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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.6 од 13.01.2012 година

Член 1
Во Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија“ број 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11 и 53/11), во
членот 3 точка 4 по зборот “сообраќај” се додаваат зборовите: “превоз за
сопствени потреби и организација за превоз”.
Во точката 4-а по зборот “секое” се додава зборот “моторно”.
Точките 30 и 31 се бришат.

Член 2
Во членот 4-а по зборот “поединечно” се додава зборот “моторно”.

Член 3
Во членот 6 став 1 алинеја 2 по запирката се додаваат зборовите: “доколку таа се
бара согласно со закон, меѓународна спогодба или договор за превоз на патници
и стока во патниот сообраќај склучена меѓу Република Македонија и земјата до,
од или преку чија територија се извршува превозот”.

Член 4
Во членот 7 став 2 точката на крајот се брише и се додаваат зборовите:
“(подвижна библиотека, подвижна кантина, работилница, подвижни објекти за
спиење и слично)”.

Член 5
Во членот 8 став 5 зборовите: “доказ за платени придонеси за период од
најмалку шест месеци пред поднесување на барањето за лиценца” се бришат.
Ставот 6 се менува и гласи:
“Лиценца за организација на превоз на стока и/или патници во внатрешниот и
меѓународниот патен сообраќај може да добие правно или физичко лице кое има
регистрирано шифра на дејност, придружни дејности во превозот или шифра на
дејност туристички  агенции, организатори на патувања (туроператори) и други
резервациски услуги и кое има запишан капитал и резерви од минимум 100.000
евра во денарска противвредност во билансот на состојба од тековната година
и/или запишан основен влог за  новото трговско друштво, односно банкарска
гаранција за обезбедена финансиска стабилност.”
По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:
“Одредбите од ставовите 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 10 и 5 на овој член не се
однесуваат за добивање на лиценца за организација на превоз на стока и/или
патници во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај.”

Член 6
Во членот 8-в став 2 алинејата 1 се менува и гласи:
“- впишани податоци за капитал и резерви во билансот на состојба за
претходната година или”.
Ставот 4 се менува и гласи:
“Превозник кој својата финансиска состојба ја докажува со впишани податоци за
капитал и резерви во билансот на состојба за претходната година, во периодот на
важноста на лиценцата е должен во рок од шест месеци по рокот за предавање на
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билансот на состојба кај надлежен орган да ја корегира состојбата на контото
“запишан капитал и резерви”, доколку има намалување на вредноста во однос на
вредноста од ставот 1 на овој член.”

Член 7
Во членот 8-г по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Ново регистрирано правно лице е правно лице кое е запишано во Централниот
регистар на Република Македонија не повеќе од шест месеци и не е должно да ја
докажува обврската за добар углед.”

Член 8
Во членот 9 став 1 по зборот “секое” се додава зборот “моторно”.

Член 9
Во членот 14 став 4 алинеја 2 по зборот “превоз” се додават зборовите: “и број на
сертификат за професионална компетентност на управителот, односно овластено
лице одговорно за превоз”.
Во алинејата 4 зборовите: “(ЕМБ) и образование на вработените возачи” се
заменуваат со зборовите: “(ЕМБГ) и сертификат за учество на возачите во
меѓународниот патен сообраќај”.

Член 10
Во членот 24-а ставот 3 се менува и гласи:
“Огласот од ставот 2 на овој член се објавува еднаш во текот на годината и тоа на
1 октомври во тековната година.”
Во ставот 7 точката на крајот од ставот се брише и се додаваат зборовите: “за
внатрешен превоз на патници. За меѓународен превоз на патници во моментот на
електронското аплицирање за меѓународна автобуска линија превозникот треба
да поседува толку возила колку што му се потребни за одржување само на веќе
одобрените возни редови .“

Член 11
По членот 25 се додава нов член 25-а, кој гласи:

“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 12
Во членот 44 став 7 алинеја 1 зборовите: “заверена на нотар ” се бришат.
Во алинејата 2 зборот “доказ” се заменува со зборовите: “извод од лиценца за
возила со кои потврдува”.
Алинејата 6 се брише.

