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Врз основа на член 11 став (1), алинеја 1, 2, 3, 4 и 6 
и член 61 став (1), алинеја 1, 2 и 3 од Законот за возила 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
140/2008), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НОВИ МОТОРНИ И ПРИК-
ЛУЧНИ ВОЗИЛА,  СИСТЕМИ, СОСТАВНИ ДЕЛОВИ 
И САМОСТОЈНИ ТЕХНИЧКИ ЕДИНИЦИ НАМЕНЕТИ  

ЗА ТАКВИТЕ ВОЗИЛА 
 

ГЛАВА I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Предмет на уредување 
 
Со овој правилник се пропишуваат технички барања 

за  одобрувањето на нови моторни и приклучни возила, 
системи, составни делови и самостојни технички едини-
ци наменети за таквите возила, начинот и постапката на 
издавање на одобрение на тип; формата и содржината на 
обрасците за ЕУ одобрение на тип, формата и содржина-
та на образецот за ЕУ потврда за сообразност, формата и 
содржината на образецот за потврда за сообразност фор-
мата и содржината на ознаките за сообразност, начинот 

 
 
 

и постапката за единечно одобрување, начинот на при-
менување на алтернативните постапки, просторните 
услови, опремата, уредите и кадарот за техничките 
служби, постапките за извршување на работите на тех-
ничките служби, начинот и постапката за донесување и 
одземање на решението за овластување на техничките 
служби.  

 
Член 2 

Подрачје на примена 
 
(1) Одредбите на овој правилник се применуваат за: 
- одобрување на тип на возила кои што се проекти-

рани и изработени во една или повеќе фази за користе-
ње во патниот сообраќај, како и за системите, состав-
ните делови и самостојните технички единици прое-
ктирани и изработени за таквите возила.  

- единечните одобрувања на нови возила и   
- одобрување на деловите и опремата наменета за 

возилата што се опфатени со овој правилник. 
(2) Одредбите на овој правилник не се применуваат 

за одобрување на тип или единечно одобрување на 
следните возила: 

(а) земјоделски или шумски трактори, како што се 
дефинирани во Правилникот за одобрување на земјо-
делски и шумски трактори.  
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(б) четирицикли, како што е дефинирано во Пра-
вилникот за одобрување на тип на моторни возила со 
две и со три тркала;  

(в) возила со гасеници. 
(г) возила што се наменети за работа на капитални 

градилишта, површински копови, каменоломи, приста-
ништа или аеродроми;  

(д) возила проектирани и изработени исклучиво за 
потребите на Армијата на Република Македонија, по-
лицијата или за противпожарните служби; 

(ѓ) работни машини; 
(е) возила кои се наменети исклучиво за натпрева-

рувања; 
(ж) прототипни возила, што се употребуваат на па-

тиштата со одговорност на производителот поради из-
вршување на посебни програми за испитување, под ус-
лов, да биле планирани и изработени посебно за таа на-
мена и 

(з) возила кои привремено се увезуваат заради учес-
тво на натпревари, саеми и други приредби, организи-
рани во Република Македонија, чиј привремен увоз мо-
же да трае најмногу 30 дена. 

 
Член 3 

Дефиниции 
 
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
1. „регулативен акт“ е поединечна техничка спе-

цификација, регулатива или правилник UN/ECE што е 
прилог на „Договорот за донесување на униформни 
технички прописи за возилата на тркала, опремата и 
деловите кои можат да се вградат и/или да се користат 
на возила на тркала, како и за условите за реципрочно 
признавање на одобрувањата издадени на база на тие 
прописи” на Економската комисија за Европа на Обе-
динетите Нации.  

2. „техничка спецификација“ е документ со кој се 
пропишуваат техничките барања кои треба да ги ис-
полнува возилото, системот, составниот дел или само-
стојната техничка единица и опремата, за да бидат пу-
штени на пазар, односно ставени во употреба, како и 
постапките со кои може да се утврди, дали пропишани-
те барања се исполнети; 

3. „одобрување на тип“ е постапка, со која се по-
тврдува, дека типот на возилото, системот, составниот 
дел или самостојната техничка единица ги исполнува 
соодветните одредби од Законот за возила и прописите 
донесени врз основа на Законот за возила, како и соод-
ветните технички барања; 

4. „национално одобрување на тип“ е постапка за 
одобрување на тип, определена во националното зако-
нодавство на одделна држава, со тоа што важноста на 
таквото одобрение е ограничена на територијата на др-
жавата што ја издала; 

5. „ЕУ-одобрување на тип“ е постапка со која се 
потврдува, дека типот на возилото, системот, составни-
от дел или самостојната техничка единица ги исполну-
ва соодветните одредби од Законот за возила и пропи-
сите донесени врз основа на Законот за возила, како и 
соодветните технички барања; 

6. „единечно одобрување“ е постапка со која се 
потврдува дека единечно возило, кое е уникатно или не 
е, ги исполнува соодветните барања од овој првилник и 
прописите донесени врз основа на Законот за возила, 
како и соодветните технички барања утврдени во тех-
ничките спецификации и регулативните акти; 

7. „повеќефазно одобрување на тип“ е постапка 
со која се потврдува дека од аспект на нивото на комп-
летираност, некомплетното или докомплетираното во-
зило ги исполнува соодветните одредби од Законот за 
возила и прописите донесени врз основа на Законот за 
возила, како и соодветните технички барања утврдени 
во техничките спецификации и регулативните акти; 

8. „одобрување на тип по чекори“ е постапка  на 
одобрување со која постепено се собираат сите ЕУ одо-
бренија на тип за возилото и со возилото поврзаните 
системи, составните делови и самостојните технички 
единици, што на крајот завршува до одобрување на це-
ло возило; 

9. „одобрување на тип во еден чекор“ е постапка 
со која одеднаш се врши одобрување на тип на возило-
то како целина; 

10. „мешано одобрување на тип“ е постапка на 
одобрување по чекори, при што во завршната фаза на 
одобрувањето на целото возило се обезбедени одобру-
вања за еден или повеќе системи, без да биде потребно 
да се издаде ЕУ-одобрение за тие системи; 

11. „моторно возило“ е секое возило на моторен по-
гон, со исклучок на мотоцикли, кое вообичаено се кори-
сти за превоз на лица и стока на патишта или за влечење 
на возила на патиштата и кое има најмалку четири трка-
ла и максимална проектирана брзина над 25 km/h; 

12. „приклучно возило“ е возило конструирано да 
биде влечено од друго возило. Приклучното возило мо-
же да биде конструирано како приколка со вртлива 
оска, централна оска или полуприколка; 

13. „возило“ е секое превозно средство наменето за 
движење по пат, освен подвижните столови без мотор 
за немоќни лица и детските превозни средства; 

14. „хибридно моторно возило“ е возило со барем 
два различни погонски агрегати за енергијата и два 
различни системи за чување на енергијата (во возило-
то) за погон на возилото; 

15. „хибридно електрично возило“ е хибридно во-
зило, што за механичкиот погон добива енергија од 
двата следни извора на чувана енергија/силина во вози-
лото: 

- гориво и 
- уред за чување на електрична енергија/силина (ба-

терија,  кондензатор, замавник/генератор и сл.); 
16. „подвижна работна машина“ е секое возило 

на сопствен погон, посебно проектирано и изработено 
за извршување на работи што заради своите конструк-
циски карактеристики не е погодно за превоз на патни-
ци или стока. Работните машини вградени на шасија на  
моторното возило, не се сметаат за подвижни работни 
машини; 

17. „тип на возило” е возило од определена катего-
рија, што не се разликува во однос на суштествените 
аспекти: производителот; ознаката на типот од произ-
водителот; суштинските аспекти на контрукција и ди-
зајн; шасија/под (очигледни и суштински разлики); по-
гонски уред (со внатрешно согорување  / електричен / 
хибриден). Типот на возило може да содржи варијанти 
и изведби. 

