време предвидено со возниот ред, да врши прием и испраќање на патници и багаж, 
продажба на билети, преземање и чување на багаж, да дава информации на патниците и 
превозниците и да врши други услуги во врска со превозот на патници.“.

Член 42
Во членот 57 став 3 се менува и гласи:
„Висината на надоместокот за користење на услугите на автобуската станица ја 

определува Владата на Република Македонија во зависност од категоријата на станицата и 
видот на превозот (превоз на патници согласно со членот 23 од овој закон, меѓуопштински 
линиски и слободен превоз на патници и меѓународен линиски и слободен превоз на 
патници).“.
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Ставот 6 се менува и гласи:
„Категоризацијата од ставот 5 на овој член ја утврдува комисија формирана од 

министерот за транспорт и врски од редот на вработените во Mинистерството за 
транспорт и врски, во зависност од: опременоста на автобуската станица, сообраќајните 
површини наменети за прием и отпремање на автобусите, паркинг просторот наменет за 
задржување на возилата кога се во мирување и други придружни содржини кои 
функционираат во просторот на автобуската станица.“.

Член 43
Во членот 57-а став 1 запирката на крајот од алинејата 1 се заменува со сврзник „и“.
Во алинејата 2 сврзникот „и“ се заменува со точка.
Алинејата 3 се брише.
Ставот 2 се брише.
Ставот 3 станува став 2.
Во ставот 4 кој станува став 3 бројот „3“ се заменува со бројот „2“.

Член 44
Во членот 57-б став 1 запирката на крајот од алинејата 1 се заменува со сврзник „и“.
Во алинејата 2 сврзникот „и“ се заменува со точка.
Алинејата 3 се брише.
Ставот 2 се брише.
Ставот 3 станува став 2.
Во ставот 4 кој станува став 3 бројот „3“ се заменува со бројот „2“.

Член 45
Во членот 60 став 2 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „во електронска или хартиена форма.“

Член 46
Во членот 64 став 3 по зборот „лиценцата“ се додаваат зборовите: „за моторно и 

приклучно возило“, а зборот „го“ се заменува со зборот „ги“.

Член 47
Во членот 66 став 2 се менува и гласи:
„Покрај изводот од лиценцата за моторно и приклучно возило превозникот мора да има 

СПК на возач, патен налог, меѓународен товарен лист (ЦМР – образец) и дозвола за 
меѓународен превоз на стока доколку таа се бара согласно со меѓународен договор за 
превоз на патници или стока во патниот сообраќај склучена меѓу Република Македонија и 
земјата до, од или преку чија територија се извршува превозот (во натамошниот текст: 
поединечни транспортни дозволи) за стоката што ја превезува.“.

Член 48
Во членот 69 став 11 се брише.
Ставот 12 станува став 11.

Член 49
Во членот 69-а  став 1 се менува и  гласи:
„Министерството за транспорт и врски ќе ги исклучи од распределба на ЕКМТ дозволи 

во следните две години сите превозници за кои е донесена правосилна пресуда дека 
извршиле злоупотреба на дозволите.“.
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По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Министерството за транспорт и врски ќе го исклучи од распределба на ЕКМТ дозволи 

на една година превозникот за кој се изречени повеќе од три прекршочни санкции за 
многу сериозни прекршоци од домашни или странски надзорни органи за неправилно 
користење на ЕКМТ дозволата.“.

Член 50
Во членот 69-в став 2 се менува и гласи:
„Во процесот на распределба на ЕКМТ дозволите, доделените ЕКМТ дозволи можат да 

се разменуваат (една за една) исклучиво врз основа на пишана спогодба меѓу двајца 
превозници во период од два дена по објавување на распределбата на интернет страницата 
на Министерството за транспорт и врски.“.

Член 51
Во членот 69-г став 1 во втората реченица зборовите: „Резолуцијата“ се заменуваат со 

зборовите: „Упатството на Секретаријатот“.
Во ставот 3 зборовите: „за користење на ЕКМТ дозвола“ се заменуваат со зборовите: 

„од став 1 на овој член“.

