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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на 
државјаните на Република Македонија,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
16 декември 2020 година.

 
Бр.08-4540/1  Претседател на Република

16 декември 2020 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТНИТЕ 
ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија” број 67/92, 20/2003, 46/2004, 19/2007, 84/2008, 51/11, 
135/11, 154/15 и 55/16), во насловот на законот зборовите: „Република Македонија“ се 
заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 

Член 2
Во член 43-а во ставот 1 зборовите: „100 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „15 

до 350 евра“.
Во ставот 2 зборовите: „200 до 300 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“.
Во ставот 3 зборовите: „100 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „15 до 350 евра“.
Во ставот 4 зборовите: „100 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „15 до 350 евра“.

Член 3
Членот 43-б се менува и гласи:
„Глоба во износ од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност – за микро  трговци; 50 

до 2.000 евра во денарска противвредност – за мали трговци;  250 до 6.000 евра во 
денарска противвредност – за средни трговци и 250 до 10.000 евра во денарска 
противвредност – за големи трговци, ќе му се изрече за прекршок на правно лице, кое 
патната исправа ја зема во залог поради ненамирени обврски (член 5 став 5). 
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Глоба во износ од 50 до 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок 
од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“.

Член 4
Во членот 44 во воведната реченица зборовите: „100 до 250 евра“ се заменуваат со 

зборовите: „50 до 250 евра“.
Точката 2) се брише.
Точките 3), 4), 5) и 6) стануваат точки 2), 3), 4) и 5).

Член 5
По членот 44 се додава нов член 44-а, кој гласи:

„Член 44-а
Глоба во износ од 15 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече за  прекршок 

на физичкото лице кое користи патна исправа, доколку се променети податоците од член 
26 став 1 точките 1), 2), 5) и 7) од овој закон.“.

Член 6
Во членот 45 во воведната реченица зборовите: „50 до 100 евра“ се заменуваат со 

зборовите: „25 до 100 евра“.

Член 7
Во член 45-а  во ставот 1 зборовите: „43-б став 2“ се бришат.
Ставовите 5 и 6 се бришат.
Ставот 7 кој станува став 5 се менува и гласи:
„Остварувањето на правото на правен лек против одлуката на комисијата од ставот 1 на 

овој член, како и постапката по правниот лек се спроведува согласно со Законот за 
прекршоците.“.

Член 8
По членот 45-б се додаваат два нови членови 45-в и 45-г, кои гласат:

„Член 45-в
За прекршоците предвидени со одредбата од членот 43-б од овој закон, прекршочна 

постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.

Член 45-г
За прекршоците утврдени во членовите 43-а, 43-б, 44, 44-а и 45 од овој закон се издава 

прекршочен платен налог, согласно со закон, од страна на овластеното службено лице од 
Министерството за внатрешни работи, односно надлежниот службеник од 
Министерството за надворешни работи.

Прекршочниот платен налог содржи: лично име, адреса и единствен матичен број на 
граѓанинот, а за правно лице: назив,  седиште и даночен број, местото и времето  на  
сторување  на  прекршокот, правната  квалификација  на  прекршокот, износот на глобата, 
број на сметката за плаќање и правна поука.

Во прекршочниот платен налог се изрекува глоба во износ пропишан за прекршокот со 
овој закон.
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Ако глобата за прекршокот предвиден со овој закон е пропишана во распон, се 
изрекува глоба во минималниот износ пропишан за прекршокот со овој закон. 

По приемот на прекршочниот платен налог  сторителот е должен да ја плати глобата 
изречена согласно со ставот 1 на овој  член, во рок од осум дена од денот на приемот на 
прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот 5 на овој член,  ќе плати 
половина од изречената глоба и веднаш е должен со налогот да приложи банкарска или 
поштенска уплатница за извршената уплата на уплатна сметка до овластеното службено 
лице, односно надлежниот службеник кој го издал прекршочниот платен налог, за кое 
право се поучува во правната поука.

Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен  платен налог не се плаќаат 
трошоци на постапката.

Сторителот којшто со заминувањето заради  престој во  странство  би  можел  да го 
одбегне плаќањето на глобата е должен веднаш да ја плати глобата изречена со 
прекршочниот платен налог.

 Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот 6 на овој член, овластеното 
службено лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот 
суд, односно прекршочен орган.“.

Член 9
Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“.


