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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 март
2012 година.
Бр. 07-1500/1
27 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ
ПАТИШТА
Член 1
Во Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија” број
84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11 и 53/11), во членовите 1, 5, 11 став (1), 14 ставови
(1), (4) и (8), 15 став (1) точки 8 и 12, 19 точки 5 и 7, 58 став (4), 61 ставови (1) и (2), 62-а и
78 став (1) точка 13 по зборот „реконструкцијата” се додава зборот „рехабилитацијата.”
Член 2
Во членот 7 по алинејата 10 се додава нова алинеја 11, која гласи:
„- клучка,”.
Член 3
Во членовите 8, 63 став (1) и 75 алинеја 1 по зборот „реконструкцијата” се става
запирка и се додава зборот „рехабилитацијата”.
Член 4
Во членот 10 став (1) зборот “три” се заменува со зборот “шест”.
Во ставот (2) зборот “три” се заменува со зборот “шест”.
Ставот (3) се брише.
Член 5
Во членот 15 став (1) точка 9 по зборот „реконструкцијата” се става запирка и се
додава зборот „рехабилитацијата”.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
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„(4) Изработка на проектната документација за изградба и реконструкција на
државните патишта, покрај Агенцијата може да врши и друг инвеститор по добиено
позитивно мислење од Агенцијата, кој по изработката три примероци од ревидираната
проектна документација доставува до Агенцијата.”
Ставот (4) станува став (5).
Член 6
По членот 21 се додаваат 21 нов член 21-а, 21-б, 21-в, 21-г, 21-д, 21-ѓ, 21-е, 21-ж, 21з,21-ѕ, 21-и, 21-ј, 21-к, 21-л, 21-љ, 21-м, 21-н,21-њ, 21-о, 21-п и 21-р, кои гласат:
“Член 21-а
(1) Вработените во Агенцијата кои вршат работи од јавен интерес согласно со овој
закон имаат статус на јавни службеници.
(2) Вработените во Агенцијата кои вршат помошни и технички работи немаат статус на
јавни службеници и во однос на нивните права, обврски и одговорности од работниот
однос се применуваат одредбите од Законот за работните односи.
Член 21-б
(1) Во Агенцијата за вршење на работи од јавен интерес може да се вработи лице кое
ги исполнува општите и посебните услови утврдени со Законот за јавните службеници,
како и другите услови пропишани со актот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
(2) За пополнување на слободно работно место за вршење на работи од јавен интерес
во Агенцијата, директорот на Агенцијата донесува одлука за потреба од вработување на
јавен службеник.
(3) Со одлуката од ставот (2) на овој член се определува дали пополнувањето на
слободното работно место се врши преку вработување на лице по пат на објавување на
јавен оглас, објавување на интерен оглас, распоредување од вработените јавни
службеници или преземање на јавен службеник од друга институција.
(4) Доколку пополнувањето на слободно работно место се врши по пат на објавување
на јавен оглас, Агенцијата доставува барање до Агенцијата за администрација заради
објавување на јавен оглас за вработување.
(5) Објавувањето на огласот од ставот (4) на овој член и спроведување на постапката за
избор се вршат согласно со Законот за јавните службеници.
(6) Во случаите кога пополнувањето на слободното работно место се врши по пат на
објавување на интерен оглас, на веб страницата на Агенцијата се објавува интерен оглас.
Огласот содржи податоци за работното место кое треба да се пополни, посебните услови
утврдени во членовите 15 и 19 од Законот за јавните службеници, условите пропишани во
актот за систематизација на работните места кои треба да ги исполнува јавниот службеник
и рокот за пријавување.
Член 21-в
(1) Јавен службеник вработен во Агенцијата кој има соодветно образование, потребно
работно искуство во струката и ги исполнува и другите услови утврдени во актот за
систематизација на работните места, по потреба на Агенцијата или по негово барање може
да се распореди на друго работно место согласно со актот за систематизација на работните
места или да се преземе во друга институција, ако за тоа има негова согласност и
согласност на одговорните лица во институциите.
(2) Вработен во Агенцијата кој нема статус на јавен службеник, а има соодветно
образование, потребно работно искуство и ги исполнува и другите услови утврдени во
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актот за систематизација на работните места на Агенцијата, по потреба или по негово
барање, по претходно положен испит за јавен службеник може да биде распореден на
работно место со соодветно звање во Агенцијата и да се стекне со статус на јавен
службеник.