18. „основно возило“ е секое возило што се упо-
требува во почетната фаза на повеќефазната постапка 
на одобрување; 

19.  „некомплетно возило“ е секое возило на кое му 
е потребна барем една понатамошна фаза на доработка, 
за да ги исполни сите соодветни технички барања; 

20. „докомплетирано возило“ е возило кое на кра-
јот на постапката од повеќефазното одобрување ги ис-
полнува сите соодветни технички барања; 
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21. „комплетно возило“ е секое возило, што не 
треба да се доработува за да ги исполнува соодветните 
технички барања; 

22. „возило од заклучување на серија“ е секое во-
зило од делот на резервите, што не е возможно да се 
регистрира или да се продаде или да се стави во упо-
треба заради отпочнување на важење на нови технички 
барања за кои не било извршено одобрување на типот; 

23. „систем“ е збир на уреди, што во возилото заед-
но извршуваат една или повеќе определени функции и 
за кои важат барањата од било кој регулативен акт; 

24. „составен дел“ е елемент, за кој важат барањата 
од регулативниот акт и што би можел да стане дел од 
возилото и кој може да се одобри независно од возило-
то, кога регулативниот акт таа можност изричито ја 
определува; 

25. „самостојна техничка единица“ е уред, за кој 
важат барањата од регулативниот акт, што би станал 
дел од возилото и кој може да се одобри одвоено, меѓу-
тоа, само во врска со еден или повеќе специфицирани 
типови на возила и кога регулативниот акт таа мож-
ност изричито ја определува; 

26. „оригинални делови и опрема“ се делови или 
опрема, што се изработени во согласност со технички 
барања и стандарди за производство, што производите-
лот на возилото ги определува за производство на де-
лови и опрема за составување на предметното возило. 
Тоа ги вклучува деловите и опремата, што се изработе-
ни на истата производна линија како тие делови или 
опрема. Се смета, освен ако не се докаже спротивното, 
дека деловите се оригинални, ако производителот на 
деловите потврди дека тие соодветствуваат со квалите-
тот на составните делови, употребени при составот на 
предметното возило и биле изработени во согласност 
со техничките услови и производствените стандарди, 
што ги определува производителот на возилото. 

27. „производител“ е физичко или правно лице, 
кое е одговорно пред органот за одобрување за сите ви-
дови на постапки за одобрување или постапки за изда-
вање на согласност и за обезбедување на сообразност 
на производството. Физичкото или правното лице не е 
неопходно непосредно да  биде вклучено во сите фази 
на изработка на возилото, системот составниот дел или 
самостојната техничка единица што е предмет на по-
стапката за одобрување; 

28. „застапник на производителот“ е секое фи-
зичко или правно лице со седиште во државата, што 
производителот го овластува да го застапува пред орга-
нот за одобрување и да презема мерки во негово име 
согласно одредбите на овој закон. Каде е наведен изра-
зот „производител“, треба да се подразбере, било про-
изводителот, било неговиот застапник; 

29. „орган за одобрување“ е орган што е надлежен 
за издавање на одобренија на типот на возила, системи-
те, составните делови или самостојните технички еди-
ници или единечните одобренија на возилата; издавање 
на согласност за постапката, за изработка и за одзема-
ње на издадените одобренијата, за дејствување како 
контактна точка во контактите со орган за одобрување 
на друга држава; за овластување на технички служби и 
да потврди дека производителот ги исполнува обврски-
те од аспект на сообразноста на производството; 

30. „орган за оценка на компетентност“ е Инсти-
тутот за акредитација на Република Македонија; 

31. „техничка служба“ е правно лице што, врз ос-
нова на предлог на органот за одобрување, министерот 
за економија го назначува за испитна лабораторија за 
спроведување на испитувањата, или за тело за оценка 
на сообразноста за да ги спроведува почетните процен-
ки и други испитувања или проверки; 

32. „виртуелна испитувачка метода“ е компјутер-
ска симулација, вклучувајќи пресметки со кои се дока-
жува дека возилото, системот, составниот дел или са-
мостојната техничка единица ги исполнува техничките 
барања од регулативниот акт. При испитувањата со 
виртуелните методи нема потреба од физичка присут-
ност на возилото, системот, составниот дел или само-
стојната техничка единица; 

33. „одобрение на тип“ е документ, со кој органот 
за одобрување службено потврдува, дека тип на вози-
ло, систем, составен дел или самостојна техничка еди-
ница е одобрен; 

34. „ЕУ-одобрение на тип“ е документ даден во 
Прилог VI кој е составен дел на овој правилник или во 
соодветен прилог на регулативен акт. Образецот на со-
општението од соодветен прилог кон еден од правил-
ниците  UN/ECE се сметаат за рамноправни. 

35. „одобрение за единечно возило”, е документ 
со кој органот за одобрување потврдува, дека опреде-
лено возило е одобрено; 

36. „ЕУ потврда за сообразност“ - Certificate of 
conformity (COC) е документ даден во Прилог IX кој е 
составен дел на овој правилник, кој го издава произво-
дителот и со кој потврдува дека возилото од серијата, 
што и припаѓа на тип за кој има ЕУ-одобрение на тип, 
согласно овој правилник е сообразно со сите регула-
тивни акти кои се во важност во моментот на неговото 
пуштање на пазар; 

37. „потврда за сообразност“ е документ со кој 
производителот, односно застапникот на производите-
лот,  потврдува дека возилото од серијата, што и при-
паѓа на одобрениот тип, е сообразено со сите регула-
тивни акти во моментот на неговото пуштање на пазар;  
односно документ со кој техничката служба потврдува 
дека единечно одобреното возило на кое се однесува е 
одобрено.  

38. „информационен документ” е документ од 
Прилог I, кој е составен дел на овој правилник или 
Прилог III кој исто така, е составен дел на овој правил-
ник или од соодветните прилози кон поединечните ре-
гулативни акти, во кои се пропишани податоците што 
треба да ги наведе подносителот на барањето за одо-
брување, при што може информациониот документ да 
се достави во електронска форма; 

39. „информациона папка” е пополнета папка со 
информационен документ, документација, податоци, 
цртежи, фотографии и други податоци што ги доставу-
ва подносителот на барањето за одбрение, при што ин-
формационата папка може да се приложи  во електрон-
ска форма; 

40. „информационен пакет” е информациона пап-
ка, дополнета со извештајот од испитувањата и сите дру-
ги документи, што техничката служба или органот за 
одобрување ги додале во информационата папка за вре-
ме на вршењето на своите задачи, при што може инфор-
мациониот пакет да се достави во електронска форма; 

41. „содржина на информациониот пакет” е до-
кумент во кој е наброена содржината на информацио-
ниот пакет, соодветно нумерирана или поинаку означе-
на, така што јасно се препознатливи сите страни, фор-
мата на тој документ е таква да претставува евиденција 
на редоследни чекори на водење на ЕУ-одобрувањето, 
особено датумите на ревизиите и дополнувањата. 

42. „уникатно возило” е возило кое е единечно 
произведено или составено, или е возило произведно 
во многу мали серии, чие годишно производство не 
надминува 10 возила и чие петгодишно производство 
не надминува 30 возила. 
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Член 4 
Одредби за одобрување 

 
(1) Производителите што бараат одобрување треба 

да ги исполнат барањата утврдени во овој правилник. 
(2) Се одобруваат само оние возила, системи, со-

ставни делови и самостојни технички единици што ги 
исполнуваат барањата утврдени со овој правилник. 

(3) Може да се пуштат на пазар и да стават во упо-
треба оние возила, составни делови и самостојни тех-
нички единици што ги исполнуваат барањата утврдени 
со овој правилник. 

(4) Доколу се исполнети барањата од овој правил-
ник, не може да се забрани, ограничи или попречи пу-
штање на пазар и ставање во употреба на возило, со-
ставен дел и самостојна техничка единица од причини 
поврзани со нивната конструкција и функционирање. 

 
Член 5 

Обврски на производителот 
 
(1) Производителот е одговорен пред органот за 

одобрување за сите аспекти на постапката на одобрува-
ње и за обезбедување на сообразност на производство-
то, без оглед на тоа дали производителот  непосредно е 
вклучен во сите фази на изработка на возилото, систе-
мот, составниот дел и самостојната техничка единица. 

(2) Во случај на повеќефазно одобрување на тип, 
секој производител е одговорен за одобрувањето и соо-
бразноста на производството на системот, составниот 
дел или самостојната техничка единица,  кои се дода-
дени во фазата на доработка на возилото која што е из-
вршена од негова страна. 

(3) Производителот што ќе ги измени составните 
делови или системи, кои веќе биле одобрени во прет-
ходните фази е одговорен за одобрувањето и сообраз-
носта со производството на тие составни делови и си-
стеми.  

(4) Производителот со седиште надвор од Републи-
ка Македонија  треба да назначи застапници со седи-
ште во Република Македонија, што ќе го застапуваат 
пред органот за одобрување. 

 
ГЛАВА II 

ПОСТАПКИ НА ОДОБРУВАЊЕ 
 

ПОГЛАВЈЕ I 
 ПОСТАПКИ ЗА ЕУ-ОДОБРУВАЊЕ НА ТИП 
 

Член 6 
Постапка за ЕУ-одобрување на тип на возило 
 
(1) Производителот за ЕУ одобрување на тип на во-

зило може да избере една од следните постапки: 
 (a) одобрување во чекори; 
 (b) одобрување во еден чекор; 
 (c) мешано одобрување; 
(2) Барањето за одобрување на тип во чекори се со-

стои од информационата папка што ги содржи подато-
ците што се бараат во согласност со Прилог III на овој 
правилник и треба да биде придружувано од сите одо-
бренија, што ги бараат поединечните соодветни регу-
лативни акти, наведени во Прилог IV, кој е составен 
дел на овој правилник или Прилог XI, кој е составен 
дел на овој правилник.  Во случај на одобрување на 
тип на систем или самостојна техничка единица, орга-
нот за одобрување, во согласност со регулативните 
акти кои се применуваат, треба да има пристап до со-
одветните информациони пакети на системите или еди-
ниците се додека трае постапката за одобрување. 