Член 52
Во членот 69-д став 1 во алинејата 2 по зборот „дозвола“ се додаваат зборовите: „во 

пропишаниот рок“.
Во алинејата 3 по зборовите: „согласно со“ се додаваат зборовите: „правило 3.16 од“ и 

по зборот „користење“ се става запирка и се додаваат зборовите: „а во врска со член 69-а 
став 3 од овој закон.“

Во ставот 3 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „со исклучок на став 1 алинеја 3 на овој член.“

Ставот 4 се менува и гласи:
„Одземената дозвола од ставот 1 на овој член се доделува на друг превозник од 

утврдената листа на превозници при распределбата на дозволите за тековната година кои 
имаат најмногу остаток на вкупни бодови и слободни возила со соодветен eуро 
стандард.“.

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:
„Поништени, неважечки и ЕКМТ дозволи кои се во употреба за странски и домашен 

превозник се проверуваат и преку информации кои Секретаријатот на ЕКМТ ги објавува 
на својата интернет страница.“.

Член 53
Членот 69-ѓ се менува и гласи:
„Меѓународните транспортни дозволи превозникот може да ги користи само со возило 

за кое има извод од лиценца за превоз на стока во меѓународниот патен сообраќај.
Меѓународната транспортна дозвола на домашниот превозник уредно пополнета мора 

да биде во возилото за цело време на извршување на превозот на територија во државата 
за која се врши превозот, односно преку чија територија се врши превозот и дадена на 
контрола на надлежен орган од таа држава на негово барање, доколку превозот на стока 
согласно со потпишан меѓународен договор или спогодба се врши врз основа на дозволи 
разменети во реципроцитет.

Превозникот користи меѓународни транспортни дозволи за возила кои минимум ги 
исполнуваат пропишаните еуро стандарди наведени на секоја дозвола поодделно.

Превозникот меѓународната транспортна дозвола не смее да ја даде на друг превозник 
нити да ги пречкртува или да ги менува впишаните податоци.“.
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Член 54
Во членот 70 став 1 се менува и гласи:
„Странски превозник регистриран во земјата со која Република Македонија има 

склучено меѓународен договор за превоз во патниот сообраќај  врши меѓународен превоз 
на стоки во Република Македонија врз основа на поединечна транспортна дозвола за 
превоз на стоки издадена од Министерството за транспорт и врски, ако со меѓународен 
договор не е предвидено превозот да се врши без дозвола.“.

Во ставот 2 зборот „дозволите“ се заменуваат со зборовите: „поединечните 
транспортни дозволи“.

Во ставот 6 зборот „преправа“ се заменува со зборот „прецртува“.
Ставот 9 се менува и гласи:
„Формата и содржината на поединечните транспортни дозволи за меѓународен превоз 

на стока ги пропишува министерот за транспорт и врски.“.

Член 55
Во членот 70-а став 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „доколку со билатерален договор не е утврден превоз на стока без 
употреба на меѓународни дозволи за превоз.“

Член 56
Во членот 72 по зборовите: „внатрешноста на државата,“ се додаваат зборовите: „при 

спроведување поедноставени царински постапки“.

Член 57
Во членот 73 став 1 во воведната реченица по зборот „дозвола“ се додаваат зборовите: 

„за странски превозник“.
Член 58

Во членот 75 став 1 зборот „мислење“ се заменува со зборот „согласност“.
По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:
„По исклучок на ставот 1 на овој член дозвола за вонреден превоз не му е потребна на 

превозник чие возило не ги надминало за 1,5% пропишаните тежини на сопствената 
носивост и/или  вкупната маса на возилото заедно со товарот во согласност со условите на 
патот.“.

Член 59
Во членот 76 се додава нов став 2, кој гласи:
„На домашен превозник кој врши внатрешен превоз на стока нема да му се дозволи  

движење по јавните патишта доколку не поседува дозвола за вонреден превоз.“.

