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В О В Е Д :

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за 
превоз во патниот сообраќај се предлага да се воведат картички со чип за 
возачите кои учествуваат во меѓународниот патен сообраќај со цел да се 
модернизира тој сертификат имајќи го во предвид искуството на европските 
држави и соседните земји. 

По барање на град Скопје а со цел зголемување на безбедноста на 
сообраќајот и неговата подобра организираност и ефикасност како и подобрување 
na повисоко ниво на услугите на патниците се пристапи кон измените утврдени во 
членовите 2, 3 и 4.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Предлог законот за измени и дополнувања на Законот за превоз во патниот 

сообраќај се заснова на истите начела на кој е донесен Законот за превоз во 
патниот сообраќај.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

За спроведување на овој закон не се потребни дополнителни финансиски 
средства од Буџетот на Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ
           За спроведување на овој закон не се потребни дополнителни финансиски 
средства од Буџетот на Република Македонија. 



ПРЕДЛОГ - 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“ бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 
120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14 и 44/15) во член 5 во ставот 5 на крајот 
од реченицата точката се брише се става запирка и се додаваат зборовите „за што 
наплаќа надоместок.“

 По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи:
„Висината на надоместокот за извршената проверка за исполнување на 

посебните техничко-експлоатациони услови за возилата според класата односно 
еуро стандардот ја пропишува министерот за транспорт и врски.“ 

Ставовите 6 и 7 стануваат ставови 7 и 8.

              Член 2
Во членот 8 став 1 точка 10 зборовите „сертификат за учество во 

меѓународен превоз на патници и стоки“ се заменуваат со зборовите „сертификат 
за професионална компетентност на возач за учество во меѓународен превоз на 
патници и стоки “.

Член 3
Во членот 8-б во ставот 1 по зборовите „врз основа на“ се додаваат 

зборовите „копија од важечка возачка дозвола и“.
По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:
„Сертификатот за професионална компетентност на возачот за учество во 

меѓународен превоз на патници и стока го изработува правно лице избрано од 
страна на Министерството за транспорт и врски со јавна набавка, а трошоците за 
изработка на сертификатот се на товар на подносителот на барањето. 

Висината на надоместокот за изработка на сертификатот ја утврдува 
правното лице по претходна согласност на министерот за транспорт и врски.“

Во ставот 2 кој станува став 4 зборовите „сертификатот за учество на 
возачите во меѓународниот патен сообраќај“  се заменуваат со зборовите 
„сертификатот за професионална компетентност на возач за учество во 
меѓународен превоз на патници и стоки “.

Во ставот 3 кој станува став 5 зборовите „сертификат за учество на 
возачите во меѓународниот превоз на патници и стока“  се заменуваат со 
зборовите „сертификат за професионална компетентност на возач за учество во 
меѓународен превоз на патници и стоки “.

Во ставот 4 кој станува став 6 зборовите „за учество на возачите во 
меѓународниот патен сообраќај“ се заменуваат со зборовите „сертификат за 
професионална компетентност на возач за учество во меѓународен превоз на 
патници и стоки “.

Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 7 и 8.
Во ставот 7 кој станува став 9 зборовите „сертификат за учество на возачи 

во меѓународниот патен сообраќај“ се заменуваат со зборовите „сертификат за 
професионална компетентност на возач за учество во меѓународен превоз на 
патници и стоки “.



Ставовите 8 и 9 стануваат ставови 10 и 11.
Во ставот 10 кој станува став 12 „сертификат за учество на возачите во 

меѓународниот патен сообраќај“ се заменуваат со зборовите „сертификат за 
професионална компетентност на возач за учество во меѓународен превоз на 
патници и стоки “.

Во ставот 11 кој станува став 13 зборовите „сертификат за учество на 
возачите во меѓународниот патен сообраќај“ се заменуваат со зборовите 
„сертификат за професионална компетентност на возач за учество во меѓународен 
превоз на патници и стоки “.