(3) Лицата кои за прв пат се вработуваат во Агенцијата за вршење на работи од јавен
интерес и лицата кои се вработуваат на повисоко работно место од претходното во
Агенцијата, задолжително извршуваат пробна работа. Пробната работа за избраниот
кандидат за јавен службеник со високо образование трае 12 месеци, а за избраниот
кандидат со средно образование и лицето кое се вработува на повисоко работно место од
претходното, пробната работа трае шест месеци.
(4) За начинот на вршење на пробната работа и вработувањето на избраните лица од
ставот (3) на овој член се применуваат одредбите од членот 21-в од Законот за јавните
службеници.
Член 21-г
Јавниот службеник во Агенцијата лично е одговорен за вршењето на работите и
работните задачи од работното место.
Член 21-д
(1) Секој јавен службеник и друго лице, во согласност со закон, има право да поднесе
иницијатива за покренување на дисциплинска постапка против јавен службеник во
Агенцијата која треба да биде образложена.
(2) Предлог за покренување на дисциплинска постапка против јавниот службеник
поднесува непосредно претпоставениот јавен службеник, односно раководниот службеник
или директорот на Агенцијата.
Член 21-ѓ
(1) Предлог за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност по
правило ги содржи следниве елементи:
- лично име на јавниот службеник за кого се поднесува предлогот за поведување на
постапка за утврдување на дисциплинска одговорност,
- работно место на кое е распореден јавниот службеник за кого се поднесува предлогот,
- опис на дејствието/та со кое е извршено кршење на работниот ред и дисциплина или
неисполнување на работните обврски,
- наведување на квалификација на дејствието/та од ставот (1) алинеја 3 на овој член со
конкретно наведување дали тоа според оцена претставува полесно, односно потешко
кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски,
- време, начин и место на вршење на дејствието со кое е извршено кршењето на
работниот ред и дисциплина и неисполнување на работните обврски,
- последици што настанале на работниот ред и дисциплина и неисполнување на
работните обврски,
- наведување на доказ/и од кои се потврдува таквото однесување, односно доказ што е
во прилог на фактот дека е извршено комплетно дејствие (службена белешка, писмен
извештај, информација, пријави, изјави од сведоци и слично),
- наведување на лично име на лице кое може да биде повикано во својство на сведок,
- податок дали јавниот службеник за кого се поднесува предлогот дотогаш одговарал за
кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски во
Агенцијата и
- податок во врска со претходни наградувања на јавниот службеник.

3 од 8

Службен весник на РМ, бр. 44 од 30.3.2012 година

(2) Во прилог на предлогот од ставот (1) на овој член се доставуваат доказите што се
наведени во истиот и други документи што според оцена на предлагачот се од значење за
конкретниот случај.
Член 21-е
(1) Директорот на Агенцијата формира комисија за водење на дисциплинска постапка
за дисциплински престап во рок од осум дена од денот на поднесувањето на предлогот за
покренување на дисциплинска постапка.
(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составена од три члена и тоа еден раководен
јавен службеник и двајца јавни службеници од кои еден со звање од истата група на
звање, како и јавниот службеник против кого се води дисциплинската постапка.
Членовите на Комисијата имаат заменици.
(3) Претседателот на комисијата е од редот на раководните државни службеници.
(4) Комисијата од ставот (1) на овој член, по спроведената дисциплинска постапка, му
предлага соодветна дисциплинска мерка на директорот.
(5) Ако комисијата од ставот (1) на овој член утврди дека јавниот службеник не е
одговорен или не се исполнети условите за донесување на решенија за изрекување на
дисциплинска мерка му предлага на директорот да го отфрли предлогот, односно да ја
запре постапката.
Член 21-ж
(1) Дисциплинските мерки против јавниот службеник ги изрекува директорот, а по
претходен писмен извештај од непосредно претпоставениот јавен службеник.
(2) Пред изрекување на дисциплинската мерка јавниот службеник се известува писмено
за наводите на извештајот од ставот (1) на овој член што постојат против него и истиот
има право да даде устен или писмен одговор во рок кој не може да биде пократок од осум
дена.
(3) Доколку јавниот службеник не сака да го прими известувањето за наводите на
извештајот од ставот (1) на овој член во рок од три дена, истото ќе биде објавено на
огласната табла во седиштето на Агенцијата.
(4) Директорот на Агенцијата во рок од 60 дена од денот на започнувањето на
постапката донесува решение за изрекување на дисциплинска мерка.
Член 21-з
Против решението за изрекување на дисциплинска мерка, јавниот службеник во
Агенцијата има право на жалба во рок од осум дена до Агенцијата за администрација.
Член 21-ѕ
(1) Јавниот службеник во Агенцијата е одговорен за штетата која на работа или во
врска со работата намерно или од крајна небрежност ја предизвикал на Агенцијата.