Член 60
Во членот 78 став 2 зборот „сертификат“ се заменува со зборовите: „СПК на возач“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„По исклучок од ставот 2 на овој член за возила со најмногу осум седишта сметајќи го 

и седиштето на возачот при вршењето на превозот не е потребно да имаат извод од 
лиценца.“.

Член 61
Во членот 79 став 1 во алинејата 3 зборот „сертификат“ се заменува со зборовите: 

„СПК на возач“.
Во алинејата 5 по зборот „лист“ се додаваат зборовите: „односно ЦМР образец во 

меѓународен превоз на стока“.
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Член 62
Во членот 81 став 1 зборот „сертификат“ се заменува со зборовите: „СПК на возач“.

Член 63
Во членот 82 став 3 по зборот „користи“ се додава зборот „ЕКМТ“.

Член 64
Во членот 83 став 1 се менува и гласи:
„Министерството за транспорт и врски со решение привремено ќе забрани пристап на 

патиштата на територијата на Република Македонија на странски превозник во случај на 
многу сериозни или повторно сторени сериозни прекршоци врз основа на овој закон.“.

Член 65
Членот 86 се менува и гласи:
„Надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на него 

врши Министерството за транспорт и врски.
Министерството за транспорт и врски воведува систем за степенување на ризик за 

превозници  врз основа  на број и сериозност на  прекршоци кои ги направил превозникот, 
односно неговите возачи, како и врз основа на информации за прекршоци добиени од 
други држави.

Критериуми за утврдување на сериозност на ризик на превозник и возач се:
- непоседување на соодветен вид на лиценца,
- неправилно вршење на соодветен вид на превоз,
- непоседување на СПК на возач при вршење на меѓународен превоз во патниот 

сообраќај и 
- непоседување на соодветен вид на дозвола за вршење на превоз на патници и стока.
Превозници кои се оценети со висок степен на ризик се контролираат почесто и 

детално. За целите на проценка на ризик ќе се користи категоризација на прекршокот по 
степен на сериозност во согласност со овој закон.

Прекршокот според степен на сериозност може да биде помал, сериозен и многу 
сериозен.

Категоризацијата на прекршоците според степенот на сериозност и нивната зачестеност 
ги пропишува министерот за транспорт и врски.“.

Член 66
Во членот 86-а став 1 се менува и гласи:
„Надзор над работата на правните лица од членовите 5, 8-д, 8-ж и 69 од овој закон врши 

Министерството за транспорт и врски.“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Ако Министерството за транспорт и врски при вршење на надзорот утврди дека 

правното лице не ги исполнува пропишаните услови врз основа на кои го има добиено 
овластувањето да ја врши дејноста или кандидатите не ги оспособува според пропишаната 
програма или обуките ги спроведува лице кое нема соодветно образование согласно со 
овој закон за вршење на обука или лице кое нема сертификат за вршење обука или 
доколку издаде потврда за завршена обука без претходно да биде спроведена обука на 
кандидатот или ЕКМТ тест сертификат за подготвеност за сообраќај на товарните 
моторни и приклучни возила ги издава на испитно место за кое нема овластување, може 
со решение трајно да му се одземе овластувањето добиено врз основа на членовите 5, 8-д, 
8-ж и 69 од овој закон.“.
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Член 67
Во членот 87-а став 1 по зборовите: „вршење на превозот“ се додаваат зборовите: „на 

јавните патишта“.
Во ставот 2 по зборовите: „царински терминали,“ се додаваат зборовите: „места каде се 

спроведуваат поедноставени царински постапки,“.

Член 68
Во членот 88 став 4 алинејата 7 се менува и гласи:
„исполнувањето на условот за поседување на жолта регистарска таблица,“.
По алинејата 7 се додаваат три нови алинеи 8, 9 и 10, кои гласат:
„-поседување на лекарско уверение на авто-такси возачот,
 -поседување на извод од лиценца за возилото предмет на контролата и 
 -поседување на сертификат за авто-такси возач.“.
Во ставот 10 зборот „застанат“ се заменува со зборот „контролираат“.