Член 4
Во членот 22 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Единствениот тарифен систем и начинот на продажба на возни билети 

односно електронски карти за сите превозници кои вршат линиски превоз на 
патници на подрачјето на град Скопје го утврдува Советот на градот Скопје со 
одлука.“

     Член 5
По членот 38-в се додава нов член 38-г кој гласи:

„Член 38-г
Превозникот може да поднесе барање за спојување на два или повеќе 

возни редови за меѓународен линиски превоз на патници за кои има правосилно 
решение издадено од Министерството за транспорт и врски или важечки посебни 
дозволи за возните редови за кои се бара спојување кои имаат иста почетна или 
иста крајна станица посебните дозволи да бидат на една дозвола и еден возен 
ред.“

Член 6
Во членот 57 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:
„Правното или физичкото лице кое управува со автобуската станица по 

доставување на фактура од превозник за извршени услуги за продажба на возни 
билети и за услуги согласно Одлуката за определување на висината на 
надоместокот за користење на услугите на автобуските станици должна е да 
изврши исплата на истата во тековниот месец за претходниот месец најдоцна во 
рок од десет дена од приемот на фактурата.

Доколку правното или физичкото лице кое управува со автобуската станица 
не изврши уплата во рокот од став 2 на овој член, по барање на превозникот на 
кого не му е исплатена фактурата од став 2 на овој член и по утврдена фактичка 
состојба министерството за транспорт и врски може да ја одземе категоризацијата 
на автобуската станица.

Ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8 и 9 стануваат ставови 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.“

Член 7
Во членот 69 по ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6 кои гласат:
„За издавање на сертификатот од ставот 4 на овој член правното лице 

наплаќа надоместок.
Висината на надоместокот за извршената проверка за подготвеност за 

сообраќај на возилата според еуро стандардот го пропишува министерот за 
транспорт и врски.“



Ставот 5 станува став 7.

Член 8
Во членот 88 по ставот 9 се додава нов став 10 кој гласи:
„Инспекторот за патен сообраќај и контролорите имаат овластување да го 

застанат патникот без билет во возилото и да извршат утврдување на неговиот 
идентитет.“

Ставот 10 станува став 11.

Член 9
Во членот 99-г по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Средствата од глоби изречени во прекршочна постапка поведени врз 

основа на предлог на контролорите согласно член 88 став 10 од овој закон се 
приход на превозникот што го одржува превозот.“

Член 10
Постојните важечки сертификати за учество на возачите во меѓународниот 

патен сообраќај треба да се заменат согласно одредбата од членот 2 од овој закон 
со која се дополнува членот 8-б со доставување на барање до Министерството за 
транспорт и врски од страна на возачите најдоцна до 01.06.2016 година и истите ќе 
важат до истекот на рокот за кој биле издадени постојните сертификати.

Член 11
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

“Службен весник на Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ  НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Кон измените во членот 1 од Предлог законот се пристапи со цел да се 
запазат критериумите утврдени во Повелбата за квалитет за активности за 
меѓународен патен транспорт на стока според мултилатералната квота на ЕКМТ.  
Имено во оваа повелба се прецизирани карактеристиките на картичката која мора 
да ги исполнува ISO стандардите 7810 и 7816-1. Целта за воведување на овие 
картички е да се спречи било какво фалсификување или изменување на истата и 
забележување на таквите обиди.

По барање на град Скопје а со цел зголемување на безбедноста на 
сообраќајот и неговата подобра организираност и ефикасност како и подобрување 
на услугите на патниците, се пристапи кон измените во членот 2 со кои се 
предвидува единствен електронски систем на возни билети во градскиот превоз во 
Скопје.

Во измената од членот 3 се пристапи од практични причини со цел да им се 
овозможи на превозниците намалување на тековните трошоци при издавањето на 
билатералните дозволи.
 Со измената во членот 4 се предвидува одредба со која се воведуваат 
конкретни рокови за автобуските станици во кои мораат да ги сервисираат своите 
обврски согласно Одлуката за определување на висината на надоместокот за 
користење на услугите на автобуските станици. 