(3) Барањето за одобрување во еден чекор се состои 
од информационата папка што ги содржи соодветните 
податоци, согласно Прилог I на овој правилник, од ас-
пект на регулативните акти определени во Прилогот IV 
на овој правилник или Прилогот XI на овој правилник, 
и каде што е применливо, во дел 2 од Прилог III на овој 
правилник.  

(4) Во случај на постапката на мешано одобрување, 
органот за одобрување може да одлучи дека произво-
дителот не треба да достави едно или повеќе ЕУ одо-
бренија на системот, ако истите се опишани во инфор-
мационата папка со приложените податоци, определе-
ни во Прилог I на овој правилник, што се бараат за одо-
брување на системот во фаза на одобрување на возило-
то при што секое ЕУ одобрение, што во согласност со 
наведеното не треба да се доставува, се заменува со из-
вештај од испитување. 

(5) Производителот, покрај информациите утврдени 
во ставовите (2), (3) и (4) од овој член, за потребите на 
повеќефазното одобрување треба да ги достави следни-
те податоци: 

(а) во првата фаза, оние делови од информационата 
папка и ЕУ одобренија, потребни за завршеното возило 
што се релевантни за нивото на комплетирање на ос-
новното возило; 

(б)  во втората и во наредните фази, оние делови од 
информационата папка и ЕУ одобренијата што се реле-
вантни за моменталната фаза на изработка и копија од 
ЕУ одобрението на возилото, издадено од претходната 
фаза на изработка. Производителот, покрај тоа, треба 
да приложи детални податоци за сите промени или до-
датоци што ги направил на возилото. 

(6) Податоците од став (5) на овој член може да се 
приложат во согласност со мешаното одобрување утвр-
дено во став (4) од овој член. 

(7) Производителот барањето за ЕУ одобрување 
тип на возило го доставува до органот за одобрување. 
За определен тип на возило се доставува само едно ба-
рање.  

(8) За определен тип на возило барање може да се 
достави само во една држава-членка. 

(9) За секој тип што треба да се одобри, треба да се 
поднесе посебно барање. 

(10) Органот за одобрување може, со образложено 
барање, од производителот да бара да му ги достави 
сите дополнителни информации неопходни за донесу-
вање одлука за тоа кои испитувања се потребни или за 
полесно извршување на тие испитувања. 

(11) Производителот, треба да стави на располага-
ње онолку возила, колку е потребно за успешно извр-
шување на постапката за одобрување. 

 
Член 7 

Постапка за ЕУ-одобрување на системи, составни 
делови или самостојни технички единици 

 
(1) Производителот барањето за ЕУ одобрување на 

системи, составни делови или самостојни технички 
единици треба да го приложи до органот за одобрува-
ње. За определен тип систем, составен дел или само-
стојна техничка единица може да достави само едно 
барање. За секој тип што треба да се одобри треба да се 
поднесе одвоено барање. 

(2) За определен тип систем, составен дел или само-
стојна техничка единица барање може да се достави са-
мо во една држава членка. 

(3) Барањето од став (1) на овој член треба да биде 
придружено од информациона папка чија содржина е 
определена со поединечните технички спецификации. 
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(4) Органот за одобрување може, со образложено 
барање, од производителот да побара тој да ги достави 
сите дополнителни информации, потребни за донесува-
ње на одлуката за тоа кои испитувања ќе треба да се 
извршат или за олеснување на извршувањето на тие ис-
питувања. 

(5) Производителот, треба да стави на располагање 
онолку возила, составни делови и самостојни технички 
единици, колку што се бараат со соодветните поеди-
нечни технички спецификации потребни за изведба на 
потребните испитувања. 

 
ПОГЛАВЈЕ II 

ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЕУ-ОДОБРУВАЊЕ 
 

Член 8 
Општи одредби 

 
(1) Органот за одобрување нема да издаде ЕУ-одо-

брение, додека не се осигура дека постапките согласно 
член 12 од овој правилник се соодветно и задоволител-
но имплементирани. 

(2) Органот за одобрување издава ЕУ-одобрение во 
согласност со постапките од членовите 9 и 10 од овој 
правилник. 

(3) Ако органот за одобрување, согласно член 13 
став (3) од Законот за возила го одбие издавањето на 
ЕУ-одобрението, на другите држави-членки и на 
Европската Комисија (во понатамошниот текст: Коми-
сија) испраќа детална документација, во која се појас-
нуваат причините за неговата одлука и се наведуваат 
докази за сознанијата. 

(4) ЕУ одобренијата се нумерираат на начин наве-
ден во Прилог VII, кој е составен дел на овој правил-
ник. 

(5) Органот за одобрување, во рамките на 20 работ-
ни денови, до органот за одобрување на другите држа-
ви-членки, испраќа копија од ЕУ-одобрението на вози-
лото – заедно со прилозите – за секој тип на возило за 
кое било издадено одобрение. Копијата на хартија мо-
же да се замени и со електронски документ.  

(6) Органот за одобрување, без задоцнување, треба 
да ги информира органите за одобрување на другите 
држави-членки за одбивање или повлекување на секое 
одобрение на возилото и причините за таквата одлука. 

(7) Органот за одобрување, на секои три месеци, до 
органите за одобрување на другите држави-членки ис-
праќа список на ЕУ-одобренија на системите, составни-
те делови и самостојните технички единици, што ги из-
дал, ги променил, одбил или преименувал во претходни-
от период. Овој список содржи податоци определени во 
Прилог XIV кој е составен дел на овој правилник. 

(8)  Ако друга држава-членка побара така, органот 
за одобрување, во рок од 20 работни дена од приемот 
на тоа барање, испраќа копија од предметното ЕУ одо-
брение, заедно со прилозите. Копијата на хартија може 
да се замени и со електронски документ. 

 
Член 9 

Посебни одредби што се однесуваат на возилата 
 
(1) Органот за одобрување, применувајќи ги по-

стапките од Прилог V, кој е составен дел на овој пра-
вилник, издава ЕУ-одобрение, чија форма и содржина е 
дадена во Прилог VI на овој правилник,  за: 

(а)  тип на возило, што соодветствува со податоците 
во информационата папка и ги исполнува техничките 
барања, дадени во соодветните регулативни акти наве-
дени во Прилог IV на овој правилник.  

(б) тип на возило за специјална намена, што соод-
ветствува со податоците во информационата папка и ги 
исполнува техничките барања, дадени во соодветните 
регулативни акти, наведени во Прилог XI на овој пра-
вилник.  

(2) Органот за одобрување, применувајќи ги по-
стапките од Прилог XVII, кој е составен дел на овој 
правилник, издава повеќефазно ЕУ одобрение за типо-
ви на некомплетно или докомплетирано возило, што 
соодветствува со податоците во информационата папка 
и ги исполнува техничките барања, определени во со-
одветните регулативни акти, наведени во Прилог IV на 
овој правилник или во Прилог XI на овој правилник, 
при што се почитува степенот на докомплетираност на 
возилото. 

(3) Повеќефазното одобрување се применува и за 
комплетните возила што се променети или модифици-
рани од друг производител.  

(4)  Органот за одобрување за секој поединечен тип 
на возило: 

(а) ги пополнува сите соодветни делови од ЕУ-одо-
брението, вклучувајќи го и приложениот образец од ре-
зултатите од испитувањата во согласност со примеро-
кот од Прилог VIII кој е составен дел на овој правил-
ник.  

(б) ја проверува содржината на информациониот 
пакет, 

(в) на барателот му издава пополнето одобрение за-
едно со прилозите. 

(5) Во случај на ЕУ-одобрение во врска со кое биле 
воведени ограничувања од аспект на неговата важност 
или се ослободени од некои одредби од регулативните 
акти во согласност со член 20 на овој правилник или 
член 22 на овој правилник или Прилог XI на овој пра-
вилник, тие ограничувања или ослободувања се наве-
дуваат во ЕУ-одобрението. 

(6)  Ако податоците во информативната папка содр-
жат определби за возилото за специјална намена, наве-
дени во Прилог XI на овој правилник, тие одредби се 
наведуваат во ЕУ одобрението. 

