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

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.166 од 12.11.2014 година 

 
Член 1 

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

Македонија“ брoj 68/2004, 127/2006, 11420/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 
6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 112/14) во членот 8 по став 1 се 

додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат: 
„Лиценца за меѓуопштински линиски превоз на патници и лиценца за 

меѓународен линиски превоз на патници се издава само на превозници кои 
поседуваат возила со минимум Еуро 2 еколошки стандард. 
Одредбите од став 1 точка 6) на овој член не се однесуваат за добивање на 

лиценца за вршење на авто такси превоз на патници за трговец поединец.“ 
Ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат ставови 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 

 
Член 2 

Во членот 33 ставот 1 се менува и гласи: 

„Возни билети исклучиво се продаваат преку унифициран електронски систем со 
електронско плаќање на билетите“. 

Ставот 2 се брише. 
Ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 2, 3, 4, 5 и 6. 
Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: „Превозникот и автобуската станица 

може да продаваат возни билети“ се заменуваат со зборовите: „Возни билети 
може да се продаваат само за“. 

 
Член 3 

Во членот 43 по ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи: 

„По исклучок за превоз на војни лица од дома до работа и обратно списокот на 
патници не е составен дел на договорот за извршување на превозот. При 

превозот на војни лица од дома до работа и обратно задолжително е во возилото 
од страна на корисникот на превозот да има лице кое ќе биде задолжено со 
список на патници кои се превезуваат.“ 

Ставовите 6, 7, 8 и 9 стануваат ставови 7, 8, 9, и 10. 
 

Член 4 
Во членот 64 во ставот 4 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 
зборовите „за стоката која е во возилото.“ 

 
Член 5 

Во член 70 по ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
„Странскиот превозник меѓународната транспортна дозвола не смее да ја даде на 
друг превозник ниту да ги преправа или да ги менува впишаните податоци. 

Дозволата уредно и во целост се пополнува пред започнување на превозот на 
територија на Република Македонија.“ 

Во ставот 6 кој станува став 7 по зборот „стоки” се става запирка и се додаваат 
зборовите „уредно пополнета.“ 

Ставовите 7, 8 и 9 стануваат ставови 8, 9 и 10, 
По ставот 10 се додава нов став 11 кој гласи: 
„Странскиот превозник ако е од држава потписник на ЦМР конвенција, за стоката 

која ја превезува мора во возилото да има уредно пополнет ЦМР образец на 
товарен лист, а податоците наведени во привремената (ЦОЛЛ) сообраќајна 
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дозвола и/или сообраќајна дозвола за возило, дефинираат од која држава е 
превозникот.“ 

 
Член 6 

По членот 70 се додава нов член 70-а , кој гласи: 

 
„Член 70-а 

Правните лица, трговци поединци, физички лица, кои самостојно вршат дејност, 
при вршење меѓународен промет на стока, должни се пред утовар или растовар 
на стока да проверат дали странскиот превозник има меѓународна транспортна 

дозвола, дали е правилно употребена, пополнета и/или дали ЕКМТ дозвола е 
соодветна. 

Лицата наведени во став 1 на овој член, мора на проверената поединечна 
транспортна дозволата во согласност со став 1 на овој член од задната страна на 

дозволата да означат дали се работи за утовар или истовар, датум, потпис и 
печат и да ја фотокопираат ЕКМТ дозволата. Копија од поединечната транспортна 
дозвола и/ или ЕКМТ дозволата, која ја провериле и завериле должни се да ја 

чуваат две години по истекот на рокот, во која бил извршен превозот на стока. 
Копиите од меѓународните дозволи се чуваат со документацијата потребна за 

завршување на дозволено царинско постапување во извозна и/или увозна 
постапка во меѓународен промет на стоки.“ 
 

Член 7 
Членот 72 се менува и гласи: 

„Ако царинската управа утврди дека странскиот превозник при влез или излез од 
Република Македонија односно на царински терминал во внатрешноста на 
државата, истиот не поседува дозвола за меѓународен превоз на стоки или 

меѓународната дозвола не е уредно пополнета, а превозникот е од земја со која 
Република Македонија има склучено спогодба за меѓународен превоз на стоки со 

која е предвидено превозот да се извршува врз основа на дозволи, ќе го забрани 
влегувањето, односно излегувањето на возилото од територијата на Република 
Македонија. “ 

 
Член 8 

Во член 75 во ставот 2 зборовите: “Агенцијата за државни патишта” се 
заменуваат со зборовите “Јавно претпријатие за државни патишта.” 
Во ставот 5 по зборот „превоз“ се додаваат зборовите: „во оригинал”. 

 
Член 9 

Во членот 78 став 2 зборовите: „на внатрешниот превоз на патници за сопствени 
потреби“ се заменуваат со зборовите „превозот од став 1 на овој член.“ 
 

Член 10 
Членот 81 се менува и гласи : 

„Царинската управа, на граничниот премин, односно на друго место каде што се 
врши царинскиот надзор проверува дали домашниот и странскиот превозник 
имаат меѓународна транспортна дозвола и други исправи и документи за возило, 

возач, стока и/или патници (ЦМР-товарен лист или план за возење на возачите 
или извод од лиценца или сертификат за учество на возачите во меѓународниот 

патен сообраќај и слично), пропишани со овој закон за вршење на соодветен вид 
на превоз и дали превозникот го врши превозот во согласност со тие документи. 

Ако царинската управа утврди дека странски или домашен превозник нема во 
возилото меѓународна транспортна дозвола и други потребни исправи и 
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документи или истите не ги користи на пропишан начин, ќе забрани влез на 
возилото во Република Македонија, односно излез од неа. 

Ако царинската управа при проверка на документи за спроведување на царинска 
постапка во деловни простори кај правно лице, трговец поединец и физичко лице 
кои вршат меѓународен промет на стоки не најде копија од меѓународна 

транспортна дозвола и/или констатира прекршувања на одредби од ставот 1 на 
овој член задолжително го информира Државниот инспекторат за транспорт.“ 

 
Член 11 

Во членот 87-а во став 2 по зборовите: „територијата на Република Македонија„ 

се става запирка и се додаваат зборовите „ царински терминали”. 
Во ставот 4 зборот „ ставот 1“ се заменува со зборовите: „ставови 1 и 2“. 

 
Член 12 

Во членот 88 ставот 1 по алинеата 5 се додава нова алинеа 6 која гласи: 
“- спроведување на активностите од член 70-а на овој закон,”. 

 

Член 13 
Во членот 96 став 1 точка 1) во заградата на крајот од реченицата се додаваат 

зборовите „член 4-а став 1 и член 70 став 10“. 
Tочката 6) се менува и гласи : 
„ странски превозник врши меѓународен превоз на стока без дозвола (член 70 

ставови 1 и 3 и член 79).“ 
Во точката 8) зборот „патници” се брише и во заградата зборот „точка 1” се 

брише. 
 

Член 14 

Во член 97 во ставот 1 точката 17) се менува и гласи: 
„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).” 
 

Член 15 
Во член 98 во точката 2) во заградата бројот “3” се заменува со бројот “5”. 

По точката 15) се додава нова точка 15-а која гласи: 
„15-a) на правно лице вршител на меѓународен промет на стока кое не задржало 
копија од меѓународна дозвола од странски превозник (член 70-а ставови 1 и 2)“. 

 
Член 16 

Одредбата на член 1 на овој закон со која член 8 се дополнува со нов став 2 ќе 
отпочне да се применува од 1-ви април 2015 година. 
 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 


