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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за јавните патишта („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/211, 53/11, 44/12, 168/12, 
163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 јуни 2019 година,  донесе

ОДЛУКА ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
УПОТРЕБА НА ПАТ (ПАТАРИНА)

Член 1
Со оваа одлука се утврдува  висината и начинот на наплата на надоместокот  за 

употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина). 

Член 2
За утврдување на висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) за 

различните видови на возила, во зависност од видот на возилото, бројот на осовини и 
висината кај предната осовина, возилата се распоредуваат во пет категории:

- прва категорија А: 
моторни возила со карактеристики на мотоцикли (со две тркала),
- прва категорија Б: 
возила со две осовини и висина кај предната осовина пониска од 1,3 метри,
- втора категорија: 
возила со три или повеќе осовини и висина кај предната осовина пониска од 1,3 метри, 

возила со две осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри или пониска 
од 1,8 метри и возила со приколка со три или повеќе осовини и висина кај предната 
осовина пониска од 1,3 метри,

- трета категорија:
возила со три осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри и возила со 

две осовини и висина кај предната осовина иста или повисока од 1,8 метри
- четврта категорија: 
возила со четири или повеќе осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 

метри.
Висина на возилото кај предната осовина, се мери вертикално од коловозот до 

највисоката точка на возилото, над предната осовина. 

Член 3
Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) за видовите на возила по 

категории се определува  на начин што:
- за возилата од прва категорија А, износот на патарината за возилата од прва 

категорија Б се множи со коефициент 0,6,
- висината на патарината за возилата од прва категорија Б, (која се зема како основна 

категорија) се множи со коефициент 1,
- за возилата од втора категорија, износот на патарината за возилата од прва категорија 

Б се множи со коефициент 1,5,
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- за возилата од трета категорија, износот на патарината за возилата од прва категорија 
Б се множи со коефициент  2,7 и

- за возилата од четврта категорија, износот на патарината за возилата од прва 
категорија Б се множи со коефициент 4,0.

Член 4
Надоместокот за патарина за поминат километар за возилата од прва категорија Б, која 

се зема како основна категорија, се пресметува според следниве параметри:

Износот  на надоместокот за извозено растојание од еден километар (надоместок за 
поминат километар) за возилата од прва категорија Б (основна категорија), изнесува 
2,5784 денари/километар по возило.

Вкупното извозено растојание за кое се наплаќа патарина се пресметува со множење на 
надоместокот за поминат километар, со должината на делницата за која се врши наплата 
на патарина.

При пресметувањето на патарината извршено е заокружување на износите на 10 денари 
(од 1,00 до 4,99 денари на пониската вредност, од 5,00 до 9,99 денари на повисоката 
вредност).

Член 5
Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) во денари на делниците на кои 

се наплаќа патарина изнесува: 



Службен весник на РСМ, бр. 118 од 11.6.2019 година 

3 од 6



Службен весник на РСМ, бр. 118 од 11.6.2019 година 

4 од 6

Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) при готовинско плаќање во 
евра на делниците на кои се наплаќа патарина изнесува: 
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Член 6
Наплатата на патарина се врши на наплатните станици комбинирано преку „отворен 

систем“ и „затворен систем“ за наплата на патарина. Начинот на плаќањето на патарината  
може да биде:

- готовински и со банкарски картици (дебитни и кредитни), 
- електронски со безконтактни смарт картици и со уред за електронска наплата на 

патарина и 
- со билет за ненаплатена патарина со налог за плаќање
Електронските системи  за наплата на патарина мора да овозможат наплата на патарина 

со употреба на микробранова  (DSRC) технологија  на работна фреквенција од 5,8 GHz.

Член 7

Правните и физичките лица патарина можат да ја плаќаат со купување на безконтактни 
смарт картици или уред за електронска наплата на патарина со попуст од 1% до 10% на 
износ од еднократно задолжување, а во зависност од висината на надополнетиот износ на 
безконтактните смарт картици односно уредот за електронска наплата на патарина (таг).

Член 8
Вредноста на безконтактните смарт картици изнесува 100 денари и минималниот износ 

за дополнување при купување и при секое наредно надополнување не може да биде помал 
од 300 денари.

Вредноста на еден уред за електронска наплата на патарина (таг) изнесува 1.200 денари 
и минималниот износ за дополнување при купување и при секое наредно надополнување 
не може да биде помал од 300 денари.

Член 9
Со секое наредно надополнување на безконтактните смарт картици и уредите за 

електронска наплата на патарина (таг)  корисниците добиваат попуст на надополнетиот 
износ на патарина кој се пресметува при секое поминување на наплатна станица, и тоа :

- 2% за надополнета сума од 301  денари до 10.000 денари,
- 3% за надополнета сума од 10.001 денари до 50.000 денари,
- 5% за надополнета сума од 50.001 денари до 300.000 денари и
- 7% за надополнета сума над 300.001 денари.

Член 10
Доколку корисникот на патот – сопственик на возилото не ја плати патарината или на 

било кој начин одбива да го стори тоа, му се издава билет за ненаплатена патарина со 
налог за плаќање во рок од 24 часа од моментот на издавањето. 

Билетот за ненаплатена патарина со налог за плаќање се издава на наплатните станици 
на кои е воведен електронскиот систем за наплата на патарина. Корисниците на патот на 
кои им е издаден билет за ненаплатена патарина со налог за плаќање можат истиот да го 
платат на секоја сообраќајна лента на наплатните станици каде се врши продажба и 
надополнување на електронските уреди и на официјалната веб страница на Јавното 
претпријатие за државни патишта.
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Член 11
Начинот на наплатата на патарина електронски со безконтактни смарт картици и со 

уред за електронска наплата на патарина, воведувањето на наплата на патарина на некои 
од  патните делници наведени во членот 5 од оваа одлука како и  воведувањето на прва 
категорија А – моторни возила со карактеристики на мотоцикли (со две тркала), ќе се 
имплементира во неколку фази во Република Северна Македонија, по создавање на 
технички услови за нивна имплементација.

Член 12
Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за 

висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина) („Службен 
весник на Република Македонија“ број 89/09 и 103/14).

Член 13
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3763/1 Претседател на Владата
3 jуни 2019 година на Република Северна Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
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