Член 69
Во членот 89 став 1 алинејата 10 се менува и гласи:
„- одземање на  меѓународна транспортна дозвола од домашен или странски превозник 

за превоз на стока во случаи кога поединечната транспортна дозвола не се користи според 
наведените упатства од поединечните транспортни дозволи или издаденото упатство од 
Секретаријатот за ЕКМТ дозволи, (прецртани или бришени податоци), предадена на друг 
превозник без соодветни документи за таа намена, фалсификувана, дупли дневници за 
ЕКМТ дозвола и доколку е издадено решение за одземање на ЕКМТ дозвола од 
Mинистерството за транспорт и врски,“.

По алинејата 10 се додава нова алинеја 11, која гласи:
„-времено исклучување на возило од сообраќај, со одземање на сообраќајната дозвола, 

доколку  на странски превозник му е изречена глоба.“. 
Во ставот 5 по зборовите: „Република Македонија“ се додаваат зборовите: „и 

Министерството за внатрешни работи“.
Во ставовите 6 и 8 зборовите: „и 6“ се заменува со зборовите: „6 и 11“.
Во ставот 9 бројот „11“ се заменува со бројот „13“.
По ставот 9 се додава нов став 10, кој гласи:
„Времената забрана од ставот 1 алинеја 11 на овој член се изрекува во траење од 10 до 

30 дена. Времената забрана може да престане пред истекот на рокот утврден во решението 
за времена забрана доколку превозникот достави доказ за платена глоба.“.

Член 70
Во членот 90-а став 1 се менува и гласи:
„Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор државните инспектори за патен 

сообраќај или овластените инспектори за патен сообраќај на општината утврдат дека за 
првпат е сторена неправилност од членот 96 став 1 точка 2-а, членот 97 став 1 точки 2, 3, 
4, 11, 11-а, 14, 15-а и 16, од членот 98 став 1 точки 2-а, 7, 9, 15 и 19, од членот 99 став 1 
точки 1-а, 5, 13 и 24 и членот 99-а став 1 точка 5 и 10 од овој закон, се должни да состават 
записник во кој ќе се утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на 
утврдената неправилност во определен рок и со истовремено врачување на покана за 
спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста 
при вршењето на инспекцискиот надзор.”.

Во ставот 7 зборот „заклучок“ се заменува со зборовите: „управен акт“.

Член 71
Во членот 91 зборовите: „дојдат до сознание дека постои основа на сомневање дека е 

извршен“ се заменуваат со зборот „констатира“.
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Член 72
Во членот 92 став 3 се брише.
Ставот 4 станува став 3.

Член 73
Во членот 96 став 1 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на правното лице, домашен и странски превозник, ако: 
1. врши превоз на патници или стока во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај, 

без лиценца и извод од лиценца (член 4 став 1, член 4-а став 1 од овој закон); 
2. врши линиски превоз на патници во општинскиот, меѓуопштинскиот и 

меѓународниот патен сообраќа, посебен линиски превоз и меѓународен слободен превоз 
на патници  без дозвола (член 19 став 1, член 25  став 1, член  36  став 2, член 44 став 1 од 
овој закон); 

3. за време на вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници нема извод од 
лиценцата, дозвола, регистриран возен ред и патен налог во оригинал (член 26 став 4 од 
овој закон); 

4. врши каботажа во меѓународниот линиски превоз на патници (член 39  став 1 од овој 
закон); 

5. врши превоз на патници во транзит преку територијата на Република Македонија без 
дозвола, односно спротивно на издадената дозвола (член 40 став 1 од овој закон); 

6. врши слободен превоз на патници кој има елементи на линиски и посебен линиски 
превоз (член 46 став 4 од овој закон); 

7. врши наизменичен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај без дозвола 
доколку со меѓународен договор е предвидено тој превоз да се врши со дозвола (член 50 
став 1 од овој закон);