(2) Директорот на Агенцијата формира комисија за утврдување на материјална
одговорност на јавниот службеник.
(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од претседател и двајца члена од
кои еден е јавен службеник, а еден е претставник на синдикатот и нивни заменици.
Претседателот на комисијата е раководен јавен службеник или јавен службеник кој не е со
пониско звање од звањето на јавниот службеник против кој се води постапка за
материјалната одговорност.
(4) Комисијата од ставот (2) на овој член ја утврдува материјалната одговорност за
постоење на сторена материјална штета, нејзината висина и начинот на сторување, кој ја
предизвикал штетата и кој ќе ја надомести.
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(5) Комисијата од ставот (2) на овој член за утврдената фактичка состојба поднесува
извештај врз основа на кој директорот на Агенцијата донесува решение за надоместок на
штета.
Член 21-и
Предлог за покренување на постапка за утврдување на материјална одговорност против
јавниот службеник во Агенцијата поднесува непосредно претпоставениот јавен
службеник, односно раководниот службеник или директорот на Агенцијата.
Член 21-ј
Против решението од членот 21-ј став (5) од овој закон јавниот службеник има право да
изјави жалба до Агенцијата за администрација во рок од осум дена од денот на
врачувањето на решението.
Член 21-к
Јавниот службеник во Агенцијата врз основа на континуирано следење на работењето
се оценува од непосредно претпоставениот раководен јавен службеник.
Член 21-л
Оценувањето на јавниот службеник во Агенцијата се врши со цел да се добие реална
слика за стручноста, квалитетот, ефикасноста и ефективноста во извршувањето на работи
од јавен интерес утврдени со закон.
Член 21-љ
Оценувањето на јавниот службеник се врши врз основа на податоците за резултатите од
работата и личните квалитети имајќи ги предвид податоците за обуките, наградите,
дисциплинските мерки и отсуствата во претходна година.
Член 21-м
При оценување на резултатите од работата се врши оценување на познавање и примена
на прописите и практиките, остварување на работните цели, навремено извршување на
работата, квалитетно извршување на работата и организирање на работата.
Член 21-н
При оценување на личните квалитети се врши оценување на креативност,
иницијативност и заинтересираност на работата, способност за тимска работа, способност
за работа под притисок и комуникациски вештини.
Член 21-њ
Оценувањето се врши на објективен и непристрасен начин, без влијание и притисок од
непосредни претпоставени и раководни јавни службеници врз оценувачот.
Член 21-о
Оценувањето се врши како шестмесечен континуиран процес на вреднување на
резултатите од работата и личните квалитети на оценуваниот, кој опфаќа:
- утврдување на работни цели и активности,
- следење и прибирање на податоците во работењето на јавниот службеник,
- давање инструкции и совети за подобрување на работењето и
- интервју со јавниот службеник.
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Член 21-п
(1) Оценувачот во текот на периодот на оценување, постојано ја следи работата на
јавниот службеник во Агенцијата и прибира податоци што се од суштествено значење за
оценувањето.
(2) Следењето и прибирањето на податоците подразбира проверка и евидентирање на
квалитетот и квантитетот во остварување на работните задачи.
(3) При следењето на работата, оценувачот постојано го мотивира јавниот службеник
во Агенцијата и му дава инструкции и совети за подобрување на работењето, му укажува
на конкретни детали во работата, на постапките што водат кон успешно работење и на
недостатоците во неговото работење.
Член 21-р
При оценувањето на работата на јавниот службеник во Агенцијата се применува
образецот за оценување на јавниот службеник пропишан согласно со Законот за јавните
службеници.”
Член 7
Во членот 26 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Под рехабилитација на јавен пат, во смисла на овој закон, се подразбира
подобрување и зајакнување на коловозната конструкција и објектите на патот (нивелетата,
одводнувањето, сообраќајната сигнализација и друго), а во рамките на постоечкиот пат
односно траса на патот.”
Ставот (3) станува став (4).
Член 8
Во членот 38 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
“(2) Република Македонија и правното лице на кое врз основа на договор му се
отстапени работите за одржување на јавните патишта и улици не одговара за штетата што
ќе им биде причинета на корисниците на јавните патишта и улици поради удар со
возилото во животни, доколку корисникот на патот нема билет за платена патарина фискална сметка, а согласно со рангот на патот задолжително е плаќање патарина или
доколку возилото не е регистрирано или доколку возачот кој го управувал возилото не
поседува возачка дозвола.”
Член 9
Во членот 45 став (2) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „како и условите за нивното отстранување.”