(7) Кога производителот ќе избере постапка на ме-
шано одобрување, органот за одобрување во делот III 
од информациониот документ ги пополнува полињата 
што се однесуваат на извештаите од испитувањата 
определени во регулативните акти за кои нема ЕУ одо-
брение. 

(8) Ако производителот избере постапка за одобру-
вање во еден чекор, органот за одобрување составува 
список на важечки регулативни акти, за што примерок 
е даден во додатокот од Прилог VI на овој правилник,  
и тој список  го додава кон ЕУ одобрението. 

 
Член 10 

Посебни одредби што се однесуваат на системите, 
составните делови или самостојните технички  

единици 
 
(1) Органот за одобрување издава ЕУ-одобрение за 

системот што соодветствува со податоците во инфор-
мационата папка и ги исполнува техничките барања 
определени во соодветните поединечни технички спе-
цификации, како што е утврдено во Прилог IV на овој 
правилник или Прилог XI на овој правилник. 

(2) Органот за одобрување издава ЕУ-одобрение за 
составниот дел или за самостојната техничка единица, 
што соодветствуваат со податоците во информациона-
та папка и ги исполнуваат техничките барања, опреде-
лени во соодветните поединечни технички специфика-
ции како што е утврдено во Прилог IV на овој правил-
ник. 
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(3) Ако составниот дел или самостојната техничка 
единица, кои се или не се наменети за поправка, серви-
сирање или одржување, исто така се вклучени во одо-
брувањето за систем за возилото, не е потребно допол-
нително одобрување за составниот дел или самостојна-
та техничка едница, освен ако тоа го определува соод-
ветен регулативен акт. 

(4) Ако составниот дел или самостојната техничка 
единица ја врши својата функција или има определена 
карактеристика само ако е поврзана со други делови на 
возилото и  поради тоа соодветноста со барањата може 
да се провери само кога е поврзана со тие делови од во-
зилото, подрачјето на ЕУ-одобрението на составниот 
дел и самостојната техничка единица соодветно се 
ограничува. Во такви случаи ЕУ одобрението опреде-
лува ограничување при употребата и ги одредува по-
себните услови за поставување. Ако составниот дел 
или самостојната техничка единица ја вгради произво-
дителот, согласноста со сите соодветни ограничувања 
за употреба или условите за поставување треба да се 
проверат во времето кога се одобрува возилото.  

 
Член 11 

Потребни испитувања за ЕУ-одобрение 
 
(1) Усогласеноста со техничките барања определе-

ни во овој правилник и регулативните акти од Прилог 
IV на овој правилник се докажува со соодветни испи-
тувања што ги врши овластената техничка служба. По-
стапката за испитување, посебната опрема или алатки-
те, што се неопходни за извршување на испитувањето 
се наведуваат во секој поединечен регулативен акт. 

(2) Испитувањата од став (1) на овој член се извр-
шуваат на возилата, составните делови и самостојните 
технички единици што се претставници на типот што 
се одобрува. Производителот може, во договор со орга-
нот за одобрување, да избере возило, систем, составен 
дел или самостојна техничка единица, кои иако не се 
претставници на типот што се одобрува, ги содржат 
најнеповолните карактеристики од аспект на потребно-
то ниво на перформансите. При донесување на одлука-
та во процесот на избор може да се употребат и вирту-
елни постапки на испитување.  

(3) На барање на производителот, а во согласност 
со органот за одобрување, како алтернативи на постап-
ките на испитување од став (1) на овој член, во однос 
на регулативните акти од Прилог XVI кој е составен 
дел на овој правилник може да се употребат и виртуел-
ни постапки на испитување. 

(4) Општите услови кои треба да ги исполнува вир-
туелната постапка  на испитување се определени во 
Прилог XVI додаток 1 на овој правилник. За секој пое-
динечен регулативен акт од Прилог XVI додаток 2 од 
овој правилник, се определуваат посебни услови на ис-
питување и соодветни, со нив поврзани, администра-
тивни правила. 

 
Член 12 

Сообразеност на производството 
 
(1) Органот за одобрување, што издава ЕУ-одобре-

ние, ги презема потребните мерки во согласност со 
Прилог Х кој е составен дел на овој правилник, по по-
треба соработува со органот за одобрување на други 
држави-членки, за да обезбеди, производните постапки 
за возилата, системите, составните делови и самостој-
ните технички единици да ја обезбедуваат нивната соо-
бразеност со одобрениот тип. 

(2) Органот за одобрување, што издал ЕУ-одобре-
ние, треба да преземе  неопходни  мерки во согласност 
со Прилог Х на овој правилник, за да се верификува, 
дека барањата од став (1) на овој член, продолжуваат 
да бидат исполнети и производството на возилата, си-
стемите, составните делови и самостојните технички 
единици да продолжи да биде сообразено со одобрени-
от тип. Притоа, органот за одобрување, по потреба, со-
работува со органите за одобрување на другите држа-
ви-членки.  

(3) Проверката на сообразеноста на производите со 
одобрениот тип се  ограничува на постапките, опреде-
лени во Прилог Х на овој правилник и во регулативни-
те акти што содржат посебни услови. За таа цел,  орга-
нот за одобрување што издал ЕУ-одобрение, може да 
побара било какви проверки или испитувања пропиша-
ни во било кој регулативен акт од Прилог IV на овој 
правилник или Прилог XI на овој правилник, на приме-
роци земени од просториите на производителот, вклу-
чувајќи ги и производните погони.  

(4) Кога органот за одобрување што издал ЕУ-одо-
брение, утврди дека мерките од став (1) на овој член не 
биле преземени, или битно отстапуваат од договорени-
те мерки и временскиот план на соодветните контрол-
ни прегледи и испитувања или не се извршуваат повеќе 
и покрај тоа што производството не е прекинато, орга-
нот за одобрување ги презема потребните мерки, вклу-
чувајќи ги и одземањето на одобрението, за да се оси-
гура дека постапката за сообразност на производството 
е правилно спроведена. 

 
ПОГЛАВЈЕ III 

ПРОМЕНИ НА ЕУ – ОДОБРЕНИЕТО 
 

Член 13 
Општи одредби 

 
(1) Производителот, за секоја промена на податоците 

во информациониот пакет, без одлагање го известува ор-
ганот за одобрување што издала ЕУ-одобрение. Органот 
за одобрување, во согласност со одредбата на ова поглавје 
одредува кои постапки ќе ги употреби. Ако е потребно, 
органот за одобрување во консултација со производите-
лот може да одлучи да издаде ново ЕУ-одобрение. 

(2) Барањето за промена на ЕУ-одобрението треба 
исклучиво да се достави до органот за одобрување што 
го издал оригиналното ЕУ-одобрение. 

(3) Ако органот за одобрување утврди, дека поради 
вршење на измени, се потребни дополнителни прегледи 
или нови испитувања, за тоа го известува производителот. 
Постапките од членовите 14 и 15 на овој правилник треба 
да се применат откако успешно ќе бидат изведени потреб-
ните дополнителни прегледи или нови испитувања. 

 
Член 14 

Посебни одредби што се однесуваат на возилата 
 
(1) Ако се променети податоците во информацио-

ниот пакет, промените се означуваат како „ревизија“. 
Во таквите случаи, органот за одобрување издава реви-
дирана страна во информациониот пакет, при што се-
која преправена страна ја означува на начин, што јасно 
ја покажува природата на промената и датумот на по-
вторното издавање. Ова барање ќе се смета исполнето 
ако се издаде консолидирана верзија на информацио-
ниот пакет придружен со детален опис на промените.  

(2) Промените се означуваат како „проширување“ 
ако покрај барањата од ставот (1) на овој член: 
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(а) се потребни дополнителни прегледи или нови 
испитувања, 

(б) променет е било кој податок во ЕУ одобрението 
освен во неговите прилози, 

(в) почнува важењето на нови барања во согласност 
со било кој регулативен акт што важи за одобрениот 
тип на возило. 

(3) Во случаите од став (2) на овој член, органот за 
одобрување издава ревидирано ЕУ одобрение означено 
со број на проширувањето што е за еден поголем од 
бројот на претходно одобреното проширување. Во ре-
видираното ЕУ одобрение треба да биде јасно означена 
причината за проширување и датумот на издавањето. 

(4) При секое издавање на преправените страни или 
консолидираните иновирани промени, секогаш соод-
ветно се менува и содржината на информациониот па-
кет, што е приложен кон одобрението, така што во него 
се забележува датумот на последното проширување, 
односно промената или датумот на последната консо-
лидација на иновираната верзија. 

(5) Ако новите барања од став (2), точка (в)  на овој 
член, од технички аспект не важат за тој тип возила 
или ако тие се однесуваат на категоријата возила во ко-
ја не припаѓа тоа возило, одобрението на тој тип на во-
зило не треба да се менува.  

