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ВОВЕД:
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 предлагаат измени на постојните одредби како и
дополнувања со нови одредби со цел да се запазат потребите за редовно и
континуирано функционирање на превозниците. Исто така и во таа насока, а по
барање на ДИТ, град Скопје и останати институции се предлагаат одредени
измени во законските одредби.
II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Предлог законот за изменување и дополнување 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.
V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ
СООБРАЌАЈ
За донесување на предложените измени се предлага спроведување на скратена
постапка од причина што истите не се сложени и обемни.

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 и 6/12 23/13,
120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15 и 37/16)
во членот 3 став 1 во точката 14 зборовите “почетната до крајната автобуска
станица или стојалиште” се заменуваат со зборовите “почетната категоризирана
автобуска станица до крајната категоризирана автобуска станица”.
Во точката 41-а
зборовите “во книжна или електронска форма” се
заменуваат со зборовите “како фискална сметка со наведена релација или билет
во книжна форма со прилог фискална сметка или во електронска форма”
По точката 41-а се додава нова точка 41-б која гласи:
„41-б) Орган за оцена на компетентност на правното лице од член 69 став 4
од овој закон е Институт за акредитација“.
Член 2
Во членот 4-а зборовите „даночниот број на превозникот“ се заменуваат со
зборовите „единствениот матичен број на субјектот-превозникот“.
Член 3
Во членот 7 во ставот 2 по зборовите „вклучувајќи ја и приколката“ се
додаваат зборовите „односно возила со најмногу осум седишта сметајќи го и
седиштето на возачот“.
Член 4
Во членот 9 во ставот 3 зборовите „и/или патници“ се бришат.
Член 5
Во членот 9-а по зборот „потврда“ се додаваат зборовите „за секое возило
одделно“.
Член 6
Во членот 14 ставот 4 се менува и гласи:
„Евиденцијата ги опфаќа следниве податоци:
- единствениот матичен број на субјектот, назив и седиште на превозникот,
- видови на лиценци кои превозникот ги поседува, сериски број и нивна важност;
- име и презиме на одговорното лице за превоз и број на сертификат за
професионална компетентност на управителот, односно овластено лице одговорно
за превоз,
- марка, тип и регистарски број и други податоци за возилата за кои е издаден
извод од лиценцата,
- име и презиме на возач, единствен матичен број (ЕМБГ) и сертификат за учество
на возачите во меѓународниот патен сообраќај,
- дали е во сила правосилна судска одлука за кривични дела против имотот,
стопанството или безбедноста во сообраќајот,
- изречени мерки против превозници врз основа на овој закон, односно на
меѓународни договори,
- видови на дозволи кои му се издадени на превозникот за превоз на патници и
стока, нивна важност, сериски број и други податоци кои се однесуваат на
дозволите и
- податоци за финансиската стабилност на превозникот.“.

Член 7
Во членот 22 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„На електронските карти на корисниците на линискиот превоз во град Скопје,
во зависност од категоријата на корисникот, се внесуваат следните податоци: име
и презиме, ЕМБГ, адреса на живеалиште, датум на раѓање, фотографија заради
визуелна контрола, правно лице односно институцијата во која работи, име на
образовната институција, клас, учебна година, тарифна категорија (ученик,
пензионер, вработен и т.н), населено место и општина.“
Член 8
Во членот 23 по ставот 6 се додава нов став 7 кој гласи:
„Возачот кој превозот го врши согласно спогодбата од ставот 2 на овој член
е должен истиот да го врши во согласност со дозволата и возниот ред за линијата
и да постапува согласно член 34 од овој закон.“
Член 9
Во членот 25-а по зборовите „двајцата превозници“ се додаваат зборовите:
„за промена на сопственоста на превозникот“.
Член 10
Во членот 28 став 2 во алинејата 9 по зборовите „и обратно“ се додаваат
зборовите „притоа имајќи ги предвид временските интервали утврдени во член 24а ставови 6 и 7 од овој закон“.
Член 11
Во членот 34 во ставот 1 по зборовите „само на“ се додаваат зборовите
„категоризирани“.
Во ставот 2 по зборот „постојат“ се додава зборот „категоризирани“.
Член 12
Во членот 35 во ставот 1 зборот „Превозникот“ се заменува со зборовите
„Возачот кој го управува возилото“ и по зборовите „застане на“ се додава зборот
„категоризирана“.
Во ставот 2 зборот „Превозникот“ се заменува со зборовите „Возачот кој го
управува возилото“ и по зборовите „на секоја“ се додава зборот „категоризирана“.
Член 13
Во членот 36 во ставот 1 зборовите „претходна согласност на“ се
заменуваат со зборовите „претходно издадени дозволи од“.
Член 14
Во членот 37 во ставот 2 зборовите „заверен на нотар“ се бришат.
По ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8 кои гласат:
„Доколку во рок од 12 месеци од денот на започнување на постапка 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.
Доколку е исполнет условот од ставот 6 на овој член, министерството
донесува решение за бришење на возниот ред.
Против решението од ставот 7 на овој член може да се поведе управен
спор.“
Во ставот 6 кој станува став 9 по зборовите „издадените дозволи“ се
додаваат зборовите „и регистрираните возни редови“.
Ставот 7 станува став 10.

Член 15
Во членот 38-а ставот 1 се менува и гласи:
„Домашниот и странскиот превозник спогодбено го определуваат режимот
на одржување на возниот ред врз основа на принципот на реципроцитет односно
може со режимот на одржување да се определи поаѓањата во возниот ред да ги
одржуваат двајцата превозници истовремено или двајцата превозници
наизменично или само домашниот превозник или само странскиот превозник.
Член 16
Во членот 44 во ставот 7 алинеите 1, 2 и 5 се бришат.
Член 17
Во членот 52 во ставот 2 зборовите „подрачјето определено“ се заменуваат
со зборовите „општината определена“.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Со авто такси превозот можат да се превезуваат и патници од општината
определена во лиценцата до друга општина или до градот Скопје“.
Член 18
Во членот 56 во ставот 1 зборовите „Автобуската станица“ се заменуват со
зборовите „Правното или физичко лице кое управува со автобуската станица“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Правното или физичко лице кое управува со автобуската станица може да
врши резервација и продажба на билети само за линиите за кои е издадена
дозвола и е регистриран возен ред“.
Член 19
Во членот 57 во ставот 1 по зборовите „управува со“ се додава зборот
„категоризирана“.
Во ставот 2 по зборовите „услугите на “ се додаваат зборовите
„категоризираната автобуска“.
Во ставот 6 зборовите „работното време,“ се бришат.
Член 20
По членот 57 се додаваат два нови члена 57-а и 57-б кои гласат:

-

“Член 57-а
Категоризација на автобуска станица може да се одземе доколку:
правното или физичкото лице кое управува со автобуската станица поднесе
барање за одземање на категоризација на автобуската станица;
правното или физичкото лице кое управува со автобуската станица престане да ги
исполнува условите за категоризација на автобуската станица и
во општини каде што има категоризирани две автобуски станици, правното или
физичкото лице кое управува со едната автобуска станица поднесе барање за
одземање на категоризацијата на другата автобуска станица поради
неисполнување на условите за категоризација.”
Во случај на поднесено барање за одземање на категоризација врз основа
на став 1 алинеа 3 на овој член, министерството по службена должност прибавува
докази заради утврдување на основаноста на барањето.
По поднесеното барање за одземање на категоризацијата на автобуска
станица министерството за транспорт и врски ќе донесе решение во рок од 15 дена
од денот на комплетирање на барањето.
Против решението од став 3 на овој член може да се поведе управен спор.