Во членовите 5 и 6 се врши усогласување на одредбите за контрола на 
возните билети и за средствата од глоби согласно барањата и потребите на град 
Скопје и Јавното сообраќајно претпријатие – Скопје.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Одредбите од предложениот текст на Законот се меѓусебно поврзани со 
оглед дека се однесуваат на усогласување со Законот за забрана и спречување на 
вршење на нерегистрирана дејност и согласно одредбите на Законот за забрана и 
спречување на вршење на нерегистрирана дејност. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со предложените решенија не се очекува да произлезат последици.



ИЗВОД ОД ОДРЕДБИ

Член 5

Превозот во патниот сообраќај се врши со моторни и приклучни возила што ги 
исполнуваат условите утврдени со прописите за безбедноста на сообраќајот на 
патиштата и посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за одделните 
видови на превоз.

Посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за одделни видови на 
превоз ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Потврдата за исполнување на посебни техничко-експлоатациони услови за 
возилата со кои се вршат одделни видови превоз во патниот сообраќај ја издава 
овластена техничка служба за единечно одобрување на возила за категории на 
возила согласно со Законот за возила или овластена техничка служба за издавање 
на ЕКМТ сертификати согласно со овој закон.

При прегледот на возилата овластената техничка служба од ставот 3 на овој член 
за секое прегледано возило издава и потврда за еколошките стандарди на 
возилото.

Правното лице од ставот 3 на овој член е должно проверката да ја врши стручно и 
во целост согласно со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон.

За возилата што ги исполнуваат посебните техничко-експлоатациони услови 
правното лице од ставот 3 на овој член издава потврда.

Формата и содржината на потврдата од ставот 5 на овој член ја пропишува 
министерот за транспорт и врски.

Член 8

Лиценца од членот 7 став 1 точки 1 и 2 на овој закон може да добие домашно 
правно или физичко лице (во натамошниот текст: превозник), ако ги исполнува 
следниве услови: 
1) да е впишан во Централниот регистар на Република Македонија и да има 
регистрирано приоритетна дејност/главна приходна шифра вршење на превоз на 
патници и стока во патниот сообраќај; 
2) да е сопственик на едно или повеќе регистрирани возила за превоз или да има 
договор за 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, при што за меѓуопштински и меѓународен 
линиски превоз на патници да е сопственик или да има договор за лизинг за 
најмалку две возила со капацитет од најмалку 22+1 седиште по возило, за 



општински линиски превоз на патници да е сопственик на две или повеќе 
регистрирани возила или да има договор за лизинг за возила со најмалку 16+1 
седиште, за линиски превоз на патници во градот Скопје да е сопственик на едно 
или повеќе регистрирани возила или да има договор за лизинг за возила со 
најмалку 16+1 седиште а за слободен превоз и посебен линиски превоз на патници 
да е сопственик или да има договор за лизинг за најмалку едно возило со 
капацитет со најмалку 8+1 седиште по возило, што ги исполнуваат посебните 
техничко-експлоатациони услови пропишани за возила за вршење на одделни 
видови на превоз; 
3) да има вработено во редовен работен однос возачи во зависност од бројот на 
моторните возила, минимум еден возач по возило (автобуси, товарни возила) што 
ги исполнуваат условите пропишани со прописите за безбедност на сообраќајот на 
патиштата; 
4) да има вработено авто-такси возачи кои поседуваат сертификат за авто-такси 
возач, кои поседуваат меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик на 
ниво А1 или А2 според Заедничката европска рефентна рамка за јазици (CEFR) на 
Советот на Европа; 3 
5) во возилото со кое се врши авто-такси превоз на патници да има вградено 
фискален апарат; 
6) управителот или овластеното лице одговорно за превоз да има сертификат за 
професионална компетентност; 
7) да има солидна финансиска состојба; 
8) да има добар углед; 
10) да има вработено возачи кои имаат сертификат за учество во меѓународниот 
превоз на патници и стоки.4

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. 5

Одредбите од став 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 точка 10 на овој член се однесуваат само за добивање на 
лиценца за меѓународен превоз на патници и стока.