 
Член 15 

Посебни одредби што се однесуваат на системите,  
составните делови и самостојните технички единици 

 
(1) Ако податоците во информативниот пакет што 

се однесуваат на системите, составните делови и само-
стојните технички единици биле променети, промените 
се означуваат како „ревизија“. Во таквите случаи орга-
нот за одобрување по потреба издава ревидирани стра-
ни на информациониот пакет, при што секоја ревиди-
рана страна ја означува на начин, што јасно ја покажу-
ва природата на промената и датумот на повторното 
издавање. Издавањето на консолидирана, иновирана 
верзија на информативниот пакет пропратена со дета-
лен опис за промената, се смета дека ги исполнува овие 
барања. 

(2) Преправката се означува како „проширување“, 
ако покрај барањата од став (1) на овој член: 

(а) се потребни дополнителни прегледи или нови 
испитувања, 

(б) променет е било кој податок во ЕУ одобрението, 
со исклучок на неговите прилози, 

(в) почнува со важењето на новите барања во сог-
ласност со било кој регулативен акт, што важи за одо-
брениот систем, составниот дел или самостојната тех-
ничка единица. 

(3) Во случаите од став (2) на овој член, органот за 
одобрување издава ревидирано ЕУ одобрение, означен 
со број за проширување, што е за еден поголем од бро-
јот од претходното проширување. Ако промената е не-
опходна со примена на став (2) точка (в)  на овој член, 
се иновира третиот дел од бројот на одобрението. На 
ревидираното ЕУ одобрение јасно се прикажуваат при-
чините за проширување и датумот на повторното изда-
вање. 

(4) При секое издавање на преправените страни или 
консолидираните иновирани верзии, секогаш соодвет-
но се менува и содржината на информативниот пакет, 
што е приложен кон одобрението, така што во  него се 
забележува датумот на последното проширување од-
носно промената и датумот на последната консолида-
ција на иновираната верзија. 

Член16 
Издавање и известување за измените 

 
(1) Во случај на проширување на ЕУ одобрението, 

органот за одобрување ќе ги иновира сите релевантни 
делови од ЕУ одобрението, нивните прилози и содржи-
ната на информациониот пакет. Иновираното одобре-
ние и неговите прилози му се издаваат на барателот без 
неоправдано одложување.  

(2) Органот за одобрување, во случај на ревизија, 
без неоправдано одложување, на барателот му издава 
ревидирани документи, односно консолидирана инови-
рана верзија, вклучувајќи ја иновираната содржина на 
информациониот пакет. 

(3) Органот за одобрување за сите промени на ЕУ-
одобрението ги извествува органите за одобрување на 
другите држави-членки во согласност со постапката од 
член 8 на овој правилник. 

 
ПОГЛАВЈЕ IV 

ВАЖНОСТ НА ЕУ-ОДОБРЕНИЈАТА ЗА ВОЗИЛАТА 
 

Член17 
Престанок на важноста 

 
(1) ЕУ-одобрението за возилата престанува да важи 

во следните случаи: 
(а) нови барања во било кој регулативен акт, што 

важат за одобрено возило, стануваат задолжителни за 
регистрација, продажба или ставање во употреба на но-
во возило, така што одобрението не е можно соодветно 
да се иновира; 

(б) при доброволен конечен престанок на произ-
водството на одобрено возило; 

(в) важноста на одобрението истекува врз основа на 
посебни ограничувања наведени во одобрението. 

(2) Ако само една варијанта во рамките на типот 
или една изведба во рамките на варијантата станува не-
важечка, ЕУ-одобрението за предметното возило пре-
станува да важи само за таа определена варијанта или 
изведба. 

(3) Ако производството за определен тип на возило 
е дефинитивно прекинато, производителот за тоа го из-
вествува органот за одобрување, што го издал ЕУ-одо-
брението за тоа возило.  

(4) Откако ќе го прими известувањето од став (3) на 
овој член, органот за одобрување во рок од 20 работни 
дена соодветно треба да ги извести органите за одобру-
вање на другите држави-членки.  

(5) Одребите од член 27 на овој правилник се при-
менуваат за прекинување во случаите од став (1), точка 
(а) од овој член. 

(6) И покрај одредбите на став (3) на овој член, про-
изводителот, во случај на ЕУ-одобрение на возило, на 
кое му истекла важноста, за тоа го известува органот за 
одобрување што го издал ЕУ-одобрението.  

(7) Органот за одобрување без неоправдано одло-
жување за сите соодветни информации ги известува 
органите за одобрување на другите држави-членки и 
така, доколу е соодветно ја овозможува примената на 
член 27 од овој правилник. Во тоа известување се наве-
дуваат и датумите на производството и идентификаци-
ониот број на последното изработено возило. 
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ПОГЛАВЈЕ V 
ПОТВРДА ЗА СООБРАЗНОСТ И ОЗНАКИ 

 
Член 18 

Потврда за сообразност 
 
(1) Производителот како имател на ЕУ-одобрението 

на возилото, за секое возило издава ЕУ-потврда за соо-
бразност согласно член 14 став (2) од Законот за вози-
ла, а за возилата наменети за пазарот во Република Ма-
кедонија издава потврда за сообразност, независно да-
ли е комплетно, некомплетирано, или докомплетирано 
и изработено во согласност со одобрениот тип на вози-
ло. Во случај на некомплетно или докомплетирано во-
зило, производителот треба да ги комплетира само 
оние податоци на страна 2 од ЕУ-потврдата за сообраз-
ност, односно потврдата за сообразност, што биле до-
дадени или променети во соодветната фаза на одобру-
вање и ако е применливо, треба да се додаде кон потвр-
дата или кон потврдите за сообразност издадени во 
претходните фази.  

(2) ЕУ-потврда за сообразност се пишува на еден од 
службените јазици на заедницата. Секоја држава-член-
ка може да побара, потврдата за соообразност да се 
преведе на нејзиниот јазик или јазици.  

(3) ЕУ-потврдата за сообразност, односно потврда-
та за сообразност треба да биде изработена така што 
спречува фалсификување. За таа цел се употребува 
хартија што е заштитена или со графички бои или со 
воден знак во форма на ознаката на производителот. 

(4) ЕУ-потврдата за сообразност, односно потврда-
та за сообразност треба да биде пополнета и не треба 
да содржи ограничување од аспект на употребата на 
возилото, освен за тие ограничувања што се предвиде-
ни во регулативен акт. 

(5) ЕУ-потврдата за сообразност, како што е опре-
делено во Прилог IX, дел 1 на овој правилник, за вози-
лата одобрени според одредбите од член 20 став (2) на 
овој правилник, во насловот треба да го содржи след-
ниот текст: “за комплетни/докомплетирани возила, 
одобрени согласно член 20 на овој правилник  (време-
но одобрение)“. 

(6) ЕУ-потврдата за сообразност, како што е опре-
делено во Прилог IX дел 1 на овој правилник, за вози-
лата одобрени согласно член 22 на овој правилник, во 
насловот треба да го содржи следниот текст: „за комп-
летни/докомплетирани возила одобрени во мали се-
рии“ и потоа, да се наведе годината на производството, 
што ја следи реден број помеѓу 1 и граничната вред-
ност наведена во табелата во Прилог XII кој е составен 
дел на овој правилник, што за секоја година на произ-
водството го означува редоследот на производството 
на тоа возило за таа година.  

(7) Без оглед на одредбите од став (1) на овој член, 
податоците од ЕУ-потврдата за сообразност, односно 
потврдата за сообразност, производителот може да ги 
достави во електронска форма до субјектот кој ја врши 
регистрацијата на возилата. 

(8) Дупликат од ЕУ-потврдата за сообразност, од-
носно потврдата за сообразност може да се издаде само 
од страна на производителот. На предната страна на се-
кој повторен извод треба да биде јасно да биде назна-
чен натписот „дупликат“. 

(9) Формата и содржината на ЕУ-потврдата за соо-
бразност е дадена во Прилог IX  на овој правилник. 

(9) Формата и содржината на потврдата за сообраз-
ност за возилата кои се регистрираат во Република Ма-
кедонија е дадена во Прилог XXII,  кој е составен дел 
на овој правилник. 

Член 19 
Ознака  на ЕУ-одобрението 

 
(1) Производителот на составниот дел или на само-

стојната техничка единица, без оглед на тоа дали тие 
претставуваат дел на системот или не, секој составен 
дел или единица, произведени сообразно со одобрени-
от тип, ги означува со ознаката на ЕУ-одобрението што 
ја дефинира соодветната поединечна техничка специ-
фикација. 

