Macedonia
Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć
Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych
Ograniczenia prędkości
Standardowe ograniczenia prędkości, które mogą być modyfikowane znakami drogowymi, dla
samochodów osobowych wynoszą:
1. dla kierowców doświadczonych, z przyczepą lub bez:
Teren zabudowany

- 50 km/h

Teren niezabudowany

- 80 km/h

Drogi ekspresowe

- 100 km/h

Autostrady

- 120 km/h

2. dla kierowców świeżo po zdobyciu uprawnień, bez przyczepy:
Teren zabudowany

- 50 km/h

Teren niezabudowany

- 60 km/h

Drogi ekspresowe

- 80 km/h

Autostrady

- 100 km/h

Kierowcy „nowi” oraz młodzi nie mogą prowadzić pojazdów w nocy (od 23:00 do 5:00), chyba że
towarzyszy im doświadczony kierowca w wieku powyżej 25 lat.
Maksymalna prędkość z łańcuchami – 70 km/h
Pasy bezpieczeństwa
Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.
Foteliki i przewożenie dzieci
Dzieci do lat 12 nie mogą podróżować z przodu. Nie ma żadnych innych przepisów regulujących
kwestię przewozu dzieci. Rekomendacje władz macedońskich są w większości zbieżne z zaleceniami
Dyrektywy UE i praktyki w Polsce.
Jazda pod wpływem
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,0 dla kierowców świeżo upieczonych i
zawodowych. Dla pozostałych - 0,5 promila. Jeżeli policja stwierdzi wyższy poziom alkoholu we krwi,
konsekwencje obejmować mogą mandat od 250 do 400 euro i zatrzymanie prawa jazdy na okres od 3
do 12 miesięcy.

Pasażer, którego stan wyraźnie wskazuje na spożycie lub stan upojenia nie może podróżować na
przednim fotelu.
Obowiązek jazdy na światłach
Obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania również w ciągu dnia przez cały rok. Za
niezastosowanie się do tego nakazu grozi mandat.
Mandaty i kary
Policja wystawia mandaty kredytowe płatne na poczcie lub w banku. Jeżeli mandat zostanie opłacony
w ciągu 8 dni, jego wysokość zostaje zmniejszona o połowę.
Przykładowe mandaty: przejazd na czerwonym świetle: 300 euro; przekroczenie prędkości: 20-300
euro i zatrzymanie prawa jazdy; nieprawidłowe parkowanie: 45 euro.
Policja ma prawo zatrzymać auto na „łysych” oponach, a także sholować pojazd blokujący ruch.
Motocykle i skutery
Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy
dla kierowcy i pasażera.
Ubezpieczenie
Obowiązkowe OC / Zielona Karta. Upewnij się u swojego ubezpieczyciela, czy Twoja polisa obejmuje
Macedonię.
Paliwo, karty i opłaty
Benzyna bezołowiowa (95 i 98 oktanów) - dostępna
Olej napędowy (Diesel i EuroDiesel) i LPG - dostępne
Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach.
Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do
Macedonii upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana. Zazwyczaj za paliwo płaci się w
walucie lokalnej.
Obowiązkowe wyposażenie pojazdu i kierowcy
- trójkąt ostrzegawczy (dwa, jeśli ciągnie się przyczepę)
- apteczka i rękawiczki gumowe (nie dotyczy jednośladów)
- gaśnica – obowiązkowa dla pojazdów z instalacją gazową
- komplet zapasowych żarówek (nie dotyczy świateł LED, ksenonowych itp.)
- kamizelka odblaskowa, EN 471 - w kabinie pasażerskiej, zakładana przy wysiadaniu z auta

- wyposażenie zimowe – w okresie od 15 listopada do 15 marca każdy pojazd wyjeżdżający poza
teren zabudowany musi być wyposażony następująco: na wszystkich czterech kołach opony zimowe z
bieżnikiem minimum 4 mm, lub łańcuchy przeciwślizgowe na wszystkich czterech kołach (jeżeli
łańcuchy to dopuszczalne są opony letnie, z bieżnikiem 4 mm); samochód z napędem na 4 koła
powinien mieć na wszystkich czterech kołach opony zimowe z bieżnikiem minimum 6 mm, lub
łańcuchy przeciwślizgowe na wszystkich czterech kołach (jeżeli łańcuchy to dopuszczalne są opony
letnie, z bieżnikiem 6 mm). Zakaz używania opon okolcowanych.
Inne obowiązujące wymogi i przepisy
Zakaz korzystania a nawet przewozu antyradarów (urządzeń wykrywających urządzenia kontrolne).
W trakcie kontroli na przejściu granicznym przy wjeździe do Macedonii należy potwierdzić na piśmie
ewentualne widoczne uszkodzenia auta. Otrzymane potwierdzenie należy pokazać przy wyjeździe z
kraju. Odpowiednie zaświadczenie należy również uzyskać od policji, jeśli pojazd ulegnie uszkodzeniu
w wypadku na terenie Macedonii.
Obowiązek wyłączania funkcji „Ostrzegaj przed radarami” w urządzeniach nawigacji GPS.
Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były
aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach
odpowiednich instytucji dla odwiedzanych państw.