-

Член 57-б
Категоризирање во пониска категорија на автобуска станица може да
определи доколку:
правното или физичкото лице кое управува со автобуската станица поднесе
барање за категоризација на автобуската станица во пониска категорија,
правното или физичкото лице кое управува со автобуската станица престане да ги
исполнува условите за категоризација на автобуската станица во категоријата во
која е категоризирани односно кога исполнува услови за пониска категоризација,
во општини каде што има категоризирани две автобуски станици, правното или
физичкото лице кое управува со едната автобуска станица поднесе барање за
промена на категоризација во пониска категорија на другата автобуска станица
поради исполнување на условите за пониска категорија.”
Во случај на поднесено барање за промена на категоризација врз основа на
став 1 алинеа 3 на овој член, министерството по службена должност прибавува
докази заради утврдување на основаноста на барањето.
По поднесеното барање за промена на категоризацијата на автобуска
станица министерството ќе донесе решение во рок од 15 дена од денот на
комплетирање на барањето.
Против решението од став 3 на овој член може да поведе управен спор.“
Член 21
Членот 58 се менува и гласи:
„Правното или физичко лице кое управува со категоризирана автобуската
станица може да прифаќа и отпремува и автобуси со кои се врши слободен превоз
на патници во согласност со расположливиот број посебни перони за оваа намена
што мораат да бидат посебно обележани.“
Член 22
Во членот 59 по зборовите „работното време на“ се додаваат зборовите
„категоризираната автобуска“.
Член 23
Членот 60 се менува и гласи:
„Правното или физичко лице кое управува со категоризирана автобуската
станица е должно да води дневник во електронска или во хартиена форма на
доаѓањето и поаѓањето на автобусите.“
Правното или физичко лице кое управува со категоризирана автобуската
станица е должно еднаш месечно да го извести Државниот инспекторат за
транспорт за неизвршување на превозот на определена линија.
Возачот на автобусот е должен да го пријави времето на секое доаѓање и
поаѓање на автобусот на категоризираната автобуска станица, при што во патниот
налог автобуската станица го потврдува времето на поаѓање и доаѓање на
возилото.
Формата, содржината и начинот на водење на дневникот од ставот 1 и
извештајот од ставот 2 на овој член го пропишува министерот за транспорт и
врски.“
Член 24
Во членот 69 во ставот 3 зборовите „сертификат за подготвенот за
сообраќај на возилата“ се заменуваат со зборовите „ЕКМТ тест сертификатот за
подготвеност за сообраќај на товарните моторни и приклучни возила“.
Ставот 4 се менува и гласи:
„Техничката служба за единечно одобрување на возила, за да врши работи
на издавање на сертификатот од ставот 3 на овој член, треба да е овластена од
страна на министерството, а врз основа на акредитација од страна на органот за
оцена на компетентност.
По ставот 4 се додаваат пет нови става 5, 6, 7, 8 и 9 кои гласат:

„Правните субјекти од ставот 4 на овој член доставуваат кон барањето за
добивање на овластување од Министерството за транспорт и врски документ дека
барателот има овластување за техничка служба за единечно одобрување на
возила и сертификат од Институт за акредитација за вршење на работи од ставот
3 на овој член.
Доказите за исполнетост на условите од ставот 5 на овој член, ги прибавува
овластеното службено лице од Министерството за транспорт и врски кое ја води
постапката за добивање на овластување за вршење на работи од ставот 3 на овој
член, 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 ставот 5 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 е
должно да одлучи по барањето за добивање на овластување во рок од 30 дена од
денот на приемот на барањето.
Против решението на Министерството за транспорт и врски со кое барањето
за добивање на овластување 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. “
Ставот 7 кој станува став 10 се менува и гласи:
„Начинот за спроведување на прегледот на возилата врз основа на кој се
издава сертификатот од ставот 3 на овој член, формата и содржината на
сертификатот, како и формата и содржината на барањето од ставот 5 на овој член
ги пропишува министерот за транспорт и врски.“.
Член 25
Во членот 78 во ставот 2 зборовите „патниот лист од членот 49 став 2 на
овој закон“ се заменуваат со зборовите „список на патници“.
Член 26
Во членот 87-б став 4 во алинејата 3 бројот „300“ се заменува со бројот
„240“, а зборот „сообраќајот“ се заменува со зборот „техничките“.
Член 27
Во членот 87-в став 1 во алинејата 5 бројот „300“ се заменува со бројот
„240“, а зборот „сообраќајот“ се заменува со зборот „техничките“.
Член 28
Во членот 88 став 1 по алинејата 8 се додава нова алинеја 9 која гласи:
„- превозот утврден во членот 52 став 3 од овој закон“.
Член 29
Во членот 89 став 1 во алинејата 4 зборовите „со предлог за бришење на
возниот ред од евиденцијата“ се бришат.
По алинејата 6 се додава нова алинеја 7 која гласи:
„- одземање на лиценцата за авто-такси превоз доколку превозникот
постапува спротивно на член 52 став 3 на овој закон“.
Член 30
Во членот 96 став 1 по точката 5-а се додава нова точка 5-б која гласи:
„5-б) врши авто-такси превоз спротивно на членот 52 став 3 од овој закон“.
Член 31
Во членот 97 став 1 во точката 4 по зборовите „член 20 став 2“ се додаваат
зборовите „и член 23“.

Член 32
Во членот 99 став 1 по точката 2 се додава нова точка 2-а која гласи:
„2-а) превозникот не постапил согласно член 11 став 5 на овој закон;“.
Член 33
Во членот 99-а став 1 точката 3-а) се брише.
Во ставот 3 зборовите „точка 3“ се заменуват со зборовите „точки 1 и 3“.
По ставот 8 се додава нов став 9 кој гласи:
„За прекршоците од ставот 1 точка 3 на овој член на странски превозник му
се издава мандантен платен налог во износ од 1.500 евра во денарска
противвредност, 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 34
Во членот 99-б став 1 во воведната реченица зборовите „на самото место на
прекршокот“ се бришат.
Член 35
Во членот 99-в став 1 во првата реченица сврзникот „и“ се заменува со
запирка и по зборот „99-б“ се додаваат зборовите „и 99-д“.
Член 36
Во членот 99-е во ставот 1 по зборовите „член 8 став 6“ се додаваат
зборовите „и член 69 став 6“.
Во ставот 3 по зборовите „член 8 став 8“ се додаваат зборовите „и член 69
став 7“.
Во ставот 4 по зборовите „член 8 став 8“ се додаваат зборовите „и член 69
став 8“.
Член 37
Правните лица од член 69 став 4 од овој закон кои се стекнале со
овластување за издавање на сертификат за подготвеност за сообраќај за возилата
до денот на влегувањето во сила на овој закон треба да го усогласат своето
работење со одредбите од овој закон најдоцна до 1 септември 2017 година.
Член 38
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од три
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 39
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот
сообраќај („Службен весник на Република Македонија бр. 97/15) во членот 10
зборовите „треба да се заменат согласно со 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 1 јуни 2016 година и истите“
се бришат.
Член 40
Се овластува Законодавно правната комисија при Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за превоз во патниот сообраќај.
Член 41
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник
на Република Македонија’’.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ
I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ -ЗАКОНОТ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ
СООБРАЌАЈ
Со Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во
патниот сообраќај се предлагаат измени на постојните одредби како и
дополнувања со нови одредби со цел да се запазат потребите за редовно и
континуирано функционирање на превозниците. Исто така и во таа насока, а по
барање на ДИТ, град Скопје и останати институции се предлагаат одредени
измени во законските одредби.
1. Во членот 1 се се врши терминолошко усогласување на одредени термини во
законот (терминот „линија“ и „возен билет“). Поконкретно се прецизира дека
станува збор за категоризирана автобуска станица, односно се дава можност
следејќи ги новите технологии да нема потреба од издадавање на фискална
сметка и возен билет, туку само фискалната сметка која ги содржи потребните
податоци од член 33 од овој закон да се смета како возен билет. Се предвидува
дефиниција на орган за компетентност по примерот на Законот за возила.
2. Со измената во член 2 се врши допрецизирање на евиденцијата согласно
тековното работење.
3. Со измените во членот 3 се врши прецизирање на видот на возилата за кои не
се издава лиценца за сопствени потреби за превоз на патници согласно тековно
работење.
4. Кон измените во членот 4 се пристапува со цел да се усогласи со член 8 (не се
издава лиценца за организација за превоз на патници).
5. Како резултат на потребата за поконкретно дефинирање на постапката за
издавање на потврдите за земјоделци се предлага измената во член 5.
6. Со измените во членот 6 попрецизно се дефинираат податоците во
евиденцијата која ја води МТВ за превозниците, се предлагаат податоците за
финансиската стабилност и видовите на дозволи со кои располагаат.
7. Во членот 7 по барање на ЈСП се предвидува основ за водење на евиденција со
податоци потребни на ЈСП за издавање на електронски картички.
8. Со цел да се подигне нивото на вршењето на превозот и да се зголеми
безбедноста при вршењето на превозот на патници се предлага измената во
членот 8. Со оваа измена и превозниците кои имаат дозволи по основ на Спогодба
меѓу две општини се должни превозот да го започнуваат односно завршуваат на
категоризирана автобуска станица. Најбезбедно качување и слегување на патници
се овозможува на автобуска станица.
9. Со измените во членот 9 се брише можноста на превозниците врз основа на
купопродажен договор да вршат пренос на дозволи и решенија.
10. Со оваа измена се предвидува основот кој досега беше дозволен за
превозниците за промена на линијата од сезонска во постојана и обратно биде
возможен но под услов да се запазат временските интервали од член 24-а.
11. Со измените во членот 11 се врши терминолошко усогласување кое се
однесува на категоризираните автобуски станици.
12. Со измените во членот 12 се врши замена на зборовите „превозник“ и „возач“
од причина што од пракса е утвредено дека при непостапување согласно оваа
одредба одговорноста е на возачот.
13. Со измените во членот 13 се врши само допрецизирање на постојната пракса,
односно при воспоставување на линиите се издаваат дозволи, а не согласности.
14. Во членот 14 се утврдува начинот за водење на постапка за издавање на
дозволи како и начинот на бришење на автобуските линии.
15. Во членот 15 се предвидува да им се овозможи на превозниците самостојно со
своите партнери го уредуваат режимот на одржување на линиите.
16. Со измените во членот 16 се бришат одредени документи кои досега беа
предвидени за доставување од страна на превозниците во постапката за
добивање на дозволи за посебен линиски превоз на патници од причина што МТВ
поседува евиденција за овие документи.