(2) Каде што ознаката на ЕУ-одобрение не е по-
требна, производителот треба да го постави своето фа-
бричко име или производна марка и ознаката на типот 
и/или идентификациониот број. 

(3) Ознаката на ЕУ-одобрението треба да биде во 
согласност со барањата од додатокот од Прилог VII на 
овој правилник. 

 
ПОГЛАВЈЕ VI 

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ ТЕХНИЧКИ РЕШЕНИЈА 
ШТО СЕ НЕКОМПАТИБИЛНИ СО ПОЕДИНЕЧНИ-

ТЕ ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

Член 20 
Исклучоци за новите технологии или нови  

технички решенија 
 
(1) Органот за одобрување може, врз основа на ба-

рањето на производителот да издаде ЕУ-одобрение за 
тип систем, составен дел или самостојна техничка ед-
ница во која се вградени технологии или технички ре-
шенија, што се некомпатибилни со еден или повеќе ре-
гулативни акти од Прилог IV, дел 1 на овој правилник, 
под услов да има издадено решение од Комисијата во 
согласност со постапката определена во член 40 став 
(3) од овој правилник. 

(2) До добивање на решението дали барањето од 
став (1) на овој член е одобрено или не, органот за одо-
брување може да издаде времено одобрение, за типот 
на возилото, за кое е побаран исклучок, со документа-
ција што ги содржи следните елементи: 

(а) причините зошто предметните технологијии или 
техничките решенија кои го прават системот, составни-
от дел или самостојната техничка единица се некомпа-
тибилни со барањата; 

(б) опис на условите за безбедноста и заштитата на 
животната средина како и превземените мерки, 

(в) опис на испитувањата, вклучувајќи ги и нивните 
резултати, кои покажуваат дека, во споредба со бара-
њата за кои е побаран исклучокот, е обезбедено најмал-
ку еквивалентно ниво на безбедност и заштита на жи-
вотната средина. 

(3) Органот за одобрување, без одложување ја изве-
стува Комисијата и другите држави-членки за активно-
стите од став (1) од овој член. 

(4) Органот за одобрување може да одлучи да го 
прифати временото одобрение издадено од друга држа-
ва согласно став (2) од овој член. 

(5) Органот за одобрување ќе издаде ЕУ-одобрение 
на тој тип на возило од став (2) од овој член, доколку 
Комисијата тоа го дозволи со одлука. 

(6) Доколку е потребно, во одлуката на Комисијата 
од став (5) на овој член треба да се специфицира дали 
важноста подлежи на ограничувања, како што се  вре-
менски ограничувања. Во сите случаи, важноста на 
одобрението не треба да биде покуса од 36 месеци.  
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(7) Ако Комисијата одлучи да го одбие барањето од 
став (1) на овој член, органот за одобрување веднаш 
треба да го извести имателот на временото одобрение 
од став (2) на овој член, дека временото одобрение ќе 
биде одземено во рок од шест месеци од датумот на до-
несување на одлуката на Комисијата. Меѓутоа, на вози-
лата изработени согласно временото одобрение пред 
тоа да биде отповикано од органот за одобрување, тре-
ба да се дозволи да се регистрираат, продадат или да се 
стават во употреба.  

(8) Одредбите на овој член не се применуваат во слу-
чај каде што системот, составниот дел или самостојната 
техничка единица соодветствуваат на правилникот 
UN/ECE кој го прифатила Република Македонија. 

 
Член 21 

Потребни мерки 
 
(1) Кога  исклучокот од член 20 од овој правилник 

се однесува на правилникот UN/ECE, треба да се пред-
ложи промена на соодветниот правилник UN/ECE во 
согласност со постапката што се применува според ре-
видираната спогодба од 1958 година.  

(2) Веднаш по промената на соодветните регулатив-
ни акти, престануваат сите ограничувања во врска со 
исклучокот.  

 
ПОГЛАВЈЕ VII 

ВОЗИЛА ПРОИЗВЕДЕНИ ВО МАЛИ СЕРИИ 
 

Член 22 
ЕУ-одобрение за мали серии 

 
(1) На барање на производителот и во рамките на 

количинските ограничувања, определени во Прилог 
XII дел 1 на овој правилник, во согласност со постапка-
та од член 6 став (4) од овој правилник, органот за одо-
брување издава ЕУ-одобрение за типот на возило што 
ги исполнува сите барања од Прилог IV, додаток кон 
дел 1 на овој правилник.  

(2) Одредбата на став (1) од овој член не се однесу-
ва на возилата за специјална намена. 

(3) ЕУ одобрението се нумерира во согласност со 
Прилог VII на овој правилник. 

 
Член 23 

Национално одобрение за мали серии 
 
(1) Во случај на возила произведени во рамките на 

количинските ограничувања дадаени во Прилог XII, 
дел 2А на овој правилник, органот за одобрување може 
да отстапи од една или повеќе одредби за еден или по-
веќе регулативни акти од Прилог IV на овој правилник 
или од Прилог XI на овој правилник, под услов да се 
определат соодветни алтернативни барања. 

(2) Алтернативни барања во смисла на став (1) на 
овој член се административни правила и технички ба-
рања, чија цел е да обезбедат ниво на  безбедност на 
патиштата и заштита на животната средина што е екви-
валентно со највисокиот можен степен на нивото, 
предвидено за тоа со одредбите од Прилог IV на овој 
правилник или од Прилог XI на овој правилник. 

(3) Во случајот на возилата од став (1) на овој член, 
органот за одобрување може да отстапи од една или 
повеќе одредби од овој правилник, но само ако има ос-
новани причини за тоа.  

(4) За целите на одобрувањето на возилата според 
овој член, органот за одобрување ги прифаќа системи-
те, составните делови и самостојните технички едини-
ци, што се одобрени  во согласност со регулативните 
акти од Прилог IV на овој правилник. 

(5) Одобрението треба да ја специфицира природа-
та на отстапувањата издадени врз основа на ставовите 
(1), (2) и (3) од овој член.  

(6) Одобрението, дадено во Прилог VI на овој пра-
вилник, кое се издава за мали серии, не треба да биде 
насловено со „ЕУ одобрение на возило“. Без оглед на 
тоа, одобренијата треба да бидат нумерирани во сог-
ласност со Прилог VII на овој правилник. 

(7) Органот за одобрување, на барање на произво-
дителот, со препорачано писмо или по електронски пат 
испраќа копија од одобрението и од неговите прилози 
до органот за одобрување на државите-членки опреде-
лени од производителот.  

(8) Органот за одобрување на другата држава член-
ка, во рок од 60 дена по приемот треба да одлучи дали 
ке го прифати или нема да го прифати одобрението и 
за својата одлука треба службено да го извести органот 
за одобрување од став (7) на овој член.  

(9) Органот за одобрување не треба да го одбие 
одобрението од став (7) на овој член, освен ако има ос-
новани причини да верува дека техничките одредби, 
врз основа на кои е одобрено возилото, не се еквива-
лентни со прописите во Република Македонија. 

(10) На молба на барателот што сака да го продаде 
или да го стави во употреба возилото во друга држава-
членка, органот за одобрување што го издал одобрени-
ето, на барателот му доставуваа копија од одобрението, 
вклучувајќи го и информациониот пакет. 

(11) Органот за одобрување треба да дозволи про-
дажба или ставање во употреба на ова возило, освен 
ако има основани причини да верува дека техничките 
одредби според кои возилото било одобрено, не се 
еквивалентни со прописите во Република Македонија.  

 
ПОГЛАВЈЕ VIII 

ЕДИНЕЧНИ ОДОБРУВАЊА 
 

Член 24 
Единечни одобрувања 

 
(1) За одредено возило, уникатно или не, органот за 

одобрување во постапката за единечно одобрување мо-
же да не примени една или повеќе одредби од овој пра-
вилник или еден или повеќе регулативни акти, дадени 
во Прилог IV на овој правилник, или од Прилог XI на 
овој правилник, доколу определи алтернативни бара-
ња, но само ако има основани причини за тоа.  

(2) Алтернативни барања во смисла на став (1) на 
овој член значи административни правила и технички 
барања, кои може да содржат виртуелни испитувачки 
методи, основни испитувања, инженериски проценки, 
пресметки и слични постапки, со цел да се осигура без-
бедност во користењето и во сообраќајот на патиштата, 
како и заштита на животната средина и природата на 
највисоко можно ниво во однос на техничките барања 
од Прилог IV на овој правилник или од Прилог XI од 
овој правилник. Виртуелните испитувачки методи, ос-
новните испитувања, инженериските проценки, прес-
метки и сличните постапки може да бидат утврдени со 
технички спецификации. 

(3) При единечни одобрувања не се вршат дестру-
ктивни испитувања. Наместо тоа треба да се користат 
релевантните информации што се  приложени од бара-
телот и на тој начин се утврдува соодветноста со алтер-
нативните барања. 

