
 Врз основа на член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај 

(“Сл.весник на РМ“ 68/2004), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (“Сл.весник на РМ“бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 10 од Статутот на 

општина Чешиново-Облешево (“Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево“бр.6/2015, Советот на општина Чешиново-Облешево на седницата од 

15.03.2018 год., донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За вршење на општински линиски превоз на патници 

 

Член 1 

 Општински линиски превоз на патници можат да вршат превозници кои ќе 

добијат лиценца за вршење таков вид превоз. 

 Лиценцата се издава со рок на важење  од 5 (пет) години. 

 Општински линиски превоз на патници се врши врз основа на дозвола за 

одредена линија што ја издава Градоначалникот на општината, по претходно 

поднесено писмено барање  и исполнување на потребните услови согласно Законот 

за превоз во патниот сообраќај . 

 Општински линиски превоз се врши со комби возила со најмалку 9 (девет) 

седишта (8+1). 

Член 2 

 За вршење на општински линиски превоз на патници на територијата на 

општина Чешиново-Облешево дополнително  ќе се утврдува возен ред , кој ќе биде 

усогласен со потребите на населението и потенцијалните превозници. 

 При вршењето на општинскиот линиски превоз на патници, превозниците ќе 

ги употребуваат автобуските постројки кои се веќе обележани и се користат во 

секое населено место. 

 Возниот ред ќе биде истакнат на огласна табла на општината.По потреба 

истиот може да биде променет. 

 При вршење на општинскиот линиски превоз на патници ќе се применува 

тарифата на веќе важечките цени во патниот сообраќај. 

Системот на наплата ќе се применува преку продажба на билети во 

возилото. 

Ценовникот го утврдува и објавува превозникот и за тоа го известува 

надлежниот општински орган. 

За користење на услугите за превоз, патникот е должен во возилото да има 

билет.  

Патниците кои користат општински линиски превоз, за цело време на 

возење, треба да имаат возен билет. 

Патникот мора на барање на инспекторот за патен сообраќај, како и на 

контролорите  да го даде билетот на увид. 

Возачот на возилото е должен врз основа на расположливите места во 

возилото да ги смести патниците и нивниот личен багаж. 

Возачот на возилото не смее да качува или слегува патници и товара или 

истовара багаж надвор од автобуските стојалишта кои се одредени во возниот ред. 

 



 

Член 3 

 За воспоставување на меѓуопштински линиски превоз на патници ќе се 

направат посебни договори за регулирање на правата и обврските помеѓу 

соседните општини. 

Член 4 

 За превоз на одреден вид на патници ( ученици, работници и сл.), возниот 

ред го утврдува превозникот и го прилагодува на потребите на нарачувачот 

(корисникот) на превозот.  

Член 5 

Превозникот кој има лиценца за вршење на општински линиски превоз на 

патници може да отпочне со вршење на превоз, откако ќе добие дозвола и ќе 

регистрира возен ред за определена линија кај Градоначалникот на Општина 

Чешиново-Облешево. 

Дозволата и возниот ред од ставот 1 на овој член се издаваат со рок на 

важење од пет години. 

При вршење на општински линиски превоз на патници превозникот е 

должен во возилото да има извод од лиценца, дозвола патен налог во оригинал и 

регистриран возен ред во оригинал. 

Превозникот е должен да се придржува на регистрираниот возен ред и 

редовно да ја одржува линијата.  

 

Член 6 

 Превозникот може да започне да врши превоз на  патници откако ќе добие 

лиценца. 

 Лиценцата се издава на име на превозникот и не може да се пренесе на друг 

превозник. 

Член 7 

 Градоначалникот на општината со решение ќе му ја одземе лиценцата на 

превозникот, ако утврди дека тој повеќе не ги исполнува условите за добивање на 

лиценца утврдени во Законот за превоз во патниот сообраќај или дека превозот го 

врши во спротивност со издадената лиценца. 

 Со решението за одземање на лиценцата издавачот на лиценцата го 

повикува превозникот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на решението да 

му ја врати лиценцата. 