8. врши авто такси превоз спротивно на членот 52  став 3 од овој закон;
9. врши авто такси превоз со возач кој не поседува сертификат за авто такси возач (член 

55 став 1 од овој закон);
10. при вршење на авто такси превозот во возилото има повеќе од еден вграден 

таксиметар (член 55 став 2 од овој закон);
11. врши резервација и продажба на билети спротивно на членот  56 став 2 од oвoј 

закон;
12. странски превозник врши меѓународен превоз на стока без дозвола (член 70 ставови 

1 и 3  и член 79 став 1 алинеја 4 од овој закон);  
13. странски превозник врши превоз на стока во внатрешниот патен сообраќај 

(каботажа) без посебна дозвола (член  74 став 1 од овој закон);
14. странскиот превозник,  при вршење на меѓународен превоз дозволата за превоз на 

патници или стока ја даде или отстапи на друг превозник или ако со дозвола на друг 
превозник  врши превоз во патниот сообраќај (член  36, член 50, член 51 став 1, член  70 
став 6, 7 и 8 и член  79 став 1 алинеја 4 од овој закон); 

15. странски превозник извршилпрецртување или ги менувал податоците во дозволата 
за меѓународен  превоз на патници или стока (член  36,член 50, член 51 став 1, член 70 
став 6, 7 и 8 и член 79 став 1 алинеја 4 од овој закон); 

16. во возилото на странски превозник земено под закуп не се најдува оригинален или 
на нотар заверен договор за закуп на службен јазик на земјата на седиште на превозникот 
и преведен на англиски јазик и/или во сообраќајната дозвола нема одделно поле за 
сопственик и корисник на возило (член 70  став 8 и 10 од овој закон); 

17. во возилото на странски превозник нема потврда или договор за заснован редовен 
работен однос потпишан меѓу возачот и превозникот кој го врши превозот на стока на 
службен јазик на земјата на седиште на превозникот и преведен на англиски (член 70 став 
8 и 10 од овој закон);  
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18. во возилото на странски  превозник има фалсификувани поединечни транспортни 
дозволи, сертификат за сообразност и на влечно и на приклучно возило и/или ЕКМТ 
дозвола и/или ЕКМТ патен дневник и/или ЕКМТ тест сертификат, односно и кај домашен 
превозник има фалсификуван сертификат за сообразност и на влечно и на приклучно 
возило, односно потврда за исполнување на техничко експлотациони услови (член 5 став 3 
и 4 , член 70 став 7 и 8 од овој закон); 

19. во возило на странски превозник нема документи за регистрирана дејност на 
превозник согласно со прописите кои важат во државата на регистрација на возилото 
(член 70 став 10 од овој закон);  

20. во возилото на странски превозник покрај ЕКМТ дозвола нема валиден ЕКМТ тест 
сертификат за моторно и приклучно возило, односно сертификат за сообразност (член 70 
став 8 од овој закон);

21. возило на странски превозник  кој превозот го врши со ЕКМТ дозвола не ги 
исполнува условите од ЕКМТ упатство за издувни гасови и бучава при спроведен 
вонреден технички преглед од страна на надзорен орган (член 70 став 8);

22. врши организација на превоз на стоки  без лиценца за организација на превоз (член  
7 став 1 точка 3, член 8 став 15, член 11 став 4) и

23. организаторот за превоз поднел фалсификувани документ за докажување солидна 
финансиска состојба, односно документ кој не е во согласност со рокот за кој треба да 
важи (член 8 став 16 од овој закон).“.

Ставот 6 се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во ставот 1 точки 3 и 6 на овој член забраната од ставот 5 на 

овој член може да се замени со паричен надоместок доколку прекршокот е сторен прв 
пат.“.

