
Предлагач: Група пратеници
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ, 

ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Скопје, јули 2018 година



2

    ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО
                 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

                           
 
 
 

 
 
  Врз основа на член 71 став 1 од Уставот на Република Македонија и 
членовите 132, 137 и 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, 
Ви го поднесуваме Предлогот на закон за дополнување на Законот за превоз во 
патниот сообраќај, по скратена постапка.  

 
 

 

ПРАТЕНИЦИ,
 

                    



3

ВОВЕД

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

Со Предлог законот за дополнување на Законот за превоз во патниот 
сообраќај, се врши уредување на начинот на остварување на правото на 
бесплатен превоз на учениците од основните и средните училишта утврдено со 
Законот за основното образование и со Законот за средното образование, во 
рамки на општинскиот и меѓуопштинскиот линиски превоз.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

Цел на овој Предлог закон за дополнување на Законот за превоз во патниот 
сообраќај е уредување на начинот на остварување на правото на бесплатен 
превоз на учениците од основните и средните училишта утврдено со Законот за 
основното образование и со Законот за средното образование, во рамки на 
општинскиот и меѓуопштинскиот линиски превоз.

На подрачјето на поголем дел од општините, општинскиот линиски превоз 
го вршат приватни превозници врз основа на петгодишна дозвола за вршење на 
општински линиски превоз издадена согласно член 19 од Законот за превоз во 
патниот сообраќај и во рамки на општинскиот линиски превоз истите вршат превоз 
и на ученици од основните и средните училишта. 

 Со предложеното дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај 
би се одбегнало спроведување на постапки за јавни набавки кои се со неизвесен 
исход и при кои вообичаено се добиваат цени кои се повисоки од пазарните цени, 
што е спротивно на целта на водењето на постапки за доделување на договори за 
јавни набавки, а притоа вршењето на услугата бесплатен превоз на ученици по 
цени утврдени со тарифен систем од страна на советите на општините и Советот 
на Град Скопје во рамки на општинскиот линиски превоз и по цени утврдени од 
самите превозници во рамки на меѓуопштинскиот линиски превоз кои не се 
повисоки од цените за останатите патници, реално би ги рефлектирале пазарните 
цени.

Член 61 од Законот за основно образование пропишува право на бесплатен 
превоз за учениците ако местото на живеење е оддалечено најмалку два 
километри од најблиското основно училиште, како и за учениците со посебни 
образовни потреби и лицата за нивна придружба без оглед на оддалеченоста на 
нивното место на живеење до основното училиште. Исто така, член 41-а од 
Законот за средно образование пропишува право на бесплатен превоз за 
учениците, под услови пропишани во овој член.

Иако, член 61, став 3 од Законот за основното образование и член 41-а, 
став 6 од Законот за средното образование, скоро идентично пропишуваат дека 
начинот на организирање на бесплатниот превоз на учениците го утврдува 
министерот, подзаконски акти кои произлегуваат од овие одредби не биле 
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никогаш донесени, што довело и доведува до бројни контроверзи при 
овозможувањето на правото на бесплатен превоз на учениците.

Идентично и при превоз на ученици помеѓу две и повеќе општини се јавува 
потреба од обезбедување на правото на бесплатен превоз на ученици во рамки 
на меѓуопштинскиот линиски превоз.

Сметаме дека има потреба од иницирање на промена на постоечката 
законска регулатива, односно Законот за превоз во патниот сообраќај во правец 
на пропишување на одредби согласно кои бесплатниот превоз на ученици би го 
вршеле имателите на дозволи за општински линиски превоз по цени утврдени 
согласно тарифен систем усвоен од советите на општините, додека бесплатниот 
превоз на ученици помеѓу две или повеќе општини би го вршеле превозниците кои 
имаат дозволи за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници по цени 
утврдени од самите превозници, но кои не би биле повисоки од цените за 
останатите патници, имајќи во предвид дека превозниците во рамки на 
меѓуопштинскиот линиски превоз самостојно ја утврдуваат цената на превозот, 
согласно член 27 од ЗППС.