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

Како доказ за исполнување на условот од ставот 1 точка 3 на овој член се 
доставува список на вработени по обврзник не постар од 60 дена и копие од 
образец м1/м2 за секој возач одделно.

Општините и градот Скопје доколку поседуваат во сопственост возила за превоз 
на патници со повеќе од 8+1 седиште за вршење на превоз не треба да 
поседуваат лиценца.
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Организација на превоз може да врши 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. Организатор на превоз не може да учествува на 
тендери и јавни набавки и истиот не може да биде носител на договор за превоз на 
патници или на стока.

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 осигурателно друштво за 
обезбедување на финансиска стабилност.

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

Начинот и постапката за добивање и одземање на лиценцата за одделни видови 
на превоз ги пропишува министерт за транспорт и врски.

Член 8-б

Сертификатот од членот 8 став 1 точка 10 на овој закон го издава Министерството 
за транспорт и врски, врз основа на уверение за положен испит за учество на 
возачи во меѓународниот патен сообраќај.

Сертификатот за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај се издава 
со рок на важење од пет години и истиот се продолжува пред истекот на рокот на 
важење врз основа на уверение за положен испит за учество на возачи во 
меѓународниот патен сообраќај.

Стручното оспособување на возачите за добивање на сертификат за учество во 
меѓународниот превоз на патници и стоки го врши правно лице овластено од 
министерот за транспорт и врски кое располага со: 
- минимум 30 м2 простор опремен за одржување на обуката, 
- информатичка технологија и 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 кои поседуваат сертификат за обучувачи за 
учество на возачите во меѓународниот превоз на патници и стоки издаден од 
Министерството за транспорт и врски по претходно положен испит за обучувачи за 
професионална компетентност врз основа на програма.

Испитот за добивање на сертификат од ставот 1 на овој член се полага пред 
Комисија за полагање на испит за учество на возачите во меѓународниот патен 



сообраќај (во натамошниот текст: Комисијата) формирана од министерот за 
транспорт и врски.

Комисијата од ставот 3 на овој член се состои од пет члена од кои три члена се од 
Министерството за транспорт и врски и два члена од разни облици на здружување 
на превозниците.

Членовите на комисијата за својата работа добиваат надоместок.

На кандидатите кои го положиле испитот за добивање на сертификат за учество на 
возачи во меѓународниот патен сообраќај им се издава уверение.

Кандидатите за полагање на испитот плаќаат 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 министерот за транспорт и врски.

Министерството за транспорт и врски води евиденција за лицата кои го положиле 
испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот 
патен сообраќај.

Начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на 
сертификат за учество на возачи во меѓународниот патен сообраќај, формата и 
содржината на уверението за положен испит и на сертификатот, ги пропишува 
министерот за транспорт и врски.

Член 22

Советот на општината освен советите на општините од градот Скопје го уредуваат 
општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општината, а линискиот 
превоз на патници на подрачјето на сите општини на градот Скопје го уредува 
Советот на градот Скопје, при што особено утврдуваат: 

- единствена мрежа на линии, 

- возен ред, начин на негово истакнување, одржување и менување, 

- начин на организирање на контролата на сообраќајот на автобусите и линиите, 
како и евиденција за тоа, 

- тарифен систем, систем на наплата и начин и контрола на наплата, 

- локација на автобуските терминали, свртувалишта, стојалишта и постапка за 
нивна измена, 



- изградба, обележување, опремување, одржување и користење на автобуските 
терминали, свртувалишта и стојалишта, 

- одредување на релација и место на превоз со комби возила со најмалку девет 
седишта ( 8+1) и 

- критериуми за начинот и постапката за издавање и одземање на дозволата за 
вршење на општински линиски превоз и распределувањето на линиите на 
превозниците во општинскиот линиски превоз.

