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               ПРЕДЛАГАЧ: Владата на Република Северна Македонија 

ПРЕТСТАВНИЦИ: Оливер Спасовски, заменик на 
претседателот на Владата на Република 
Северна Македонија и министер за 
внатрешни работи и

д-р Агим Нухиу, заменик на министерот за 
внатрешни работи 

ПОВЕРЕНИЦИ: Магдалена Несторовска, државен секретар  
во Министерство за внатрешни работи и

Весна Доревска, помошник на министерот за 
внатрешни работи

П Р Е Д Л О Г - З А К О Н
за изменување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, по скратена 

постапка

Скопје, февруари 2019 година
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В О В Е Д
I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 

ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18 и 83/18) се уредува 
безбедноста и заштитата на патиштата, основните начела и меѓусебните односи на 
учесниците и другите субјекти во сообраќајот на патиштата, правилата на сообраќајот 
на патиштата, системот на сообраќајните знаци, опремата и сигнализацијата на 
патиштата, должностите во случај на сообраќајна незгода, кандидати за возачи, 
возачи, автошколи, испитни центари и возачки дозволи, оспособувањето за 
управување и стекнување право на управување со моторно возило и прекршочната 
постапка за деца, посебните мерки на безбедност, организацијата и задачите на 
советите за безбедност на сообраќајот на патиштата, евиденциите и заштитата на 
податоците, прекршочните одредби и овластувањата за подзаконски прописи.

Согласно член 92 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.83/18), наведено е дека одредбите од член 405  нема да се применуваат до 1 
јануари 2019 година, кога треба да започне запишувањето на категориите „АМ“, „А2“ и 
„Т“ во возачка дозвола.

На граѓаните кои имаат положено возачки испит за категориите „АМ“, „А2“ и „Т“  
до 1 јануари 2019 година, Министерството за внатрешни работи ќе издава потврда за 
положен возачки испит со право за управување возило во сообраќајот за овие 
категории.

Потврдата за положен возачки испит со право за управување возило во 
сообраќајот за категориите „АМ“, „А2“ и „Т“, се издава со важност до 1 јануари 2019 
година.

Министерството за внатрешни работи по извршена анализа  утврди неможност 
за спроведување на предметниот член поради непостоењето на технички предуслови 
за имплементација на наведените одредби, за што  е потребна  одложна примена на 
членот 92 ставови (1), (2) и (3) од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.83/18) од 1 јануари 2021 година.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН
Предлогот на закон за изменување на Законот за безбедност на сообраќајот на 

патиштата се заснова врз истите начела врз кои е заснован Законот за безбедност на 
сообраќајот на патиштата. 

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

Предлогот на законот не предизвикува финансиски импликации врз Буџетот на 
Република Северна 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 спроведување на предложениот закон не се потребни дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Република Северна Македонија.



5

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Со оглед на тоа што се исполнети случаите утврдени во член 170 алинеја 1 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, односно не е во прашање 
донесување на сложен и обемен закон, се предлага Законот за изменување на Законот 
за безбедност на сообраќајот на патиштата да се донесе по скратена постапка.  
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 

ПАТИШТАТА

Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на 

сообраќајот на патиштата (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.83/18), 
членот 92 се менува и гласи:

„Одредбата од членот 405 од Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата („Службен весник на Република Македонија” број 169/15, 226/15, 55/16 и 
11/18), нема да се применува до 1 јануари 2021 година.

На граѓаните кои што се имаат стекнато со потврда за положен возачки испит  
за категориите „АМ“, „А2“ и „Т“ до 1 јануари 2019 година и на граѓаните кои ќе положат 
возачки испит за категориите „АМ“, „А2“ и „Т“ до 1 јануари 2021 година, Министерството 
за внатрешни работи им издава потврда за положен возачки испит со право за 
управување возило во сообраќајот.

Потврдата од ставот 2 на овој член се издава со важност до 1 јануари 2021 
година.

Формата и содржината на образецот на потврдата од ставот 2 на овој член ќе ја 
пропише министерот за внатрешни работи во рок од 15 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон.“.

Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна 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 безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18 и 83/18) се уредува 
безбедноста и заштитата на патиштата, основните начела и меѓусебните односи на 
учесниците и другите субјекти во сообраќајот на патиштата, правилата на сообраќајот 
на патиштата, системот на сообраќајните знаци, опремата и сигнализацијата на 
патиштата, должностите во случај на сообраќајна незгода, кандидати за возачи, 
возачи, автошколи, испитни центари и возачки дозволи, оспособувањето за 
управување и стекнување право на управување со моторно возило и прекршочната 
постапка за деца, посебните мерки на безбедност, организацијата и задачите на 
советите за безбедност на сообраќајот на патиштата, евиденциите и заштитата на 
податоците, прекршочните одредби и овластувањата за подзаконски прописи.

Согласно член 92 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.83/18), наведено е дека одредбите од член 405  нема да се применуваат до 1 
јануари 2019 година, кога треба да започне запишувањето во возачка дозвола на 
категориите „АМ“, „А2“ и „Т“.

На граѓаните кои имаат положено возачки испит за категориите „АМ“, „А2“ и „Т“  
до 1 јануари 2019 година, Министерството за внатрешни работи ќе издава потврда за 
положен возачки испит со право за управување возило во сообраќајот за овие 
категории.

Потврдата за положен возачки испит со право за управување возило во 
сообраќајот за категориите „АМ“, „А2“ и „Т“, се издава со важност до 1 јануари 2019 
година.

Министерството за внатрешни работи по извршена анализа  утврди неможност 
за спроведување на предметниот член поради непостоењето на технички предуслови 
за имплементација на наведените одредби, за што  е потребна  одложна примена на 
членот 92 ставови (1), (2) и (3) од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.83/18) од 1 јануари 2021 година.

II. МЕЃУСЕБНАТА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решението содржано во предложеното изменување има за цел одложна 
примена на членот 92 ставови (1), (2) и (3) („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.83/18) од 1 јануари 2021 година.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРOИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со законот чие донесување се предлага, ќе се овозможи одложна примена на 

членот 92 ставови (1), (2) и (3) („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/18) 
од 1 јануари 2021 година.
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И З В О Д
НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ШТО СЕ МЕНУВААТ
 („Службен весник на Република Македонија” бр. 83/18)

Член 92
Одредбата од членот 405 од Законот за безбедност на сообраќајот на 

патиштата („Службен весник на Република Македонија” број 169/15, 226/15, 55/16 и 
11/18), нема да се применува до 1 јануари 2019 година.

На граѓаните кои имаат положено возачки испит за категориите „АМ“, „А2“ и „Т“ 
до 1 јануари 2019 година, Министерството за внатрешни работи им издава потврда за 
положен возачки испит со право за управување возило во сообраќајот за овие 
категории.

Потврдата од ставот 2 на овој член се издава со важност до 1 јануари 2019 
година.

Формата и содржината на образецот на потврдата од ставот 2 на овој член ќе ја 
пропише министерот за внатрешни работи во рок од три месеци од денот на 
влегување во сила на овој закон.