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

Предлог законот за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај 
не повлекува финансиски импликации врз Буџетот на Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА  НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ 
ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА  МАТЕРИЈАЛНИ 
ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведувањето на предложените дополнувања на овој Предлог на 
закон не се потребни дополнителни финансиски средства од Буџетот на 
Република Македонија и од други одделни субјекти.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН

Од причина што не се работи за сложен и обемен закон, согласно член 170 
од Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага овој 
Предлог на законот да се донесе по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ, 

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

Македонија“ брoj 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011, 53/2011, 
06/2012, 23/2013, 120/2013, 163/2013, 187/2013, 42/2014, 112/2014, 166/2014, 
97/2015, 124/2015, 129/2015, 193/2015, 37/2016, 71/2016 и 64/2018 ), по членот 22-а 
се додава нов член 22-б, кој гласи:

„Член 22-б
Бесплатниот превоз на ученици утврден со Законот за основното 

образование и Законот за средното образование на подрачјата на општините каде 
што има утврден возен ред се врши од страна на носителите на дозвола за 
општински линиски превоз, по цени и на начин утврдени од советите на 
општините и Советот на Град Скопје.“

Член 2
По членот 27-а се додава нов член 27-б, кој гласи:

„Член 27-б
Бесплатниот превоз на ученици утврден со Законот за основното 

образование и Законот за средното образование на подрачјата на две или повеќе 
општини каде што има утврден возен ред во рамки на меѓуопштинскиот линиски 
превоз се врши од страна на носителите на дозвола за меѓуопштински линиски 
превоз, по цени утврдени од превозниците кои не можат да бидат повисоки од 
цените за останатите патници.“

Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”.
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О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ

Со Законот за превоз во патниот сообраќај се уредуваат условите и начинот 
за вршење превоз на патници и стоки во внатрешниот и меѓународниот патен 
сообраќај.

 Со членот 1 се предлага одредба согласно која бесплатниот превоз на 
ученици утврден со Законот за основното образование и Законот за средното 
образование на подрачјата на општините каде што има утврден возен ред би се 
вршел од страна на носителите на дозвола за општински линиски превоз, по цени 
и на начин утврдени од советите на општините и Советот на Град Скопје.

Досегашната пракса покажа дека остварувањето на правото на бесплатен 
превоз за учениците од основните и средните училишта од страна на економски 
оператори по пат на спроведување на постапки за доделување на договори за 
јавни набавки доведува до повисоки цени на услугата од пазарните цени. Исто 
така, постапките за доделување на договор за јавна набавка се со неизвесен 
исход, односно се случува пролонгирање на постапките поради поднесени жалби 
или поништување на истите поради евентуални неправилности, што остава 
можност правото на бесплатен превоз да не може да се оствари доколку има 
периоди во кои не е избран економски оператор од претходно наведените 
причини. 

Со членот 2 се предлага бесплатниот превоз на ученици утврден со 
Законот за основното образование и Законот за средното образование на 
подрачјата на на две или повеќе општини каде што има утврден возен ред во 
рамки на меѓуопштинскиот линиски превоз да се врши од страна на носителите на 
дозвола за меѓуопштински линиски превоз, по цени утврдени од превозниците кои 
не можат да бидат повисоки од цените за останатите патници.

Во членот 3 се уредува влегувањето во сила на овој Предлог на закон. 
II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани. Како такви прават правна 
целина и се применливи.
III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Предложените решенија се во насока на уредување на начинот на 
остварување на правото на бесплатен превоз на учениците од основните и 
средните училишта утврдено со Законот за основното образование и со Законот 
за средното образование, во рамки на општинскиот и меѓуопштинскиот линиски 
превоз, при што се овозможува непречено остварување на правото на бесплатен 
превоз за учениците од оновните и средните училишта и рационална алокација, 
односно искористување на буџетските средства.