17. Во контекс на правилно вршење на авто-такси превозот се предлагаат
измените во членот 17.
18. Со предложените измени во членот 18, 19, 21 и 22 се врши терминолошко
усогласување кое се однесува на категоризираните автобуски станици.
19. Со измените во членот 20 се допрецизира постапката за добивање на нова
категоризација на веќе категоризираните автобуски станици, како и постапката и
критериумите за одземање на категорија на автобуска станица. Оваа материја
досега не беше регулирана.
20. Со допрецизирање на терминот автобуска станица и начинот на водење на
сообраќајниот дневник на автобуските станице се пристапи кон оваа измена во
членот 23.
21. Измената во членот 24 се предлага со цел подигнување на нивото на ЕКМТ
прегледи на товарните моторни и приклучни возила.
22. Со измените во членот 25 се дозволува да правните субјекти кои вршат
меѓународен превоз на патници за сопствени потреби да носат со себе единствено
список на патници, додека не е задолжителен патниот лист кој е пропишан
документ.
23. Со измените во членовите 26 и 27 се допрецизираат условите за инспекторите
и за директорот на ДИТ.
24. Со измената во членот 28 и 29 се прецизираат надлежностите на ДИТ кои се
однесуваат на авто такси превозот.
25. Со измената во членот 30 се прецизра постапувањето на инспекторите во
ситуации кога ќе констатираат на терен дека превозникот не се придржува на
одредбите од овој закон односно кон дозволата и возниот ред.
26. Со измената во членот 31 и 32 се прецизираат основи кај прекршочните
одредби.
27. Во измената во членот 33 по предлог на град Скопје се предвидува да се
воведе можноста од времено одземање на возила за вршење на превоз без
лиценца.
28. Со измените во членот 34, 35 и 36 се врши допрецизирање на прекршочните
одредби.
29. Преодните одредби во членот 67 се однесуваат на правните лица од член 69
кои е потребно да се стекнат со акредитација до 1 септември 2017 година.
II.
МЕЃУСЕБНА
ПОВРЗАНОСТ
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

НА

РЕШЕНИЈАТА

СОДРЖАНИ

ВО

Одредбите од предложениот текст на Законот се меѓусебно поврзани со
одредбите од Законот за превоз во патниот сообраќај.
III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со предложените решенија не се очекува да произлезат последици.

ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ
ШТО СЕ МЕНУВААТ ИЛИ ДОПОЛНУВААТ
Член 3
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. Јавен превоз на патници и стока е превоз кој под еднакви услови им е достапен
на сите корисници;
2. Превоз во внатрешен патен сообраќај е секој патен превоз на територија на
Република Македонија;
3. Превоз во меѓународен патен сообраќај е секој патен превоз преку најмалку
една државна граница;
4. Лиценца е документ со кој се одобрува вршење на дејност јавен превоз во
патниот сообраќај превоз за сопствени потреби и организација за превоз;
4-а. Извод од лиценца е исправа што ја издава органот надлежен за издавање на
лиценци за секое моторно возило одделно;
5. Превоз за сопствени потреби е превоз кој физичко или правно лице го врши за
задоволување на потребите при вршење на својата дејност, односно задачи од
својот делокруг;
6. Домашен превозник е правно или физичко лице со 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 со
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;
7. 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;
8. Меѓународен договор е секоја меѓународна мултилатерална или билатерална
спогодба со кои се уредува меѓународниот превоз и кој ја обврзува Република
Македонија;
9. Билатерален превоз на патници и стоки е меѓународен превоз при кој патниците
и стоките се превезуваат меѓу територијата на Република Македонија и
територијата на некоја друга држава;
10. Транзитен превоз на патници и стоки е меѓународен превоз при кој патниците и
стоките се превезуваат преку територијата на одредена држава без притоа да се
истовараат или товараат на територијата на таа држава;
11. 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;
12. Каботажа е секој превоз на патници или стоки меѓу две места во Република
Македонија извршен од страна на странски превозник;
13. Вонреден превоз е превоз на стока кај кој димензиите на возилото или
возилото заедно со стоката на него или вкупната маса на возилото или негово
осно оптоварување се поголеми од пропишаните;
14. Линија е одредена релација и правец на возење од почетната до крајната
автобуска станица или стојалиште на која се превезуваат патници во линискиот
патен превоз, согласно со однапред утврден, регистриран и објавен возен ред и
цена на превозот;
15. Релација е оддалеченост меѓу било кои две места на линијата, наведени во
возниот ред како станица или постојка;
16. Возен ред е документ со кој се утврдува линијата, видот на превозот,
релациите на кои се врши превозот, редоследот на станиците и постојките,
нивната оддалеченост од почетната станица или постојка, времето на
пристигнување, застанување и заминување на секоја автобуска станица и постојка,
периодот во кој превозникот го врши превозот на линијата и времето на важење;
16-а. “Промена на постоен возен ред“ може да се прави доколку во новиот возен
ред кој се предлага се прави само промена на времињата на почетната станица,
попатните станици или крајната станица и доколку се прави промена на
времињата само на постојните поаѓања, без да се додаваат нови поаѓања и без да
се менуваат станици или без да се додаваат нови станици во постојните поаѓања;

16-б. "Тролејбус" е моторно возило наменето за превоз на лица, кое покрај
седиштето на возачот има повеќе од осум седишта и кое заради напојување на
моторот со електрична енергија е врзано за електричен спроводник;
16-в. "Трамвај" е возило на шини со електричен погон наменето за превоз на лица,
кое заради напојување на моторот со електрична енергија е врзано за електричен
спроводник;
17. Меѓународен линиски превоз на патници е превоз на определена линија кај која
првата станица или постојка 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 постојка е
на територијата на Република Македонија;
18. 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;
19. Општински превоз на патници е јавен превоз кој се врши на подрачјето на една
општина, односно градот Скопје;
20. 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;
21. Авто такси превоз на патници е превоз што се врши со патнички возила со
најмногу седум седишта сметајќи го и седиштето на возачот;
21-а. 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 и слично.
21-б. Сертификат за авто такси возач е сертификат кој се добива согласно член 8-ѕ
од овој закон и кој авто такси возачот задолжително треба да го има во возилото
при вршење на авто такси превоз.
22. Итинерер означува одреден правец на движење на превозното средство на
определена линија;
23. Патнички превоз е превоз на патници кај кој патниците согласно возниот ред
влегуваат и излегуваат на сите автобуски станици и постојки;
24. Брз превоз е превоз на патници кај кој патниците согласно со возниот ред
влегуваат и излегуваат на автобуски станици;
25. Директен превоз е превоз на патници кај кој патниците согласно со возниот ред
влегуваат само на почетната и излегуваат само на крајната автобуска станица;
26. 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 возниот
персонал, за чување на багажот, санитарии, сообраќајно биро и со посебни
прописи утврдена опрема;
27. Автобуско стојалиште е простор одреден за застанување на автобуси согласно
со возниот ред и за безбедно влегување, односно излегување на патниците;
28. 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;
29. 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;
30. Избришана 2
31. Избришана
32. Такси станица е уреден простор наменет за паркирање на патнички такси
возила кои чекаат позив на превоз;
33. Странско возило е возило со кое се врши превоз во патниот сообраќај, кое не е
регистрирано во Република Македонија;
34. Домашно возило е возило со кое се врши превоз во патниот сообраќај и е
регистрирано на територијата на Република Македонија;
35. 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;