Член 57

Правното или физичко лице кое управува со автобуската станица е должно да 
дава услуги под еднакви услови на сите превозници кои вршат линиски превоз на 
патници.

За користење на услугите на автобуската станица превозниците плаќаат 
надоместок. 

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 (меѓуопштински линиски и слободен превоз на 
патници и меѓународен линиски и слободен превоз на патници).

Автобуските станици се категоризираат во четири категории и тоа прва, втора, 
трета и четврта.

Категоризацијата од ставот 4 на овој член ја определува Министерството за 
транспорт и врски во зависност од: нивната опременост, сообраќајните површини 
наменети за прием и отпремање на автобусите, работното време, паркинг 
просторот наменет за задржување на возилата кога се во мирување и други 
придружни содржини кои функционираат во просторот на автобуската станица.

Правното или физичкото лице кое управува со автобуската станица или на кое му 
е доверено управувањето со автобуската станица, доставува барање за 
утврдување на категоријата на автобуската станица до Министерството за 
транспорт и врски.

Kон барањето од ставот 6 на овој член задолжително се приложува извод од 
важечкиот урбанистички план или урбанистички проект со конкретна намена на 
земјиштето јавна сообраќајна површина или автобуска станица или правосилно 
одобрение за градба на автобуска станица или јавна сообраќајна површина или 
доказ за сопственост или решение за легализација на бесправно изграден објект 
за градба на автобуска станица или јавна сообраќајна површина.

Доколку е извршена категоризација на автобуска станица, ново барање од 
правното или физичкото лице кое управува со автобуската станица за повисока 



категорија не може да се поднесе пред истекот на 60 дена од правосилноста на 
решението за категоризација.

Потребната опрема и начинот на определувањето на категоријата на автобуските 
станици ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Член 69 

Дозвола за меѓународен превоз на стока може да добие превозник кој има лиценца 
за вршење на меѓународен превоз на стоки и кој ги исполнува критериумите од 
членот 68 став 2 на овој закон.

Барањето за добивање на дозвола од ставот 1 на овој член се поднесува до 
Министерството за транспорт и врски по електронски пат.

За добивање на ЕКМТ дозвола превозникот покрај критериумите од членот 68 став 
2 на овој закон мора да поседува и сертификат за подготвеност за сообраќај на 
возилата.

Сертификатот од ставот 3 на овој член го издава правно лице овластено од 
министерот за транспорт и врски, кое за вршење на дејноста располага со 
соодветен простор, технички уреди за вршење на дејноста и најмалку пет лица во 
редовен работен однос од кои три лица со високо образование со машински 
факултет и со најмалку пет години работно искуство во струката и две лица со 
средно стручно образование машински, сообраќаен или електротехничар.

Поблиските услови за просториите, техничките уреди од ставот 4 на овој член, 
како и формата и содржината на сертификатот од ставот 3 на овој член го 
пропишува министерот за транспорт и врски.

Член 88

Државните инспектори за патен сообраќај вршат надзор на: 
- исполнувањето на условите за добивање на лиценца за меѓуопштински и 
меѓународен превоз на патници и стоки, 
- исполнувањето на посебните техничко-експлоатациони услови на возилата за 
вршење на одделни видови на превоз, 
- спроведувањето на спогодбата од членот 23 на овој закон. 
- превозот на патници во меѓуопштинскиот патен сообраќај, 
- превозот на стоки во внатрешниот патен сообраќај, 
- спроведување на активностите од член 70-а на овој закон, 
- превозот на патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај, 
- посебниот линиски превоз на патници што се врши меѓу две и повеќе општини и 
што се врши само во општините и 
- автобуските станици и постојки.



Доколку државните инспектори за патен сообраќај при вршењето на инспекцискиот 
надзор утврди постоење на која било причина наведена во членот 12 од овој 
закон, или дека превозникот не ги одржува сите линии за кои има добиено дозвола 
или утврди дека настанале промени во поглед на исполнувањето на условите врз 
основа на кои е одобрена определена линија за која е издадена дозвола 
(намалување на бројот на возила, возачи и слично), ќе поднесе предлог до 
министерот за транспорт и врски да донесе решение за одземање на лиценцата, 
односно за трајно одземање на дозволата и бришење на возниот ред од 
регистарот на возни редови. 