Ставот 8 се менува и гласи:
„За прекршоците од ставот 1 на овој член сторени од странски превозник и на 

одговорното лице во правното лице инспекторите од членот 87 од овој закон ќе поднесат 
барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд без да спроведат 
постапка за порамнување, времено му се одзема сообраќајната дозвола и му се изрекува 
дополнителна мерка забрана за движење на возилото на територијата на Република 
Македонија до исплата на изречената глоба. Инспекторот за патен сообраќај 
задолжително ги известува надлежните погранични служби за изречената дополнителна 
мерка забрана за движење на предметното возило на територијата на Република 
Македонија.“.

По ставот 8 се додава нов став 9, кој гласи:
„На странски превозник кој ги прекршил одредбите од ставот 1 на овој член, повеќе од 

еднаш, покрај глоба согласно со сторениот прекршок му се изрекува  и забрана за влез на 
територија на Република Македонија во траење од 30 дена.“.

Член 74
Во членот 97 став 1 во воведната реченица бројот „5.000“ се заменува со бројот „1.850“ 

и  по зборовите: „правното лице,“ се додаваат зборовите: „домашен и странски 
превозник,“.

Во точката 1 зборовите: „член 5 став 1 и член 70 став 8“ се заменуваат со зборовите: 
„член 5 ставови 3 и 4 и член 70 ставови 7 и 8“.

По точката 1 се додава нова точка 1-а, која гласи:
„1-а. дозволил во меѓународниот превоз на патници и стока возилото да го управува 

возач кој нема положено и добиено СПК на возач за учество во меѓународен патен 
сообраќај( член 8 став 9 од овој закон);“.
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Во точката 2 зборовите: „член 11 став 1, член 70 став 10 и член 79 ставови 1 и 3“ се 
заменуваат со зборовите: „член 11 став 1, член 70 став 10, член 78 став 2 и член 79 ставови 
1 и 3“.

Точката 14 се менува и гласи:
„во возилото за превоз на стока нема извод од лиценца (член 64 став 3, член 78 став 2 и 

член 79 став 1 од овој закон);“. 
Во точката 17 по зборовите: „член 70 ставови 7 и 11“ се додаваат  зборовите: „и член 79 

став 1 точка 4“.
По точката 17 се додава нова точка 17-а, која гласи:
„17-а. во возилото кое врши превоз на стока во внатрешниот превоз во патниот 

сообраќај нема извод од лиценца и/или товарен лист за внатрешен превоз за стоката која 
се превезува и/или и патен налог за возачот (член 6 став 1 точки 1 и 4 и член 64 ставови 3 
и 4);“.

Ставот 3 се менува и гласи:
„За прекршоците од ставот 1 на овој член сторени од странски превозник и на 

одговорното лице во правното лице инспекторите од членот 87 од овој закон ќе поднесат 
барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд без да спроведат 
постапка за порамнување, времено му се одзема сообраќајната дозвола и му се изрекува 
дополнителна мерка забрана за движење на возилото на територијата на Република 
Македонија до исплата на изречената глоба. Инспекторот за патен сообраќај 
задолжително ги известува надлежните погранични служби за изречената дополнителна 
мерка забрана за движење на предметното возило на територијата на Република 
Македонија.“.

Член 75
Во членот 98 во воведната реченица бројот „5.000“ се заменува со бројот „1.300“ и по 

зборовите: „правното лице,“ се додаваат зборовите: „домашен и странски превозник,“.
Точката 18 се менува и гласи:
„во возилото нема дозвола за вонреден превоз при превоз на стока по патиштата на 

државата со возило кое празно или заедно со товарот ги надминува пропишаните услови 
во поглед на димензиите, вкупната маса или осното оптоварување (член 75 став 1);”.

Ставот 3 се менува и гласи:
„За прекршоците од ставот 1 на овој член сторени од странски превозник и на 

одговорното лице во правното лице инспекторите од членот 87 од овој закон ќе поднесат 
барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд без да спроведат 
постапка за порамнување, времено му се одзема сообраќајната дозвола и му се изрекува 
дополнителна мерка забрана за движење на возилото на територијата на Република 
Македонија до исплата на изречената глоба. Инспекторот за патен сообраќај 
задолжително ги известува надлежните погранични служби за изречената дополнителна 
мерка забрана за движење на предметното возило на територијата на Република 
Македонија.“.