36. 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;
37. Патен лист е документ кој го користи превозник при вршење на јавен превоз на
патници во слободен меѓународен превоз на патници;
38. Товарен лист е документ кој го прати превозот и содржи податоци за фирмата,
односно името и седиштето на превозникот, на испраќачот и примачот на стоката,
местото на утовар и растовар, 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;
39. Патен налог е документ кој содржи податоци за видот на превозот, фирмата,
односно 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 и потпис на овластеното лице
кое го издало налогот.
40. 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;
41. Патник е лице кое превозникот за одредена цена го превезува со возилото за
превоз на патници во патниот сообраќај;
41-а. Возен билет е документ издаден во книжна или електронска форма од
превозникот за превознички услуги со кој патникот докажува дека ја платил
превозната услуга и
41-б. 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.
42. Посебен линиски превоз е превоз само на определена група патници и ги
исклучува другите патници;
43. 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;
44. Комплет возила се меѓусебно поврзани возила од најмалку едно влечно и едно
приклучно возило, кои во сообраќајот на патиштата учествуваат како целина;
45. Најголема дозволена маса е масата на возилото заедно со неговата носивост и
46. 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 4-а
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, даночниот број на 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.
Член 7
За вршење на одделни видови на превоз во патен сообраќај се издаваат следниве
видови
лиценци:
1) во внатрешниот патен сообраќај за:
- општински линиски превоз на патници, односно за линиски превоз на патници за
градот Скопје,
- меѓуопштински линиски превоз на патници,

- слободен превоз на патници и посебен линиски превоз на патници,
- превоз на патници за сопствени потреби,
- авто-такси превоз на патници,
- јавен превоз на стоки и
- превоз на стоки за сопствени потреби.
2) во меѓународниот патен сообраќај за:
- меѓународен линиски превоз на патници,
- меѓународен слободен превоз на патници,
- меѓународен превоз на патници за сопствени потреби,
- меѓународен јавен превоз на стоки и
- меѓународен превоз на стоки за сопствени потреби.
3) лиценца за организација на превоз на стока во внатрешниот и меѓународниот
патен сообраќај.
Лиценца од ставот (1) од овој член не е потребна ако станува збор за вршење на
превоз со возила наменети за потребите на јавната безбедност, одбраната и
потребите на државните органи, за превоз со поштенски возила или на возила за
интервенции, за медицински и хуманитарен превоз, за превоз за сопствени
потреби кој правни и физички лица го вршат со возила чија најголема носивост не
надминува 3.500 кг вклучувајќи ја и приколката и за превоз со специјални возила
кои дополнително се адаптирани за посебна намена и со нив не може да се врши
превоз како со стандардните возила и служат за превоз за сопствени потреби
(подвижна библиотека, подвижна кантина, работилница, подвижни објекти за
спиење и слично) и за општински линиски превоз на патници со трамвај, тролејбус
или други шински возила што се врши по пат на договор за воспоставување на
концесија или јавно приватно партнерство.
Сите други пропишани услови со овој закон за вршење на превоз на стока во
патниот сообраќај (патен налог, сертификат за учество на возачите во
меѓународниот патен сообраќај, потврда за исполнување на посебно техничко
експлоатациони услови и друго) се должни да ги исполнуваат и возилата за кои не
е потребен извод од лиценца за вршење на превоз за сопствени потреби.
Формата и содржината на лиценците од ставот 1 на овој член и извод од
лиценцата за секое возило од членот 4-а на овој закон ги пропишува министерот за
транспорт и врски.
Член 8-з
Стручните и административните работи за потребите на спроведувањето на
стручните испити ги спроведува Министерството за транспорт и врски за што
министерот за транспорт и врски определува одговорно лице кое утврдува дали
кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот, а испитот технички го
спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар и избрано од
министерот за транспорт и врски.
На одговорното лице од ставот 1 на овој член за секоја одржана испитна сесија му
следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата
во Република Македонија, за што Министерството за транспорт и врски донесува
решение.
Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да го
блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за
време на спроведување на испитот.
Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши
постојан мониторинг на блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во
просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на
електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на
испитот.
АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која
обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена и
истите се складираат во централниот контролен систем на АЕК.
АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на
електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и
истиот го доставува до Министерството за правда најдоцна во рок од 15 дена од
завршување на испитната сесија.

Член 9
Лиценцата и изводот од лиценцата за секое моторно 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 автотакси превоз на патници кои ги издава градоначалникот на
општината, односно за градот Скопје градоначалникот на градот Скопје.
Лиценцата и изводот од лиценцата се издаваат со рок на важење од четири
години.
Лиценцата за организација на превоз на стока и/или патници во внатрешниот и
меѓународниот патен сообраќај се издава со рок на важење од десет години.
Превозникот е должен пред истекот на важноста на лиценцата да поднесе барање
за издавање на нова лиценца до надлежниот орган за нејзино издавање во
согласност со одредбите од членот 8 на овој закон. Барателот кон барањето од
овој став не треба да доставува докази за исполнување на условите кои можат да
се утврдат од евиденцијата за превозникот - подносител на барање што ја води
органот кој ја издава лиценцата.
Податоците за лиценците и за изводите од лиценците за секое моторно возило со
кое ќе се врши превозот предвидени со членот 7 од овој закон и за лиценците и за
изводите од лиценците за општински превоз на патници и автотакси превоз на
патници 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
автотакси превоз на патници на дневна основа во електронската база на податоци
од ставот 5 на овој член.
Член 9-а
Носителите на семејно земјоделско стопанство евидентирани во Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство кои имаат во сопственост или под
лизинг најмногу две возила за сопствени потреби не треба да поседуваат лиценца
согласно со овој закон, односно превозот го вршат врз основа на потврда издадена
од Министерството за транспорт и врски.
Член 14
Евиденцијата од членот 13 на овој закон се дели на евиденција на меѓународни и
евиденција на внатрешни превозници.
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 превози во патниот сообраќај и регистрација на автобуски возни
редови, како и податоци потребни за распределба на дозволи за превоз на
патници и стоки.
Општината, односно градот Скопје се должни да прибираат, обратуваат, чуваат и
користат податоци потребни за издавање на лиценци за општински линиски превоз
на патници или за авто-такси превоз на патници.
Евиденцијата
ги
опфаќа
следниве
податоци:
- матичен број, даночен број, назив и седиште на превозникот,
- име и презиме на одговорното лице за превоз и број на сертификат за
професионална компетентност на управителот, односно овластено лице одговорно
за
превоз,
- број и важност на издадената лиценца, вид на превози за кои лиценцата е
издадена, марка, тип и регистарски број и други податоци за возилата за кои е
издадена
лиценцата,
- име и презиме, единствен матичен број (ЕМБГ) и сертификат за учество на
возачите
во
меѓународниот
патен
сообраќај,
- дали е во сила правосилна судска одлука за кривични дела против имотот,
стопанството
или
безбедноста
во
сообраќајот
и
- изречени мерки против превозници врз основа на овој закон, односно на
меѓународни договори.
Податоците од ставот 4 на овој член 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. 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, односно
збирките на податоците од ставот 4 на овој член, се должни по претходно барање
овие податоци да му ги достават на Министерството за транспорт и врски.
За обезбедување на достапноста на податоците од овој член Министерството за
транспорт и врски може да воспостави непосредна компјутерска врска со сите
наведени органи и организации кои водат такви податоци или збирки на податоци.
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.
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 23
Една или повеќе општини со седиште во село со општина со седиште во град
утврдени со закон кон која гравитираат, можат заеднички да го организираат
вршењето на меѓуопштинскиот линиски превоз на патници со обврска да го
запазат временскиот интервал на станиците од делот на заедничката траса на
одобрените возни редови за меѓуопштински линиски превоз при склучување на
спогодбата.
Начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот
превоз на патници од ставот 1 на овој член општините го утврдуваат со спогодба.
Спогодбата од ставот 2 на овој член особено содржи:
- единствена мрежа на линии,
- возен ред, начин на негово истакнување, одржување и менување,
- локација на автобуски стојалишта, нивно обележување, опремување, одржување
и користење,
- тарифен систем и систем на наплата и
- критериуми и начин за издавање и одземање на дозволата за вршење на
превозот и распределување на возните редови утврдени во единствената мрежа
на линии на превозниците од општините кои се согласиле заеднички да го
организираат линискиот превоз на патници на нивните подрачја.
Согласност на спогодбата од ставот 2 на овој член дава министерот за транспорт и
врски.
Еден примерок од спогодбата на која е дадена согласност се задржува во
Министерството за транспорт и врски.
Доколку општините склучат спогодба, а за истата немаат добиено согласност од
министерот за транспорт и врски, истата нема правно дејство, односно е
неважечка.