Член 13
Во членот 54 став 1 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
“унифицирани ознаки и опрема на такси возилото,”.
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Член 14
Во членот 57 по ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:
“Правното или физичкото лице кое управува со автобуската станица или на кое
му е доверено управувањето со автобуската станица, доставува барање за
утврдување на категоријата на автобуската станица до Министерството за
транспорт и врски.
Kон барањето од ставот 6 на овој член задолжително се приложува извод од
важечкиот урбанистички план или урбанистички проект со конкретна намена на
земјиштето јавна сообраќајна површина или автобуска станица.”
Ставовите 6 и 7 стануваат ставови 8 и 9.

Член 15
Во членот 69-а ставот 3 се брише.

Член 16
Во членот 70 став 6 кратенката “ЦЕМТ” се заменува со кратенката “ЕКМТ”.

Член 17
Во членот 71 став 1  по зборовите: “на превозникот” се додаваат зборовите: “за
билатерален и транзитен превоз”.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
”Превоз за и од трета земја не е дозволен.”

Член 18
Членот 72-а се брише.

Член 19
Во членот 89 став 4 бројот “6” се заменува со бројот “5”.
Во ставот 5 бројот “6” се заменува со бројот “5”.
Во ставот 6 бројот “5” се заменува со бројот “6”.
Во ставот 8 бројот “5” се заменува со бројот “6”.

Член 20
Членот 99-а се менува и гласи:
“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 и такси превоз без лиценца
(член 4 став 1);
2) злоупотреби потврда за членство и возен картон спротивно на членот 33 став 4
од овој закон;
3) врши превоз на патници во меѓуопштинскиот и меѓународниот патен сообраќај
без дозвола (член 25 став 1) и
4) врши такси превоз спротивно на условите пропишани од страна на советот на
општината, односно на Советот на градот Скопје (член 54 став 1).
За прекршоците од ставот 1 на овој член барањето за поведување на прекршочна
постапка се поднесува до Министерството за транспорт и врски пред Комисијата
за водење на прекршочна постапка (во натамошниот текст: Комисијата).
Освен глобата од ставот 1 на овој член за прекршоците од ставот 1 точки 1 и 3 на
овој член, возилото што било користено за превоз со кое е сторен прекршокот од
ставот 1 точки 1 и 3 на овој член времено се одзема од страна на
униформираниот  полициски службеник во моментот на сторување на прекршокот
на период од шест месеци до една година, а по издавање на решение за времено
одземање на возилото од страна на инспекторот за патен сообраќај. На
физичкото или правното лице на кое му е издадено решение за времено
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одземање на возилото согласно со овој став, може да му се врати времено
одземеното возило пред рокот определен во решението за времено одземање на
возилото, доколку физичкото или правното лице добие лиценца за вршење
превоз, но возилото во никој случај не може да се врати пред истекот на три
месеци од денот на донесување на решението за времено одземање на возилото.
Против решението на инспекторот за патен сообраќај не е дозволена жалба.
Против решението на инспекторот за патен сообраќај може да се поднесе тужба
за управен спор во рок од осум дена од сторувањето на прекршокот.
Тужбата за управен спор не го одлага извршувањето на решението за времено
одземање на возилото донесено од инспекторот за патен сообраќај.
Трошоците кои ќе настанат за времетраење на спроведување на решението за
времено одземање на возило до истекот на рокот за враќање на возилото паѓаат
на товар на сторителот на прекршокот.”

Член 21
Спогодбите склучени согласно со членот 23 од Законот за превоз во патниот
сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 127/2006,
114/2009, 83/10, 140/10, 17/11 и 53/11), продолжуваат да се применуваат по
влегувањето во сила на овој закон до рокот за кој се склучени, но најдоцна до 1
јуни 2012 година.

Член 22
Одредбата од членот 10 од овој закон ќе се применува од 1 јануари 2012 година.

Член 23
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија“.