(4) Органот за одобрување го прифаќа секој систем, 
составен дел од одделна техничка единица со ЕУ-одо-
брение наместо алтернативните барања. 
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(5) Барањето за единечно одобрување треба да биде 
приложено од производителот или сопственикот на во-
зилото или од лице што дејствува во нивно име, под 
услов да живее во заедницата. 

(6) Органот за одобрување врз основа на наод на 
техничка служба потврдува дека прегледаното единеч-
но возило, уникатно или не, ги исполнува пропишани-
те барања и во согласнот со тоа, без неоправдано одло-
жување, издава одобрение за единечно возило. 

(7) Формата на одобрението за единечно возило се 
базира на образецот за ЕУ одобрението, како што е 
определен во Прилог VI на овој правилник, при што 
текстот „ЕУ одобрение” се заменува со текстот „Еди-
нечно одобрение”, а деловите од текстот кои се однесу-
ваат на одобрување на тип се изоставуваат.  

(8) Одобрението за единечно возило треба да има 
идентификационен број на предметното возило. 

(9) Важноста на одобрението за единечно возило е 
ограничена на територијата на Република Македонија. 
Ако барателот сака да го продаде, да го регистрира или да 
го стави во употреба во друга држава возилото на кое му 
било издадено единечно одобрение, органот за одобрува-
ње, на барање на барателот, му издава изјава за технички-
те барања врз основа на кои е одобрено возилото.   

(10) Возило на кое му било издадено одобрение за 
единечно возило од страна на друга држава, може, врз 
основа на наод на техничка служба да биде продадено 
или ставено во употреба во Република Македонија, 
освен ако има основани докази дека техничките барања 
врз основа на кои е одобрено возилото, не се еквива-
лентни со таквите барања во Република Македонија. 

(11) На барање на производителот или на сопстве-
никот на возилото, органот за одобрување, врз основа 
на наод на техничка служба треба да издаде одобрение 
за единечно возило на возилото што соодветствува со 
одредбите на овој правилник и со регулативните акти 
наведени во Прилог IV на овој правилник или од При-
лог XI на овој правилник. 

(12) Одредбите од овој член може да се применат 
на возилата чиј што тип бил одобрен во согласност со 
овој правилник и биле модифицирани пред нивната пр-
ва регистрација или ставање во употреба.  

(13) Потврда за сообразност на единечно одобрено 
возило врз основа на одобрението од став (6) на овој 
член ја издава техничка служба. 

 
Член 25 

Посебни одредби 
 
(1) Постапката определена во член 24 на овој пра-

вилник може да се примени на  определено возило за 
време на последователните фази за негово докомплети-
рање, во согласност со постапката на повеќефазно одо-
брување на тип.  

(2) Постапката од член 24 на овој правилник не мо-
же да замени меѓуфаза во рамките на нормалниот ре-
дослед во повеќефазната постапка за одобрување на 
тип и не може да се примени за првата фаза за одобру-
вање на возилото.  

 
ПОГЛАВЈЕ IX 

ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР И СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА 
 

Член 26 
Пуштање на пазар и ставање во употреба  

на возилата 
 
(1) Без оглед на одредбите од членовите 29 и 30 на 

овој правилник, се пуштаат на пазар или ставаат во упо-
треба возила само ако имаат важечка потврда за соо-
бразност издадена согласно член 18 на овој правилник. 

(2) Некомплетни возила може да се пуштат на па-
зар, но нивната регистрација и ставање во употреба мо-
же да се одбие или ограничи, додека истите не се до-
комплетираат. 

(3) Бројот на возилата произведени во мали серии 
што се регистрирани, продадени или се ставени во упо-
треба во период од една година не треба да го надмине 
бројот на единици даден во дел А од Прилог XII на 
овој правилник. 

 
Член 27 

Пуштање на пазар и ставање во употреба на  
возилата од заклучување на серија 

 
(1) Во рамките на квантитативните ограничувања 

утврдени во Прилог XII дел В на овој правилник и во 
рок од една година од истекот на важноста на ЕУ одо-
брението на тип, може да се да дозволи продажба и 
ставање во употреба на возила што соодветствуваат со 
типот на возило, за кој ЕУ-одобрението не е повеќе ва-
жечко, само на возилата што имале важечко ЕУ-одо-
брение во времето на нивното производство, но кои не 
биле ставени во употреба пред тоа ЕУ-одобрение да ја 
загуби својата важност.  

(2) Одредбите од став (1) на овој член се примену-
ваат за комплетни возила,  во  период од дванаесет ме-
сеци од датумот кога ќе престане важноста на ЕУ-одо-
брението, а во случај на докомплетирани возила, за 
период од осумнаесет месеци од тој датум.  

(3) Производителот што сака да ги примени одред-
бите од став (1) на овој член, треба да поднесе барање 
до органот за одобрување за ставање во употреба на 
предметните возила. Во барањето треба да бидат спе-
цифицирани сите технички или економски причини, 
поради кои тие возила може да не одговараат на новите 
технички барања. 

(4) Органот за одобрување, во рок од три месеца од 
приемот на барањето од став (3) на овој член, треба да 
одлучи дали и во колкав број ќе одобри пуштање на па-
зар на таквите возила.  

(5) Одредбите на ставовите (1), (2) и (3) на овој 
член се применувааат како неопходна алтертнатива за 
возилата што се опфатени со национално одобрение, 
меѓутоа што не биле регистрирани или ставени во упо-
треба пред тоа одобрение да стане неважечко врз осно-
ва на член 45 на овој правилник, поради задолжително 
извршување на постапката за ЕУ-одобрување.  

(6) Органот за одобрување треба да преземе соод-
ветни мерки  за да се осигура ефикасен надзор над бро-
јот на возилата што ќе бидат регистрирани или ставени 
во употреба во рамките на постапката од овој член.  

 
Член 28 

Продажба и ставање во употреба на составен дел 
или самостојна техничка единица 

 
(1) Составни делови или самостојни технички еди-

ници може да се пуштат на пазар или ставаат во упо-
треба, ако ги исполнуваат барањата од релевантните 
регулативни акти и се правилно означени во соглас-
ност со член 19 на овој правилник.  

(2) Одредбата од став (1) од овој член не се приме-
нува за составни делови или самостојни технички еди-
ници кои се посебно произведени или проектирани за 
нови возила кои не се опфатени со овој правилник. 

(3) По исклучок од став (1) на овој член, може да се 
дозволи продажба и ставање во употреба на составен 
дел или самостојна техничка единица, што се изземени 
од една или повеќе одредби од регулативните акти врз 
основа на член 20 на овој правилник или се наменети 
за вградување во возила опфатени со одбренијата изда-
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дени врз основа на членовите 22, 23 и 24 од овој пра-
вилник, што се однесуваат на конкретните составни де-
лови или за самостојни технички единици. 

(4) По исклучок од став (1) на овој член, доколку 
регулативниот акт не предвидува поинаку, може да се 
одобри продажба и ставање во употреба на составни 
делови или самостојни технички единици наменети за 
вградување во возило, доколку во времето на нивното 
ставање во употреба, не било потребно, врз основа на 
овој правилник или со друг претходно важечки пропис 
за одобрување на моторни и приклучни возила, ваквите 
составни делови и самостојни технички единици да 
имаат ЕУ-одобрение. 

  
ПОГЛАВЈЕ X 

ЗАШТИТНИ КЛАУЗУЛИ 
 

Член 29 
Возила, системи, составни делови или самостојни 
технички единици во согласност со овој правилник 

 
(1) Ако органот за одобрување одлучи дека новите 

возила, системи, составни делови и самостојни технич-
ки единици, и покрај тоа што одговараат на важечките 
барања или на барањата за правилно означување, прет-
ставуваат сериозен ризик за безбедноста во сообраќајот 
на патиштата или сериозно ја нарушуваат животната 
средина и здравјето на луѓето, тој може, согласно член 
13 став (3) и член 20, став (3) од Законот за возила, во 
период од најмногу шест месеци да одбие да одобри 
пуштање на пазар или ставање во употреба на тие вози-
ла, составни делови или самостојни технички единици.    

(2) Во случаите од став (1) на овој член, органот за 
одобрување веднаш го известува производителот и при 
тоа ги наведува причините на кои се заснова неговата 
одлука и поконкретно дали тоа е резултат од недоста-
тоци во релевантните регулативни акти или од непра-
вилна примена на релевантните барања. 

(3) Во случаите од став (1) на овој член, органот за 
одобрување ги известува и другите држави членки, ка-
ко и Комисијата.  