Член 25-а
Пренос на дозволи или решенија од еден превозник на друг е дозволен само во
случај кога новиот превозник е правен следбеник на превозникот кој престанал да
постои, доколку постои раздвојување на имотот на превозникот на два или повеќе
нови превозници согласно со спогодбата за раздвојување заверена на нотар или
согласно со решение на надлежен суд или врз основа на купопродажен договор
меѓу двајцата превозници или друг правен акт од кој ќе се утврди промената на
сопственоста на превозникот.
Член 28
Возниот ред и правецот на движење (итинерер) можат да се менуваат само еднаш
во текот на важењето на дозволата со спроведување на постапка од членот 24-а
на овој закон.
По исклучок од ставот 1 на овој член, без спроведување на постапката од членот
24-а на овој закон, возниот ред и правецот на движење (итинерерот) може да се
изменат пред истекот на важноста на дозволата, доколку:
- превозникот се откаже од одреден број поаѓања во возниот ред,
- во постапката за издавање на транзитни дозволи за редовни линии во
меѓународниот патен сообраќај, државата што треба да се транзитира бара
измена на должината на трасата и/или времето на патување, или граничните
премини за влез и излез,
- странскиот превозник има добиено согласност за промена на возниот ред од
надлежниот орган на странска држава, со исклучок на добиена согласност за
додавање на станици во возниот ред и промена на време на поаѓањата на
територијата на Република Македонија,
- тоа е потребно заради промени кои настанале поради виша сила,
- има промени предизвикани поради реконструкција и пуштање во сообраќај на
нови патишта или заради други вонредни настани,
- со одлука на Советот на градот Скопје одредени автобуски стојалишта во градот
се определени како попатни станици за вршење на меѓуопштински превоз на
патници,
- се менува итинерерот без промена на времињата на поаѓање,
- превозникот бара бришење на определени станици во возниот ред, доколку без
станиците кои се бара да се бришат во новиот возен ред почетната и крајната
станица се категоризирани автобуски станици, а за меѓународен превоз на патници
во новиот возен ред почетната станица да биде категоризирана автобуска
станица,
- превозникот бара скратување на релацијата или менување на начинот на
одржување на линијата од постојана во сезонска линија и обратно и
- превозникот се откаже од ден/денови во режимот на одржување на возниот ред
За случаите од ставот 2 на овој член, врз основа на писмено барање од
превозникот со решение одлучува министерот за транспорт и врски.
Превозникот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до
Министерството за транспорт и врски да достави барање за регистрација на
одобрениот возен ред и за издавање на дозвола за линијата за која возниот ред е
одобрен.
Доколку превозникот барањето за регистрација на одобрениот возен ред и за
издавањето дозвола не го поднесе во рокот од ставот 4 на овој член ќе се смета
дека истиот не е заинтересиран за одржување на линијата, а возниот ред за
одобрената линија се одзема.
Член 34
Во меѓуопштинскиот линиски превоз на патници, качување и слегување на
патниците, односно товарање и истоварање на багаж, може да се врши само на
автобуски станици и автобуски стојалишта што се внесени во дозволата и возниот
ред за линијата.
Во местата каде што постојат автобуски станици, превозникот кој има дозвола за
вршење на меѓуопштинскиот линиски превоз на патници, качување и слегување на
патниците може да врши само на тие автобуски станици.

Член 35
Превозникот е должен да застане на автобуската станица, односно автобуското
стојалиште во согласност со дозволата и возниот ред за линијата, условите на
станицата и прописите за безбедност.
Превозникот е должен да го завери патниот налог на секоја автобуска станица
одобрена во возниот ред и дозволата за определена линија.
Член 36
Меѓународен линиски превоз на патници меѓу Република Македонија и друга
држава (билатерален) и транзитен превоз преку територијата на Република
Македонија се воспоставува во согласност со меѓународните договори, а врз
основа на претходна согласност на министерствата надлежни за транспорт на
државите низ кои линијата поминува.
Превозот од ставот 1 на овој член се врши врз основа на дозвола што ја издава
Министерството за транспорт и врски.
Член 37
Меѓународниот линиски превоз на патници на територијата на Република
Македонија може да се извршува врз основа на дозвола што ја издава
Министерството за транспорт и врски.
Дозволата се издава на барање на домашниот и странскиот превозник. Кон
барањето превозниците се должни да приложат возен ред, ценовник итинерер,
план за возење на возачите, договор заверен на нотар за заедничко одржување на
превозот и други прилози определени со меѓународна спогодба.
Странскиот превозник барањето за издавање на дозволата го доставува преку
надлежниот орган на државата во која возилото е регистрирано.
Составен дел на дозволата се заверен возен ред, ценовник, итинерер и план за
возење на возачите.
Дозвола нема да се издаде ако превозникот не ги исполнува условите за нејзино
издавање предвидени со овој закон, поблиските прописи донесени врз основа на
овој закон и одредбите од меѓународните спогодби.
Министерството за транспорт и врски води регистар за издадените дозволи за
меѓународни линии.
Формата и содржината на регистарот од ставот 7 на овој член ја пропишува
министерот за транспорт и врски.
Член 38-а
За редовно одржување на превозот согласно со издадената дозвола одговорни се
двата превозника на кои им се издадени дозволите.
Доколку превозниците превозот од ставот 1 на овој член не го вршат согласно со
издадената дозвола и одобрениот возен ред Министерството за транспорт и врски
ќе ја одземе дозволата и возниот ред и истите ќе ги брише од регистарот на
издадени дозволи.
Член 44
За извршување на превозот од членот 43 на овој закон превозникот мора да
прибави дозвола.
Ако превозот се врши меѓу две или повеќе општини дозволата ја издава
Министерството за транспорт и врски.
Против решението од ставот 2 на овој член со кое се одбива барањето за
издавање на дозвола за вршење на посебен линиски превоз на патници, 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.
Ако превозот се врши на подрачјето на општината, односно градот Скопје
дозволата ја издава градоначалникот на општината, односно градоначалникот на
градот Скопје.
Против решението од ставот 4 на овој член со кое барањето се одбива може да се
изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до
министерот за транспорт и врски.