Член 76
Во членот 99 во воведната реченица бројот „2.000“ се заменува со бројот „900“.

Член 77
Членот 99-а се менува и гласи:
„Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на физичко лице, физичко лице-трговец поединец или правно лице, ако: 
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1) врши јавен превоз, превоз за сопствени потреби, слободен или посебен превоз на 
патници и авто-такси превоз без лиценца и извод од лиценца (член 4 став 1 и член 4-а);

2) врши авто такси превоз спротивно на решението од член 10-а став 2 од овоj;
3) врши општински линиски превоз на патници спротивно на условите пропишани од 

страна на советот на општината, односно на Советот на градот Скопје (член 22);
4) носителот на семејно земјоделско стопанство врши превоз за сопствени потреби 

спротивно на членот 9-а; 
5) злоупотреби потврда за членство и возен картон спротивно на членот 33 став 4; 
6) врши превоз на патници во општински посебен линиски превоз, слободен превоз на 

патници со елементи на линиски превоз на патници, меѓуопштинскиот и меѓународниот 
патен сообраќај без дозвола (член 25 став 1 членови 19 и 44 став 1); 

7) врши такси превоз спротивно на условите пропишани од страна на советот на 
општината, односно на Советот на градот Скопје (член 54 став 1); 

8) врши превоз на патници спротивно на членот 27-а; 
9) на инспекторот за патен сообраќај не му овозможи вршење на инспекциски надзор 

не му дава потребни известувања и не му ја стави на увид потребната документација; 
10) во возилото нема или е изминат рокот на важење на потврда за исполнување на 

техничко - експлатациони услови (член 5 став 3);
11) во возилото нема сертификат за сообразност за моторно и приклучно возило (член 5 

став 4, член 70 став 7 и 8);
12) ЕКМТ тест сертификатот за подготвеност за сообраќај на товарните моторни и 

приклучни возила е со изминат рок  (член 70 став 8 од овој закон);
13) не поседува сертификат за авто-такси возач или сертификатот за авто-такси возач 

кој го поседува е со поминат рок на важност;
14) не поседува СПК на возач или истиот е со изминат рок; 
15) превозникот при вршење на авто такси превоз постапува спротивно на членот 55 

став 5 од овој закон;
16) возачот при извршување на превоз на патници или стока во внатрешниот или 

меѓународниот патен сообраќај во возилото нема патен налог;
17) во возилото нема поединечна транспортна дозвола или ЕКМТ дозвола или посебна 

зелена дозвола за вршење на меѓународен превоз на стока (член 70 ставови 1 и 3, член 71 
ставови 1 и 3, член 79 став 1 и 4);

18) во возилото земено под наем или на лизинг нема соодветни документи кои го 
докажуваат истото (член 70 став 10);

19) поседува фалсификувана поединечна транспортна дозвола или прецртана или со 
менувани податоци, или издадена на друг превозник  или користи фалсификувана или 
поништена ЕКМТ дозвола или ЕКМТ патен дневник или сертификат за сообразност или 
ЕКМТ тест сертификат за подготвеност на возилата во патниот сообраќај (член 70 став 6, 
7 и 8) и

20) за група возила на пат има меѓународна транспортна дозвола за приклучно возило 
спротивно на членот 70 ставови 4 и 5.

За прекршоците од ставот 1 на овој член барањето за поведување на прекршочна 
постапка се поднесува до Министерството за транспорт и врски пред Комисијата за 
водење на прекршочна постапка (во натамошниот текст: Комисијата).

