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20203054163
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 РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА СО
СТРАНСКИ РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за регистрација на возила со странски регистарски таблици на
територијата на Република Северна Македонија,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
20 декември 2020 година.
Бр. 08-4596/1
20 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА СО СТРАНСКИ РЕГИСТАРСКИ
ТАБЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој закон се уредуваат постапката и условите за регистрација на моторни возила за
превоз на патници (категорија М), возила за превоз на товар (категорија N), возила на две
и три тркала и квадрацикли (категорија L) и приколки – вклучително и полуприколки
(категорија О) (во натамошниот текст: возила), со странски регистарски таблици кои
влегле на територијата на Република Северна Македонија до 1 октомври 2020 година и
условите за користење на финансиските бенефиции за регистрација на овие возила.
Член 2
(1) Сопственикот или корисникот, односно лицето овластено за отуѓување на возилото
или лицето кое ќе го купи возилото кое ги исполнува условите од членот 3 став (1) од овој
закон, регистрацијата ја врши врз основа на поднесено барање за регистрација.
(2) Со барањето од ставот (7) на овој член се поднесуваат следниве писмени докази за:
1. потекло на возилото;
2. сопственост на возилото;
3. регулирани царински и даночни обврски за возилото;
4. потврда за сообразност или согласност за регистрација, ако се работи за возило за кое
треба да има таква потврда или согласност, согласно со одредбите од Законот за возила;
5. техничка исправност на возилото, освен за возило за кое техничкиот преглед не е
задолжителен, согласно со членот 50 од Законот за возила;
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6. запис од измерени вредности од емисиите на издувни гасови на возилото;
7. запис за техничката исправност на системот за сопирање на возилото;
8. запис за техничката исправност на системот за управување на возилото;
9. извршено осигурување, платени такси, регулирани давачки на име надоместоци за
користење на јавните патишта и за заштита на животната средина и други обврски
пропишани со закон;
10. извршена одјава на возилото од надлежниот орган во кој е извршена претходната
регистрација;
11. статус на возило со историска вредност (олдтајмер) и
12. АДР сертификат за извршено испитување на возило за превоз на опасни материи во
патниот сообраќај.
(3) Доказите од ставот (2) точките 3, 4 и 8 на овој член се поднесуваат само при првата
регистрација на возилото во Република Северна Македонија.
(4) Доказот од ставот (2) точка 4 на овој член не се поднесува при регистрација на
возило со историска вредност (олдтајмер).
(5) Возило нема да се регистрира и покрај приложениот доказ од ставот (2) точка 4 на
овој член доколку органот за одобрување го извести Министерството за внатрешни работи
дека возилото припаѓа на тип на возила кои и покрај издаденото одобрение на тип
претставува опасност за сообраќајот на патиштата.
(6) Доказите од ставот (2) точки 5, 6, 7 и 8 на овој член се заверуваат од двајца стручни
работници – контролори од правното лице за вршење технички преглед на возила.
(7) Барањето за регистрација од ставот (1) на овој член, може да се поднесува во рок од
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 3
(1) Возилата, за кои е поднесено барањето за регистрација од членот 2 став (7) од овој
закон во рокот предвиден во членот 2 став (7) од овој закон, задолжително треба да ги
исполнуваат следниве услови:
- сопственикот или корисникот, односно лицето овластено за отуѓување на возилото
или лицето кое ќе го купи возилото да ги има регулирано царинските и даночните обврски
за возилото во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон и да
поседува важечка сообраќајна дозвола, осигурување и зелен картон;
- да влегле на територијата на Република Северна Македонија до 1 октомври 2020
година.
(2) Сопственикот или корисникот на возилото, односно лицето овластено за отуѓување
на возилото или лицето кое ќе го купи возилото кое ги исполнува условите од ставот (1)
на овој член, за исполнување на условот од ставот (1) алинеја 2 на овој член поднесува
изјава заверена кај нотар со која под кривична, морална и материјална одговорност
потврдува дека возилото има направено влез на територија на Република Северна
Македонија до 1 октомври 2020 година и истата ја приложува при регистрација на
возилото.
(3) Сопственикот или корисникот на возилото односно лицето овластено за отуѓување
на возилото, изјавата од ставот (2) на овој член ќе ја приложи на надлежниот царински
орган во постапка на увозно царинење на возилото.
(4) Формата и содржината на изјавата од ставот (2) на овој член на предлог на
директорот на Царинска управа ја пропишува министерот за финансии.
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Член 4
(1) Износот на обврските од членот 2 став (2) точка 3 од овој закон за возилата кои ќе се
увезат и регистрираат согласно со овој закон се намалува за 50% од утврдената вредност
на сите давачки кои се наплатуваат при увоз од страна на надлежните државни органи.
(2) При увоз на возилото, сопственикот или корисникот на возилото, односно лицето
овластено за отуѓување на возилото доставува изјава заверена кај нотар со која под
кривична, морална и материјална одговорност потврдува дека возилото по завршување на
постапката за увоз ќе го регистрира согласно со одредбите од овој закон.
(3) Во постапка на увоз за возилото се приложува потврда за сообразност наведена во
членот 2 став (2) точка 4 од овој закон.
(4) Формата и содржината на изјавата од ставот (2) на овој член на предлог на
директорот на Царинска управа ја пропишува министерот за финансии.
Член 5
Подзаконските акти утврдени во овој закон ќе се донесат во рок од 20 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 6
Одредбите од овој закон ќе важат една година од денот на неговото влегување во сила.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе започне да се применува 20 дена од денот на неговото
влегување во сила.
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