Формата и содржината на дозволата за посебен линиски превоз на патници ја
пропишува министерот за транспорт и врски.
Кон барањето за издавање на дозволата превозникот е должен да достави:
- копија од лиценцата за вршење на посебен линиски превоз на патници,
- извод од лиценца за возила со кои потврдува дека поседува најмалку едно
возила во сопственост или по договор за лизинг (со најмалку 8+1 седиште) кое ги
исполнува посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за возилата за
вршење на превоз на патници,
- договор склучен со правно лице со список на патниците што ќе се превезуваат,
- временски термини за поаѓање и враќање во кои ќе се врши превозот;
- вработени возачи во редовен работен однос кои ги исполнуваат условите
пропишани со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата.
Дозволата се издава со рок на важење за кој се договориле превозникот и
нарачателот на превозот, а најдолго за период од една година.
По исклучок од ставот 8 на овој член дозволата за превоз на работници кои вршат
сезонски работи се издава за период не подолг од три месеци.
Патниците кои се превезуваат со овој вид на превоз мора кај себе да имаат доказ
за идентификација.
Член 52
Авто-такси превозот се извршува врз основа на лиценци.
Со авто-такси превозот се превезуваат патници внатре во подрачјето определено
со лиценцата.
Со авто-такси превозот можат да се превезуваат и патници од подрачјето
определено во лиценцата до друга општина или до градот Скопје, при што во
спротивен правец можат да бидат превезени само патниците кои биле одвезени и
кои се со живеалиште или престојувалиште од општината од каде што поседува
лиценца такси возило. Возачот на такси возилото задолжително води дневник со
список на патници кои се превезуваат од друга општина.
Формата и содржината на дневникот од ставот 3 на овој член ги пропишува
министерот за транспорт и врски.
Член 56
Автобуската станица е должна да врши прием и испраќање на автобуси во време
предвидено со возниот ред 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.
На автобуските станици може да се врши резервација и продажба на билети само
за линии за кои е издадена дозвола и регистриран возен ред.
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).
Превозникот не плаќа надоместок на име на провизија во случај на сопствена
продажба на возни билети за меѓународен линиски превоз на патници за
сопствени меѓународни автобуски линии преку унифицираниот систем за продажба
на билети на автобуските станици, а надоместокот од продажба на билети се
уплаќа директно на сметка на превозникот.
Автобуските станици се категоризираат во четири категории и тоа прва, втора,
трета и четврта.
Категоризацијата од ставот 5 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 7 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. За новото барање не е задолжително доставување
на доказот од ставот 8 на овој член.
Потребната опрема и начинот на определувањето на категоријата на автобуските
станици ги пропишува министерот за транспорт и врски.
Член 58
Автобуската станица може да прифаќа и отпремува и автобуси со кои се врши
слободен превоз на патници во согласност со расположливиот број посебни
перони за оваа намена што мораат да бидат посебно обележани.
Член 59
Работното време на автобуската станица мора да биде усогласено со времето на
поаѓање и доаѓање на автобусите и тоа најмалку 15 минути пред поаѓањето и 15
минути по доаѓањето на автобусот на последната линија.
Член 60
Автобуската станица е должна да води дневник за доаѓањето и поаѓањето на
автобусите.
Автобуската станица е должна еднаш неделно да го извести Државниот
инспекторат за транспорт за неизвршување на превозот на определена линија.
Возачот на автобусот е должен да го пријави времето на секое доаѓање и поаѓање
на автобусот на автобуската станица, при што во патниот налог автобуската
станица го потврдува времето на поаѓање и доаѓање на возилото.
Формата, содржината и начинот на водење на дневникот од ставот (1) на овој член
го 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.
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.

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 78
При извршување на внатрешниот и меѓународниот превоз на патници за сопствени
потреби, патниците кои се превезуваат мора да имаат доказ за идентификација
издаден од оној кој го извршува превозот за сопствени потреби.
При извршување превозот од став 1 на овој член., освен доказот за
идентификација, во возилото мора да се наоѓа извод од лиценца во оригинал,
патен налог и патниот лист од членот 49 став 2 на овој закон, а за меѓународниот
превоз на патници за сопствени потреби возачот мора да има сертификат за
учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај.
Член 87-б
Државниот инпекторат за транспорт е орган во состав на Министерството за
транспорт и врски со својство на правно лице, има сопствена сметка како буџетски
корисник од прва линија, самостојно спроведува постапки за вработување
согласно со закон и одлучува за правата и обврските од работен однос.
Со Државниот инспекторат за транспорт раководи директор кој го именува и
разрешува Владата на Република Македонија.
За именување на директор се објавува јавен оглас во три дневни весници кои се
издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците
се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат
службен јазик различен од македонскиот јазик.
За директор на Државниот инспекторат за транспорт може да биде именувано
лице кое ги исполнува следниве услови:
- е државјанин на Република Македонија,
- во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена
казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност,
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од
областа на сообраќајот или правните науки,
- има најмалку пет години работно искуство од областа на сообраќајот или
правните науки,
- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за
активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години: 23
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
- има положено психолошки тест и тест за интегритет.
Член 87-в
Инспектор може да биде лице кое:
- е државјанин на Република Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на
професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од
областа на сообраќајот или правните науки, што се докажува со уверение,
- има пет години работно искуство во сообраќајот или правните науки,
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните
места,
- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми
за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:
1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;
2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или

3) ECDL: Core - положен,
- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку
полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се
однесуваат на државните службеници и
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.
Член 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.
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.
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
постапување спротивно на утврдената единствена мрежа на линии, утврдениот
возен ред, утврдените тарифен систем, систем на наплата и начин и контрола на
наплата, утврдената локација на автобуските терминали, свртувалишта,
стојалишта, 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.
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
градоначалникот на градот Скопје да донесе решение за трајно одземање на
сертификатот за авто такси возач на возачот кој го сторил прекршокот.
Доколку овластениот општински инспектор или овластениот инспектор на град
Скопје при вршење на инспекциски надзор утврди дека вршителот на автотакси
превоз врши авто такси превоз без возачот да поседува сертификат за авто такси
возач, ќе поднесе предлог до градоначалникот на општината, односно
градоначалникот на градот Скопје да донесе решение за трајно одземање на
изводот од лиценцата за вршење на автотакси дејност на возилото со кое е сторен
прекршокот.
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.
Инспекторот за патен сообраќај и контролорите имаат овластување да го застанат
патникот без билет во возилото и да извршат утврдување на неговиот идентитет.
Доколку контролорите ќе утврдат дека патникот нема билет за јавен превоз, ќе
поднесат предлог за поведување прекршочна постапка до надлежниот
инспекциски орган.
Член 89
Државниот инспектор за патен сообраќај има право да донесе решение за:
- исклучување на возило од сообраќај, со одземање на сообраќајната дозвола,
доколку се врши превоз пред впишување на дејноста во Централниот регистар или
доколку превозникот нема лиценца за вршење на соодветен вид на превоз
предвидено со овој закон,
- исклучување на возило од сообраќај, со одземање на сообраќајната дозвола,
доколку превозникот врши линиски превоз на патници без соодветна дозвола или
без регистриран возен ред;
- исклучување на возило од сообраќај со одземање на сообраќајната дозвола
доколку врши авто-такси превоз на патници надвор од подрачјето на општината,
ако превозот се врши спротивно на одредбите на овој закон,
- привремено одземање на дозвола на домашниот превозник ако не се придржува
на одобрениот и регистриран возен ред при вршење на меѓуопштинскиот превоз
на патници, со предлог за бришење на возниот ред од евиденцијата,
- привремено одземање на дозвола на домашен или странски превозник за
вршење на меѓународен линиски превоз на патници ако не се придржува на
одобрениот и регистриран возен ред, итинерерот и планот за возење на возачите,
- исклучување на возило од сообраќај со одземање на сообраќајната дозвола
доколку превозникот врши посебен линиски превоз на патници меѓу две или повеќе
општини без дозвола,
- одземање на дозвола на превозник, за посебен линиски превоз на патници што
се врши меѓу две општини, доколку патниците што се превезуваат не располагаат
со
доказ
за
идентификација
од
нарачувачот
на
превозот,
- забрана на натамошно движење на странско возило на територијата на
Република Македонија со упатување на возилото до еден од граничните премини,
заради напуштање на земјата, ако во возилото не се наоѓа пропишана
документација за соодветниот вид на превоз предвидена со овој закон и
меѓународен договор,
- одземање на дозволата на домашен и странски превозник за вршење на
меѓународен превоз на стока, доколку превозникот не се придржува на условите од
истата и условите пропишани од Секретаријатот на Европската конференција на
министрите за транспорт ако превозот се врши со ЕКМТ дозволи како и да даде
предлог до министерот за транспорт и врски за одземање на категоризацијата на