Освен глобата од ставот 1 на овој член за прекршокот од ставот 1 точки 1 и 6 на овој 
член, возилото што било користено за превоз со кое е сторен прекршокот времено се 
одзема со асистенција на униформираниот полициски службеник во моментот на 
сторување на прекршокот за период од шест месеци до една година, а по издавање на 
решение за времено одземање на возилото од страна на инспекторот за патен сообраќај.
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Освен глобата од ставот 1 на овој член за прекршокот од ставот 1 точки 2 и 7 на овој 
член, возилото што било користено за авто-такси превоз со кое е сторен прекршокот 
времено се одзема со асистенција на униформираниот полициски службеник во моментот 
на сторување на прекршокот за период од шест месеци до една година, а по издавање на 
решение за времено одземање на возилото од страна на инспекторот за патен сообраќај. 

Против решението на инспекторот за патен сообраќај не е дозволена жалба.
Против решението на инспекторот за патен сообраќај може да се поднесе тужба за 

управен спор во рок од осум дена од сторувањето на прекршокот.
Тужбата за управен спор не го одлага извршувањето на решението за времено 

одземање на возилото донесено од инспекторот за патен сообраќај.
Трошоците кои ќе настанат за времетраење на спроведување на решението за времено 

одземање на возило до истекот на рокот за враќање на возилото паѓаат на товар на 
сторителот на прекршокот.“.

Член 78
Во членот 99-б став 1 точката 9 се менува и гласи:
„не го завери патниот налог на секоја автобуска станица одобрена во возниот ред и 

дозволата (член 35 став 2 и член 60 став 3);“.
По точката 10 се додава нова точка 11, која гласи:
„11) при вршењето на превоз на патници или стока во внатрешниот или меѓународниот 

патен сообраќај во возилото нема уредно пополнет патен налог (член 6 став 1  точка 4).“

Член 79
Во членот 99-в по ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:
„Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот за 

транспорт и врски.“.

Член 80
Правните субјекти овластени да вршат стручно оспособување на кандидатите за 

професионална компетентност се должни да го усогласат своето работење со одредбите на 
овој закон најдоцна до 31 декември 2018 година и да достават барање до Министерството 
за транспорт и врски за добивање на овластување за вршење на работите на стручно 
оспособување на кандидатите.

Министерството за транспорт и врски е должно во рок од 30 дена од денот на приемот 
на барањето од ставот 1 на овој член да донесе решение за одобрување или одбивање на 
барањето за овластување.

Доколку правните субјекти од ставот 1 на овој член не го усогласат своето работење со 
одредбите на овој закон и не достават барање за добивање на овластување за вршење на 
работите на стручно оспособување на кандидатите, почнувајќи од 1 јануари 2019 година 
нема да можат да вршат обуки за стручно оспособување на кандидатите за професионална 
компетентност.

Член 81
Општините и градот Скопје се должни да го усогласат своето работење со одредбите на 

овој закон најдоцна до 31 декември 2018 година.

Член 82
Одредбата од членот 9 став 3 утврдена во членот 17 од овој закон ќе започне да се 

применува од 1 јануари 2019 година.
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Член 83
Започнатите постапки за издавање на лиценца и извод од лиценца до денот на 

влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат согласно со одредбите на овој закон.

Член 84
Одредбата од членот 55 став 3 утврдена во членот 39 од овој закон не се применува на 

вршителите на авто такси дејност кои се стекнале со лиценци и имаат изводи од лиценци 
пред денот на влегувањето во сила на овој закон.

Одредбата од членот 55 став 3 утврдена во членот 39 од овој закон ќе започне да се 
применува една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 85
Поблиските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од еден месец од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 86
Лица кои заклучно до 1 јануари 2016 година се стекнале со возачка дозвола за 

категорија Ц или Ц1, Д или Д1 немаат обврска да посетуваат обука за првична 
квалификација согласно со овој закон.

Член 87
Одредбите од членот 8 утврден во членот 6 од овој закон, членот 8-в утврден во членот 

9 од овој закон, членот 8-г утврден во членот 10 од овој закон и членот 8-д утврден во 
членот 11 од овој закон ќе престанат да се применуваат со пристапување на Република 
Македонија во членство на Европската Унија.

Член 88
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на законот.

Член 89
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на 

Република Македонија“.


