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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

2078. 

Врз основа на член 62-a став (3) од Законот за вози-

ла („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 

192/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 161/19), министерот за внатрешни ра-

боти донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, НА ВОЗИЛА, 

ПОТРЕБНАТА ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

И  ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ  ВО ПОСТАПКАТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањето за добивање овластување за 

вршење на работи на технички преглед на возила, пот-

ребната пропратна документација и висината на тро-

шоците во постапката. 

 

Член 2 

Барањето од членот 1 од овој правилник, се подне-

сува на образец на хартија во бела боја со формат А-4, 

кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правил-

ник. 

 

Член 3 

Кон барањето од членот 1 од овој правилник, се 

приложува: 

1. Решение од Централен регистар на Република 

Северна Македонија за регистрирана дејност; 

2. Доказ за соодветна стручна подготовка на струч-

ниот кадар; 

3. Доказ за соодветно стручно оспособување на 

стручниот кадар; 

4. Доказ за поседување на возачка дозвола за упра-

вување со одредена категорија возила  на стручниот ка-

дар; 

5. Доказ за работно искуство (преглед од Фондот на 

пензиското и инвалидското осигурување на Република 

Северна Македонија и преглед од Агенција за вработу-

вање на Република Северна  Македонија); 

6. Потврда за поднесена пријава – одјава на осигу-

рување и работен однос (М1/М2 обрасци) за стручниот 

кадар во правното лице; 

7. Техничка документација за исполнување на про-

пишаните услови во врска со просторот (земјиштето) 

на правното лице и тоа: доказ за сопственост-имотен 

лист или под закуп, доколку е под закуп да биде спро-

веден договорот за закупот во имотниот лист во забе-

лешка; 

8. Доказ дека објектот не бил користен од правно 

лице на кое му било одземено овластувањето за врше-

ње на технички преглед на возила во последните три 

години; 

9.Техничка документација за исполнување на про-

пишаните услови во врска со објектот на правното ли-

це и тоа: одобрение за градба, имотен лист не постар 

од шест месеци со впишан објект, решение за утврду-

вање на режим на сообраќај за приклучок на објект, до-

каз за сопственост-имотен лист или под закуп, доколку 

е под закуп да биде спроведен договорот за закупот во 

имотниот лист во забелешка и договор за закуп; 

10. Техничка документација за исполнување на 

пропишаните услови во врска со опремата и  уредите и 

тоа: доказ за сопственост или под закуп, сертификат за 

извршена проверка на функционалноста на истата од 

надлежна лабораторија; 

11. Доказ за техничка опременост за вршење на тех-

нички преглед на возила, сопствена или договор за за-

куп, на начин што опремата не се користи од две или 

повеќе правни лица за вршење на технички преглед 

согласно со обемот и задачите кои ги врши правното 

лице; 

12. Доказ за склучен договор за осигурување од 

професионална одговорност; 

13. Доказ за позитивен бонитет, а за новоосновано 

правно лице изјава од одговорното лице во правното 

лице дека во рок од шест месеци од денот на донесува-

ње на решението за овластување за технички преглед, 

ќе достави доказ за позитивен бонитет; 

14. Доказ за уплатена административна  такса; 

15. Доказ за уплaтени трошоци за спроведување на 

постапката за добивање на овластување. 

 

Член 4 

 Трошоците во постапката се утврдуваат согласно 

ангажираниот персонал и времетраењето на истата, и 

тоа: 

- вредност на еден работен час на ангажиран работ-

ник                                                             - 360,00 денари; 

- вредност на еден поминат километар                                       

                                                               - 60, 00 денари. 

 

Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на барањето за добивање овластување за вршење 

на работи на технички преглед („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.23/13). 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 13.1.1-48176/1 Министер 

11 јуни 2020 година за внатрешни работи, 

Скопје Наќе Чулев, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2079. 

Согласно член 9 став 1 алинеја 1 и член 16 став 1 

алинеја 2 од Законот за Судскиот совет на Република 

Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 

102/2019), Претседателот на Судскиот совет на Репуб-

лика Северна Македонија, објавува 

 

О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 1 (ЕДЕН) ЧЛЕН НА СУДСКИОТ 

СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИ-

ЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ОД АПЕЛАЦИОНО 

ПОДРАЧЈЕ БИТОЛА 

 

На огласот за избор на член  на Судскиот совет на 

Република Северна Македонија од редот на судиите од 

апелационо подрачје Битола, може да се пријави секој 

судија кој во моментот на објавувањето на огласот 

врши судиска функција и кој ги исполнува условите од 

член 11 од Законот за Судскиот совет на Република Се-

верна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 

102/2019). 

Кандидатите за член на Судскиот совет на Републи-

ка Северна Македонија од редот на судиите својата 

кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот.  Кон 

пријавата кандидатите доставуваат: 

- потврда за судиски стаж; 

- биографски податоци за стручниот и професио-

налниот развој; 

- оцените за резултатите во работењето издадени од 

Советот, 

- податоци за учество во стручна и професионална 

едукација, издадени од Академијата за судии и јавни 

обвинители и 

- изјава за која листа се пријавува. 

Заинтересираните кандидати, кандидатурата со 

прилог оригинал документи да ги достават до Судски-

от совет на Република Северна Македонија, ул. „Маке-

донија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавување-

то на огласот во „Службен весник на РСМ“. 

 

Бр. 02-975/1 Судски совет 

12 јуни 2020 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

2080. 

Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 

25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 

43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 

Службен Весник на РСМ бр.31/2020) и член 3 став 4 од 

Правилникот за начинот и условите за обука и полага-

ње на стручен испит за работење со хартии од вредност 

(„Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата 

за хартии од вредност на Република Северна Македо-

нија на својата седница одржана на 9.6.2020 година до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Лицето Горан Христовски од Битола ги исполну-

ва условите за полагање на стручен испит за работење 

со хартии од вредност во рамки на 18-тата обука во ор-

ганизација на Комисијата за хартии од вредност на Ре-

публика Северна Македонија. 

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

УП1 09-49     Комисија за хартии од вредност 

9 јуни 2020 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

 

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit të Letra me 

Vlerë („Gazeta Zyrtare e RM-së“ nr. 95/2005, 25/2007, 

7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 

43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 

dhe „Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 31/2020) dhe nenit 3 

paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe të kushteve të 

trajnimit dhe të hyrjes në provim profesional për punë me 

letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), 

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë 

së Veriut në seancën e vet të mbajtur më datë 9.6.2020 

mori 

 

AKTVENDIM 

 

1. Goran Hristovski nga Manastiri i përmbush kushtet e 

hyrjes në provim profesional për punë me letra me vlerë në 

organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës 

së Maqedonisë së Veriut. 

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 

 

PA1 09-49 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës 

9.6.2020 së Maqedonisë së Veriut 

Shkup Kryetarja, 

 Mr.Sc. Nora Aliti, d.v. 
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