автобуската станица или за категоризирање една категорија пониско од постојната
категоризација,
- отстранување на недостатоците во определен рок во поглед на исполнувањето
на пропишаните услови за вршење превоз во патниот сообраќај, условите за
работа на автобуските станици и придржување на возниот ред и
- времена забрана за употреба на автобуските станици и автобуските стојалишта
ако во определен рок не се отстранат недостатоците што ги утврдил инспекторот
за патен сообраќај.
Под одземање на дозвола за линиски превоз на патници се подразбира одземање
на сите примероци на дозволи со кои располага превозникот за одржување на
конкретната линија за која е сторен прекршокот.
Превозникот е должен во рок од 24 часа од добивањето на решението за
одземање на дозволата сите примероци од дозволите за предметната линија да ги
предаде во Државниот инспекторат за транспорт.
Привременото одземање на дозволата од ставот 1 алинеи 4 и 5 на овој член
изнесува 30 дена, а доколку во рок од една година превозникот го повтори
прекршокот инспекторот ќе поднесе предлог за трајно одземање на дозволата до
Министерството за транспорт и врски.
За привременото одземање на дозволата од ставот 1 алинеја 5 на овој член и за
забраната на натамошното движење на странско возило на територијата на
Република Македонија од ставот 1 алинеја 8 на овој член се известува Царинската
управа на Република Македонија на граничниот премин.
Одземената сообраќајна дозвола од ставот 1 алинеи 1, 2, 3 и 6 на овој член се
предава во Министерството за внатрешни работи.
За одземената сообраќајна дозвола на превозникот му се издава потврда.
Исклучувањето на возилото од сообраќај со одземање на сообраќајната дозвола
од ставот 1 алинеи 1, 2, 3 и 6 на овој член трае 30 дена.
Времената забрана од ставот 1 алинеја 11 на овој член може да се изрече во
траење од 10 до 30 дена.
Член 96
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правното лице, ако:
1) врши превоз на патници и стока во внатрешниот и меѓународниот патен
сообраќај без лиценца извод од лиценца (член 4 став 1 член 4-а став 1 и член 70
став 10);
1-a) врши авто такси превоз со возач кој не поседува сертификат за авто такси
возач (член 3 став 1 точка 21-б).
2) врши линиски превоз на патници во општинскиот, меѓуопштинскиот и
меѓународниот патен сообраќај без дозвола (член 19 став 1, член 25 став 1, член
36 став 2 и член 44 став 1);
2-а) 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 5);
3) врши каботажа во меѓународниот линиски превоз на патници (член 39);
4) врши превоз на патници во транзит преку територијата на Република Македонија
без дозвола односно спротивно на издадената дозвола (член 40);
4-а) врши слободен превоз на патници кој има елементи на линиски и посебен
линиски превоз (член 46 став 4);
5) 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);
5-а) врши резервација и продажба на билети спротивно на членот 56 став 2 од oвoј
закон;
6) странски превозник врши меѓународен превоз на стока без дозвола (член 70
ставови 1 и 3 и член 79). 33
7) странски превозник врши превоз на стока во внатрешниот патен сообраќај без
дозвола (член 74 став 1).
8) врши организација на превоз на стоки и без лиценца за организација на превоз
(членови 4 и 7 став 1 точка 3);

9) 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 да врши
превоз во патниот сообраќај;
10) странски превозник извршил прецртување или поправка на впишани податоци
во дозвола за меѓународен превоз;
11) во возилото на странски превозник земено под наем 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;
12) во возилото на странски превозник нема потврда или договор за заснован
редовен работен однос потпишан меѓу возачот и превозникот кој го врши превозот
на патници или стока на службен јазик на земјата на седиште на превозникот и
преведен на англиски и
13) во возилото на странски и домашен превозник има фалсификувани поединечни
транспортни дозволи и/или ЕКМТ дозвола, како и патен дневник. 34
За прекршокот од ставот 1 точки 1 и 2 на овој член покрај глобата на сторителот ќе
му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на возилото со кое се врши
превозот.
За прекршокот од ставот 1 точка 1 на овој член покрај глобата на правното лице ќе
му се изрече и прекршочна санкција одземање на имотната корист стекната со
прекршокот.
За ист прекршок од ставот 1 на овој член направен по втор пат, на правното лице
кое врши дејност согласно со одредбите од овој закон, покрај глобата, ќе му се
изрече и прекршочна санкција, привремена забрана на вршење на дејност во
траење од шест месеца до една година.
За прекршоците од ставот 1 на овој член глоба во висина од 30% од одмерената
казна за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и
ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на должност до најмногу
30 дена.
За прекршоците утврдени во ставот 1 точки 2-а и 4-а од овој член забраната од
ставот 5 на овој член може да се замени со паричен надоместок доколку
прекршокот е сторен прв пат.
Паричниот надоместок од ставот 6 на овој член претставува двоен износ од
износот на одмерената глоба за прекршокот.
За прекршоците од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 и 13. на овој член
на странски превозник му се издава мандантен платен налог во износ од 1.500
евра во денарска противвредност, 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 97
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правното лице, ако:
1) врши превоз во патниот сообраќај со моторни возила што не ги исполнуваат
условите утврдени со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата и
пропишаните посебни техничко експлоатациони услови (член 5 став 1 и член 70
став 8);
2) започне да врши превоз на патници и стока во внатрешниот и меѓународниот
патен сообраќај пред да добие лиценца и извод од лиценца (член 11 став 1, член
70 став 10 и член 79 ставови 1 и 3);
3) при вршењето на општински линиски превоз на патници во возилото нема извод
од лиценцата и дозвола (член 20 став 1);
4) превозникот не се придржува на возниот ред и редовно не ја одржува линијата
(член 20 став 2);
5) превозот не го извршува во согласност со издадената дозвола и заверениот
возен ред (член 26 став 4);
6) го измени возниот ред и правецот на движење (итинерерот) пред истекот на
важноста на дозволата (член 28 став 1);
7) без оправдани причини и без одобрение на надлежен орган го запре превозот
на одредена линија (член 32 став 1);

8) возните билети не ги издава согласно со членот 33 од овој закон;
9) врши посебен линиски превоз од членот 43 на овој закон без дозвола издадена
од надлежен орган (член 44);
10) врши линиски превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај спротивно
на возниот ред, итинерерот и ценовникот (член 38 став 1);
11) во возилото со кое се врши превозот не се наоѓа оригинал или заверен препис
од дозволата, возниот ред, итинерерот и ценовникот (член 38 став 2);
11-а) при вршење на посебен линиски превоз на патници во возилото не поседува
извод од лиценца, дозвола, патен налог во оригинал и договор со список на
патници согласно со членот 43 ставови 7 и 8 од овој закон;
12) при вршењето на слободен превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај
во автобусот не се наоѓа договор склучен меѓу превозникот и корисникот на
услугата и список на патниците што се превезуваат заверен од превозникот (член
49 став 1);
13) при извршувањето на меѓународен слободен превоз на патници во возилото не
се наоѓа патен лист и договор склучен меѓу превозникот и нарачувачот на услугата
(член 49 став 2 );
14) во возилото нема дозвола доколку е предвидено превозот да се врши со
дозвола;
15) не дава услуги под еднакви услови на сите превозници кои вршат линиски
превоз на патници (член 57 став 1);
15-а) во возилото нема извод од лиценца (член 64 став 3 и член 79 став 1);
16) возилото нема патен налог и товарен лист (член 64 став 4 и член 79 став 1)
и/или
17) во возилото нема ЦМР – товарен лист за стоката која се превезува и/или
меѓународна транспортна дозвола доколку таа се бара (член 66 став 2, член 70
ставови
7
и
11). 36
18) не ги предаде сите примероци од дозволите за предметната линија во
Државниот инспекторат за транспорт во определениот рок (член 89 став 3).
За прекршоците од ставот 1 на овој член глоба во висина од 30% од одмерената
казна за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.
За прекршоците од ставот 1 точки 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15-а, 16 и 17 на
овој член на странски превозник му се издава мандантен платен налог во износ од
1.500 евра во денарска противвредност, 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 99
Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок
на
физичко
лице
трговец
поединец,
ако:
1) врши јавен превоз без лиценца извод од лиценца (член 4 став 1);
1-а) врши авто такси превоз без сертификат за авто такси возач (член 3 став 1
точка 21-б). 38
2) врши превоз во патниот сообраќај со возила што не ги исполнуваат условите
утврдени со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата и пропишаните
посебни техничко-експлоатациони услови (член 5 став 1);
3) врши општински линиски превоз на патници без лиценца (член 18);
4) во возилото со кое се врши општински превоз на патници нема лиценца, извод
од лиценца, дозвола патен налог во оригинал и регистриран возен ред во оригинал
или заверен препис (член 20 став 1);
5) врши качување и слегување на патници во линискиот општински превоз на
автобуски стојалишта спротивно на регистрираниот возен ред (член 21 став 1);
6) врши меѓуопштински превоз на патници без дозвола (член 25 став 1);
7) врши меѓуопштински линиски превоз на патници спротивно на издадената
дозвола и заверениот возен ред (член 26 став4);
8) за време на вршење на превозот во возилото нема дозвола и возен ред (член 26
став 5);
9) не го пријави привременото запирање на превозот до органот што ја издал
дозволата (член 29 став 2);