Член 10
Во членот 46-а став (2) алинејата 5 се менува и гласи:
„- доказ за одобрен урбанистички проект или за одобрена урбанистичка планска
документација”.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Одобрението ќе биде издадено по доставен доказ за платен надоместок за издавање
на одобрение за изградба на пристапен пат.”
Член 11
Во членот 60 ставот (1) се менува и гласи:
„Средствата од надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и
приклучните возила што имателите на моторни возила го плаќаат при регистрацијата на
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возилото, станиците за технички преглед на возила во рок од десет дена се должни од
собраните средствата 99% да трансферираат на потсметка на Агенцијата, во рамките на
единствената трезорска сметка, а 1% да трансферираат на сметка на Републичкиот совет
за безбедност на патиштата.”
Ставот (3) се менува и гласи:
“Од вкупните трансферирани средства на Агенцијата, а остварени по основ на
надоместокот од ставот (1) на овој член, 50% се приход на Агенцијата и се користат за
изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта, а
50% се распределуваат на општините, односно на градот Скопје за изградба,
реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици
согласно со годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
општинските патишта и улици.”
Член 12
По членот 65 се додава нов член 65-а, кој гласи:
“Член 65-а
(1) Возилото што е направено со него да управува лице чии екстремитети суштествени
за управување со возилото се оштетени, на барање на тоа лице може да биде обележано со
посебен знак.
(2) Посебниот знак од ставот (1) на овој член го изработуваат и издаваат техничките
станици овластени за регистрација на моторни возила.
(3) Формата и содржината на посебниот знак од ставот (1) на овој член ги пропишува
министерот за транспорт и врски.”
Член 13
Во членот 66 ставот (3) се менува и гласи:
„Во возилата на лицата од ставот (2) на овој член треба да има членски книшки
издадени од надлежните здруженија, потпишани и заверени од страна на Агенцијата со
која се потврдува нивното ослободување од плаќање патарина.”
Член 14
Во членот 66-д став 1 зборовите: “а ќе го уплатуваат” се заменуваат со зборовите: “а во
рок до три дена се должни да го уплатат”.
Член 15
По членот 66-ж се додава нов член 66-з, кој гласи:
„Член 66-з
(1) Заради итно оспособување на патот за сообраќај, односно отстранување на тешки
товарни возила при сообраќајна незгода, доколку правното лице од членот 64 став (4) од
овој закон не располага со возила или механизација за да може да го оспособи патот за
сообраќај, во тој случај за постапување и оспособување на патот за сообраќај, односно
отстранување од патот на тешки товарни возила при сообраќајна незгода е должно
правното лице надлежно за одржување на јавните патишта согласно со овој закон,
односно правното лице на кое со договор му е отстапено да ги одржува јавните патишта.
(2) Доколку правните лица од ставот (1) на овој член не располагаат со потребните
возила или механизација за оспособување на патот за сообраќај во тој случај потребните
активности може да ги спроведе Дирекцијата за заштита и спасување или Центарот за
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управување со кризи или друго правно лице кое располага со соодветни возила и
механизација.
(3) Трошоците за реализација на активностите од ставовите (1) и (2) на овој член се на
товар на сопственикот на возилото со кое е сторена сообраќајната незгода.”
Член 16
Во членот 69 по точката 10 се додава нова точка 11, која гласи:
“11) вршат надзор и контрола на наплатата на надоместокот за употреба на јавните
патишта за моторни и приклучни возила и надоместокот за техничка помош на
патиштата;”.
Точката 11 станува точка 12.
Член 17
Во членот 77 став (1) по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:
“3) не врши уплата на средствата согласно со одредбите од членовите 60 и 66-д од овој
закон.”
Член 18
Во членот 79 став (3) бројот “10” се брише.
Член 19
Во членот 80 став (2) по зборовите: “За прекршоците од” се додаваат зборовите:
“членот 78”, а по зборовите: “државниот комунален инспектор” се става запирка и се
додаваат зборовите: “инспекторот за патишта”.
Во ставот (4) зборовите: „како и за прекршокот од членот 79 став (1) точка 10)” се
бришат.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) За прекршокот од членот 79 став (1) точка 10 од овој закон инспекторите за
патишта и униформираниот полициски службеник можат на самото место да му изречат
глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност на физичко лице при што на
сторителот на прекршокот ќе му врачат покана за плаќање на глобата во рок од осум дена
од денот на врачувањето на поканата.”
Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7) и (8).
Член 20
Статутот и актот за систематизација на работните места на Агенцијата ќе се усогласат
со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Член 21
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од
членот 20 ставови (2) и (3) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
(“Службен весник на Република Македонија” број 54/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009,
161/2009, 36/11 и 51/11).
Член 22
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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