29

Доколку државните инспектори за патен сообраќај при вршењето на инспекцискиот 
надзор за вршење на посебен линиски превоз утврди дека превозникот превезува 
патници спротивно на членот 43 став 5 од овој закон ќе поднесе предлог до 
министерот за транспорт и врски да донесе решение за одземање на лиценцата и 
за одземање на дозволата за посебен линиски превоз. Превозникот на кој по овој 
основ ќе му биде одземена лиценцата за посебен линиски превоз нема право 
повторно да бара да му се додели овој вид на лиценца.

Овластениот инспектор на општината или овластените инспектори на градот 
Скопје за патен сообраќај вршат надзор на: 
- исполнувањето на условите за добивање на лиценца за општински и авто-такси 
превоз на патници, 
- исполнувањето на посебно - техничко експлоатациони услови на возилата со кои 
се врши општински превоз на патници и авто-такси превоз, 
- општинскиот линиски превоз на патници, 
- авто-такси превозот на патници, 
- посебниот линиски превоз на патници што се врши на подрачјето на општината 
или на подрачјето на градот Скопје, 
- такси станиците, 
- паркинг просторите за товарни моторни возила и автобуси. 30

Доколку овластениот општински инспектор или овластениот инспектор на градот 
Скопје за патен сообраќај, при вршењето на инспекцискиот надзор утврди 
постоење на која било причина наведена во членот 12 од овој закон, или дека 
превозникот не ги одржува сите линии за кои има добиено дозвола или утврди 
дека настанале промени во поглед на исполнувањето на условите врз основа на 
кои е одобрена определена линија за која е издадена дозвола (намалување на 
бројот на возила, возачи и слично), ќе поднесе предлог до градоначалникот на 
општината, односно градоначалникот на градот Скопје да донесе решение за 
одземање на лиценцата, односно за трајно одземање на дозволата и бришење на 
возниот ред од регистарот на возни редови. 31

Доколку овластениот општински инспектор или овластениот инспектор на град 
Скопје при вршење на инспекциски надзор утврди дека вршителот на автотакси 
превоз стои надвор од автотакси стојалиште, а за кој претходно му се издадени 
две решенија за сторен прекршок по основ на членот 99-а став 1 точка 9 од овој 
закон, ќе поднесе предлог до градоначалникот на општината, односно 
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градоначалникот на градот Скопје да донесе решение за трајно одземање на 
лиценцата за вршење на автотакси дејност.

Доколку општината, односно градот Скопје не се во можност да го извршуваат 
инспекцискиот надзор може по нивно барање надзорот да го вршат државните 
инспектори за патен сообраќај. Трошоците за извршување на надзорот паѓаат на 
товар на општината, односно градот Скопје.

Контролорите од членот 17-а став 2 од овој закон контролираат дали патниците 
поседуваат билети за јавен превоз во градот Скопје.

Доколку контролорите ќе утврдат дека патникот нема билет за јавен превоз, ќе 
поднесат предлог за поведување прекршочна постапка до надлежниот 
инспекциски орган.

Член 99-г
Средствата од глобите изречени во мандатна постапка од страна на државните 
инспектори за патен сообраќај, како и средствата од глобите изречени во 
прекршочна постапка поведена по барање од државните инспектори по патен 
сообраќај се приходи на Буџетот на Република Македонија.
Средствата од глобите изречени во мандатната постапка од страна на 
овластените инспектори за патен сообраќај на општините или овластени 
инспектори за патен сообраќај на градот Скопје, како и средствата од глоби 
изречени во прекршочна постапка по барање овластените инспектори за патен 
сообраќај на општините или овластени инспектори за патен сообраќај на градот 
Скопје, се приходи на општините или градот Скопје.