10) кај надлежниот орган што ја издал дозволата не поднесе барање за привремен
прекин или трајно запирање на превозот (член 30 став 1);
11) привремениот прекин или трајното запирање на превозот и измената на
возниот ред на определена линија не го објави во средствата за јавно
информирање и во автобуската станица (член 31);
12) врши качување и слегување на патници, односно товарање и истоварање на
багаж, на автобуски станици и стојалишта што не се внесени во дозволата и
возниот ред за линијата (член 34);
13) не застанува на автобуска станица, односно автобуско стојалиште наведени во
дозволата и возниот ред за линијата (член 35);
14) врши посебен линиски превоз без дозвола (член 44);
15)
16) врши авто-такси превоз на патници без лиценца (член 52);
17) во возилото со кое се врши авто такси превоз, нема на видно место вграден,
исправен
пломбиран
и
баждиран
таксиметар
(член
55
став
1);
18) при вршење на превозот не е вклучен таксиметарот и цената на превозот не се
наплатува врз основа на износот утврден во таксиметарот (член 55 став 2);
19) на покривот на возилото и на бочните страни со кое се врши авто- такси
превозот не е истакнато називот ″ТАХI″ (член 55 став 3);
19-а) во возилото со кое се врши слободен превоз на патници во внатрешниот
патен сообраќај нема извод од лиценца, патен налог во оригинал, договор склучен
меѓу превозникот и нарачателот на услугата и список на патниците потпишан и
заверен од превозникот. (член 49 став 1) и
19-б) врши слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај
спротивно на членот 49 став 2 од овој закон.
20) возачот на автобусот не го пријави времето на секое доаѓање и поаѓање на
автобусот на автобуската станица (член 60 став 3);
21) возилото со кое врши превоз за сопствени потреби не ги исполнува условите
пропишани со прописот од членот 5 став 2 на овој закон (член 77 став 5);
22) во возилото нема товарен лист и доказ од кој може да се утврди дека се врши
превоз за сопствени потреби (член 79);
22-а) не задржало копија од меѓународна дозвола од странски превозник (член 70а ставови 1 и 3) 40
23) не постапи по решението на инспекторот (членови 89 и 90) и
24) 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 (член 93).
За прекршокот од ставот 1 точки 1, 3, 4, 7 и 8 на овој член покрај глобата на
сторителот ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана на вршење
на дејност во траење од три месеца до една година.
Член 99-а
Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на физичко или правно лице, ако:
1) врши јавен превоз, превоз за сопствени потреби слободен или посебен превоз
на патници и такси превоз без лиценца и извод од лиценца (член 4 став 1 и член 4а);
1)-а врши авто такси превоз спротивно на решението од член 10-а став 2 од овоj
закон;” 41
„1-б) врши општински линиски превоз на патници спротивно на условите
пропишани од страна на советот на општината, односно на Советот на градот
Скопје (член 22) 42
2) злоупотреби потврда за членство и возен картон спротивно на членот 33 став 4
од овој закон;
3) 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)
3-а) врши авто-такси превоз во спротивен правец спротивна на членот 52 став 3 од
овој закон;
4) врши такси превоз спротивно на условите пропишани од страна на советот на
општината, односно на Советот на градот Скопје (член 54 став 1);

5) врши превоз на патници спротивно на членот 27-а од овој закон;
6) 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;
7) сертификатoт за подготвеност за сообраќај на возилата (ЕКМТ сертификат) е со
изминат рок;
7-а) не поседува сертификат за авто-такси возач или сертификатот за авто-такси
возач кој го поседува е со поминат рок на важност.
8) сертификатот за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај е со
изминат рок;
9) превозникот при вршење на авто такси превоз постапува спротивно на членот
55 став 5 од овој закон и
10) возачот при извршување на превоз на патници или стока во внатрешниот или
меѓународниот патен сообраќај во возилото нема патен налог.
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).
Укинат 43
Освен глобата од ставот 1 на овој член за прекршокот од ставот 1 точка 3 на овој
член, возилото што било користено за превоз со кое е сторен прекршокот од
ставот 1 точка 3 на овој член 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.
Освен глобата од ставот 1 на овој член за прекршокот од ставот 1 точка 3-а на овој
член, возилото што било користено за авто-такси превоз со кое е сторен
прекршокот од ставот 1 точка 3-а на овој член 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.
Во случај на повторување на прекршокот од страна на истиот сторител или со
истото возило, возилото што било користено за авто-такси превоз трајно се одзема
во сопственост на Република Македонија со асистенција на униформираниот
полициски службеник во моментот на сторување на прекршокот, а по издавање на
решение за трајно 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 и
трајно одземање на возилото донесено од инспекторот за патен сообраќај.
Трошоците кои ќе настанат за времетраење на спроведување на решението за
времено и трајно одземање на возило до истекот на рокот за враќање на возилото
паѓаат на товар на сторителот на прекршокот.
Член 99-б
Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на возач
на возило со кое се врши превоз на самото место на прекршокот, ако:
1) врши качување и слегување на патници и товарање и истоварање на багаж
надвор од автобуските станици или стојалишта што не се одредени во возниот ред
(17-а став 4);
2) врши качување и слегување на патници во линискиот општински превоз на
автобуски стојалишта спротивно на возниот ред (член 21 став 1);
2-а) во вршењето на општинскиот линиски превоз на патници постапува спротивно
на обврските пропишани од страна на советот на општината, односно Советот на
градот Скопје (член 22)
3) не издаде фискална сметка за продадените билети во автобусот (член 33 став
2);
4) не застанува на автобуска станица, односно стојалиште наведени во дозволата
и возниот ред за линијата (член 35);
5) при вршење на автотакси превозот на патници во возилото нема вграден
исправен, пломбиран и баждиран таксиметар и фискален апарат (член 55 став 1);

6) при вршење на автотакси превозот не го вклучи таксиметарот и цената на
превозот не ја наплатува врз основа на износот утврден во таксиметарот (член 55
став 2);
7) на покривот на возилото со кое се врши автотакси превозот не е истакнат
називот "ТАХ1" (член 55 став 3);
8) на видно место во возилото нема истакнато ценовник со утврдени тарифи и
извод од лиценца (член 55 став 4) и
9) не го завери патниот налог на секоја автобуска станица одобрена во возниот
ред и дозволата (член 60 став 3).
10) врши качување и слегување на патници во посебниот линиски превоз на
патници надвор од одобрените станици во возниот ред;
За прекршоците од ставот 1 на овој член инспекторот од членот 87 на овој закон на
сторителот на прекршокот ќе му врачи прекршочен платен налог.
Инспекторите од членот 87 на овој закон се должни да водат евиденција за
издадените прекршочни платни налози и мандантните платни налози и за исходот
на покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат
следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на
прекршочниот платен налог односно мандантниот платен налог кој му се издава и
исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на
внесувањето во евиденцијата.
Член 99-в
За прекршоците од членовите 96, 97, 98, 99, 99-а и 99-б на овој закон, пред
поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка, инспекторот од
членот 87 на овој закон ќе спроведе постапка за порамнување. Доколку сторителот
го признае прекршокот инспекторот на сторителот ќе му издаде прекршочен
платен налог заради наплата на глобата предвидена за прекршокот. Со потписот
на платниот налог се смета дека сторителот на прекршокот се согласува да ја
плати предвидената глоба.
Сторителот на прекршоците од ставот 1 на овој член е должен да ја плати глобата
во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметка
означена во платниот налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во дадениот рок, ќе
плати само половина од изречената глоба утврдена во платниот налог.
Ако сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член не ја плати глобата во
рокот определен во ставот 2 на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за
поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд односно пред Комисија
за водење на прекршочна постапка (во натамошниот текст: Комисијата)
формирана од министерот за транспорт и врски.
Комисијата е составена од два члена и претседател.
Членовите на Комисијата треба да имаат завршено високо образование и работно
искуство од најмалку две години, а претседателот треба да е дипломиран правник
со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку четири години.
Против решението на Комисијата може да се поднесе жалба во рок од осум дена
од денот на приемот на решението преку прекршочниот орган до Државната
комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и
прекршочната постапка.
Инспекторите од членот 87 на овој закон се должни да водат евиденција за
покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход.

