Службен весник на РМ, бр. 55 од 22.03.2016 година

20160551457
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 БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА
ПАТИШТАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 март
2016 година.
Бр. 08-1741/1
16 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА
Член 1
Во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република
Македонија” брoj 169/15 и 226/15), во членот 146 став (1) по зборот „работи“ се додаваат
зборовите: „во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од член 145 став (4)“.
Член 2
Во членот 155 став (3) по зборот „член“ се додаваат зборовите: „врз основа на
поднесено барање, во рок од седум дена од денот на приемот на барањето,“.
Член 3
Во членот 158 по зборот „работи“ се додаваат зборовите: „во рокот од членот 155 став
(3), со решение“.
Член 4
Во членот 173 став (4) се менува и гласи:
„(4) Одобрение за групен превоз, врз основа на поднесено барање, издава
Министерството за внатрешни работи, според седиштето, односно живеалиштето на
подносителот на барањето во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.“.
Член 5
Во членот 229 став (2) се менува и гласи:
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„(2) Лиценцата од ставот (1) на овој член, врз основа на поднесено барање ја издава
Министерството за внатрешни работи во рок од 90 дена од денот на приемот на барањето,
доколку автошколата ги исполнува условите утврдени во членот 231 од овој закон.“.

Член 6
Во член 249 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Лиценците од ставот (1) на овој член, врз основа на поднесено барање, ги издава
Министерството за внатрешни работи во рок од 30 дена од денот на приемот на
барањето.“.
Член 7
Во членот 252 став (2) зборот „Министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.
Член 8
Во членот 254 став (6) се менува и гласи:
„(6) На лицата од ставот (1) на овој член, врз основа на издаденото уверение од ставот
(5) на овој член, по поднесено барање, Министерството за внатрешни работи им издава
лиценца за работа во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.“.
Член 9
Во членот 264 став (6) зборот „Министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.
Во ставот (8) зборовите: „министерот за внатрешни работи“ се заменуваат со
зборовите: „овластеното службено лице“.
Член 10
Во членот 268 став (1) по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „и по поднесено
барање“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Дозволата од ставот (1) на овој член се издава во рок од 15 дена од денот на
приемот на барањето.“.
Ставот (2) станува став (3).
Член 11
Во членот 271 став (3) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.
Член 12
Во членот 283 став (1) зборовите: „врз основа на“ се заменуваат со зборовите: „во рок
од 90 дена од денот на приемот на барањето, врз основа на поднесено барање, како и“.
Член 13
Во членот 299 став (2) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.
Член 14
Во членот 300 ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20) и (21) се бришат.
Во ставот (22) кој станува став (4) зборовите: „од (2) до (22)“ се заменуваат со
зборовите: „(2) и (3)“.
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Член 15
Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат
согласно со законот по кој биле започнати.
Член 16
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за
општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна
постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

3 од 3