Член 8 

 Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во Службен 

гласник на општина Чешиново-Облешево. 

Со влегување во сила на оваа Одлука, се става вон сила Одлуката  за 

вршење на општински линиски превоз на патници бр.04-206/1 од 27.03.2006 

година. 

 

                   Совет на општина Чешиново-Облешево 

                                        Претседател, 

                            Васе Анакиев  



 Врз основа на член 53 и 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај 

(“Сл.весник на РМ“ 68/2004), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (“Сл.весник на РМ“бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 10 од Статутот на 

општина Чешиново-Облешево (“Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево“бр.6/2015, Советот на општина Чешиново-Облешево на седницата од 

15.03.2018 год., донесе 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За авто – такси  превоз на патници 

 

 

Член 1 

 

 Авто-такси  превоз на патници можат да вршат правни и физички лица кои 

ќе добијат лиценца за вршење таков вид превоз. 

 

 

Член 2 

 

 Лиценцата за вршење на авто-такси превоз  ја издава Градоначалникот на 

општината, по претходно поднесено писмено барање и исполнување на условите 

согласно Законот за превоз во патниот сообраќај. 

 Лиценците се издаваат со период на важење од 4 (четири) години. 

 Лиценцата се издава на име на превозникот и не може да се пренесе на друг 

превозник. 

 

Член 3 

 

 Авто-такси станиците ќе се постават на веќе постоечките станици кои се 

употребуваат . 

При вршењето на авто-такси превоз на патници, превозниците ќе ги 

употребуваат автобуските постројки кои се веќе обележани и се користат во секое 

населено место. 

 Авто-такси станицата се обележува со натпис со името на авто-такси 

станицата, а ќе се опреми со централа и останат потребен инвентар за вршење на 

дејноста. 

 Авто-такси станиците ќе се користат според веќе воспоставените стандарди. 

 Возилата за авто-такси превоз можат да бидат во било која боја, странично 

обележани со три хоризонтални црни линии .На покривот на возилото и на бочните 

страни мора да стои знакот ТАХI и бројот од регистарот на такси превозникот.  

 При вршење на авто- такси превоз на патници ќе се применува следната 

тарифа: 

-за старт , авто-такси превозникот наплатува најмногу 50,00 денари, во кој се 

вклучени 2 км превоз, а за секој нареден километар цената се зголемува за 10,00 

денари. 

  



Член 4 
 

 Лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници може да добие 

домашно правно или физичко лице (во понатамошниот текст: превозник), кое ги 

исполнува  условите согласно Законот за превоз во патниот сообраќај. 

  

  

Член 5 
 

 При вршење на авто-такси превоз, во возилото мора да има вградено 

исправен, пломбиран и баждарен таксиметар. 

 

Член 6 

 

 Превозникот може да започне да врши авто-такси превоз на  патници откако 

ќе добие лиценца. 

За користење на авто-такси станиците превозникот плаќа надоместок во 

износ од =8.000 ден., за секое такси возило за период од 4 години, односно 

сразмерно за периодот за кој е издаден извод од лиценца  и тоа за период до шест 

месеци 1.000 ден. , до една година 2.000 денари. 

 Лиценцата се издава на име на превозникот и не може да се пренесе на друг 

превозник. 

 

Член 7 
 

 Градоначалникот на општината со решение ќе му ја одземе лиценцата на 

авто-такси превозникот, ако утврди дека тој повеќе не ги исполнува условите за 

добивање на лиценца или дека превозот го врши во спротивност со издадената 

лиценца. 

 Со решението за одземање на лиценцата издавачот на лиценцата го 

повикува авто-такси превозникот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на 

решението да му ја врати лиценцата. 

 

Член 8 

 

 Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во Службен 

гласник на општина Чешиново-Облешево. 

 Со влегување во сила на оваа Одлука, се става вон сила Одлуката  за авто-

такси превоз на патници бр.04-208/1 од 27.03.2006 година. 

 

 

 

      Совет на општина  

              Чешиново-Облешево 

                    Претседател, 

                   Васе Анакиев  