 
Член 30 

Возила, системи, составни делови или самостојни 
технички единици, што не соодветствуваат со 

одобрениот тип 
 
(1) Ако органот за одобрување за издадено ЕУ-одо-

брение, утврди дека новите возила, системи, составни 
делови или самостојни технички единици, на кои се од-
несува одобрението или кои носат ознака на одобрение 
не се сообразни со одобрениот тип, треба да преземе 
неопходни мерки, вклучувајќи, каде што е неопходно, 
и мерка одземање на одобрението, со што ќе обезбеди 
проиводството на возилата, системите, составните де-
лови или самостојните технички единици да е доведе-
но во сообразност со одобрениот тип.  

(2) Органот за одобрување треба да ги извести орга-
ните за одобрување на другите држави-членка за презе-
мените мерки од став (1) на овој член.  

(3) За целите на став (1) од овој член, отстапувања-
та од одделни делови во ЕУ одобрението или во ин-
формациониот пакет треба да се сметаат за грешка во 
исполнувањето на сообразноста со одобрениот тип. Не 
се смета дека возилото одстапува од одобрениот тип, 
во случаи каде што соодветните регулативни акти доз-
волуваат отстапувања и тие остстапувања се во дозво-
лени граници.  

(4) Ако органот за одобрување докаже, дека нови 
возила, составни делови или самостојни технички еди-
ници кои имаат потврда за сообразност или носат озна-
ка на одобрение, не соодветствуваат со одобрениот 
тип, може да побара од државата-членка што го издала 
ЕУ-одобрението, да верификува дека произведените 
возила, системи, составни делови и самостојни технич-
ки единици продолжуваат да соодветствуваат со одо-
брениот тип. При приемот на таквото барање од друга 
држава-членка, органот за одобрување треба да презе-
ме неопходните дејства што е можно побрзо и во секој 
случај, во рок од шест месеци од датумот на барањето.  

(5) Органот за одобрување треба да побара од држа-
вата-членка, што издала одобрение на системот, со-
ставниот дел, самостојната техничка единица или на 
некомплетното возило, да преземе потребни мерки за 
да осигура повторна сообразност на возилата во произ-
водството со одобрениот тип во следните случаи: 

(а) во врска со ЕУ-одобрение на возило, каде што 
несообразноста на возилото се објаснува исклучиво со 
несообразноста на систем, составен дел или самостојна 
техничка единица; 

(б) во врска со повеќефазно одобрување, каде што 
несообразноста на докомплетирано возило се објаснува 
исклучиво со несообразноста на систем, составен дел 
или самостојна техничка единица, што е дел од не-
комплетното возило или на самото некоплетно возило, 

(6) По добивање на барањето од став (5) на овој 
член, органот за одобрување треба да ги превземе по-
требните мерки, ако е неопходно во соработка со  др-
жавата-членка што го направила барањето, што е мож-
но побрзо и во секој случај во рок од шест месеци од 
датумот на барањето. Каде што е утврдена несообразе-
ност, органот за одобрување што издал ЕУ-одобрение 
на системот, составниот дел или самостојната техничка 
единица или одобрение на некомплетно возило, треба 
да ги преземе мерките од став (1) на овој член. 

(7) Органот за одобрување треба да ги информира 
органите за одобрување на другите држави членки во 
рамките од 20 работни денови за секое одземање на 
ЕУ-одобрението и причините за тоа. Органот за одо-
брување треба да ги разгледа таквите барања добиени 
од другите држави членки.  

(8) Ако органот за одобрување, во врска со ЕУ-одо-
брение што го издал, ја оспорува несообразноста за ко-
ја бил известен од друга држава членка, ќе се залага за 
разрешување на спорот, за што ја информира и сорабо-
тува со Комисијата.  

 
Член 31 

Продажба и ставање во употреба на делови и опре-
ма кои можат да претставуваат значителен ризик за 
правилно функционирање на основните системи 

 
(1) Може да се врши продажба, понуди за продажба  

или ставање во употреба на делови или опрема, што мо-
же да претставуваат голем ризик за правилно функцио-
нирање на системите, што се суштествени за безбедно-
ста на возилото или за неговото дејство врз животната 
средина, само ако тие делови или опрема се прифатени 
од органот за одобрување  во согласност со ставовите од 
(5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11) од овој член.  

(2) Деловите или опремата на кои се однесува 
одредбата на став (1) на овој член, треба да бидат вклу-
чени во листата дадена во Прилог XIII, кој е составен 
дел на овој правилник. При вклучување во листата на 
деловите и опремата од став (1) на овој член, органот 
за одобрување треба се донесе оценка врз основа на из-
вештај на техничка служба и да се стреми за праведен 
баланс помеѓу: 
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(а) постоењето на сериозен ризик во однос на без-
бедноста или кон дејството врз животната средина на 
возилата, опремени со деловите  или опремата што се 
разгледува и  

(б) ефектот врз потрошувачите и производителите 
во пост-продажбата од обврските кои произлегуваат од 
овој член во однос на можното барање за прифаќање на 
деловите и опремата што се разгледуваат. 

(3) Одредбата на ставот (1) на овој член не се при-
менува на оригиналните делови или опрема што се оп-
фатени со системот на одобрување на тип, земајќи го 
предвид возилото и деловите или опремата, што се 
одобрени во согласност со одредбите на еден од регу-
лативните акти наведени во Прилог IV на овој правил-
ник, освен каде што тие одобренија се однесуваат на 
аспектите што не се опфатени во став (1) на овој член.  

(4) Одредбата од став (1) на овој член не се приме-
нува за деловите или опремата произведени исклучиво 
за возила за трки што не се наменети за употреба на 
јавните патишта. Ако деловите или опремата од При-
лог XIII на овој правилник се наменети за двојна упо-
треба и за трки и за користење на пат, не може да се 
продаваат или да се нудат за продажба за користење во 
возила кои учествуваат во сообраќајот на патиштата  
ако не соодветствуваат на барањата според овој член.  

(5) За потребите на став (1) на овој член, произво-
дителот на деловите или опремата, на органот за одо-
брување му приложува извештај за испитувањето, 
изработен од овластената техничка служба што потвр-
дува дека деловите или опремата за кои се бара соо-
бразност соодветствуваат со барањата од став (4) на 
овој член. Производителот може да приложи само едно 
барање за еден тип и за еден дел. 

(6) Барањето од став (5) на овој член треба да вклу-
чува детали што се однесуваат на производителот на 
деловите или опремата, типот, и идентификациските 
броеви и броевите на деловите или опремата, за кои се 
бара прифаќање, како и името на производителот на 
возилото, типот на возило и, ако е соодветно, годината 
на производство или други информации, што овозмо-
жуваат идентификација на возилото за кое е наменето 
вградувањето на тие делови или опрема.  

(7) Кога органот за одобрување, врз основа на изве-
штајот од испитувањата и другите докази утврди, дека  
предметните делови или опрема соодветствуваат на ба-
рањата согласно став (4) на овој член, на производите-
лот му издава одобрение за прифаќање. Оваа одобре-
ние за прифаќање дава право деловите или опремата  
да бидат продадени, да се понудат во продажба или да 
се вградат во возилата под условите од став (10) од 
овој член.  

(8) Секој дел или парче од опремата, одобрен сог-
ласно овој член, треба да биде соодветно означен. Оз-
начувањето и пакувањето, како и формата и начинот на 
означување на одобрението за прифаќање наведени во 
став (7) на овој член се врши според методологијата на 
Комисијата.  

(9) Производителот без одлагање го информира ор-
ганот за одобрување, што го издал одобрението за при-
фаќање за секоја промена, што влијае на условите под 
кои било издадено. Органот за одобрување одлучува, 
дали одобрението за прифаќање треба повторно да се 
разгледа или повторно да се издаде и дали се потребни 
дополнителни испитувања. Производителот е одгово-
рен да обезбеди деловите и опремата кои се произведе-
ни и уште се произведуваат се под условите под под 
кои е издадено одобрението за прифаќање.  

(10) Пред да издаде одобрението за прифаќање, ор-
ганот за одобрување треба да потврди дека постојат за-
доволителни услови и постапки за да се осигура ефе-

ктивна контрола на сообразноста на производството. 
Кога органот за одобрување ќе потврди дека условите 
за издавање на одобрението за прифаќање не се повеќе 
исполнети ќе побара од производителот да ги преземе 
неопходните мерки за да осигура дека деловите или 
опремата повторно ги исполнуваат условите за соо-
бразност. Доколу производителот не обезбеди делови-
те и опремата да ги исполнуваат условите за сообраз-
ност, органот за одобрување го одзема одобрението за 
прифаќање.  

(11) За секое несогласување со други држави-член-
ки во врска со одобренијата од став (7) на овој член 
треба да се извести Комисијата.  

(12) Одредбите на овој член не се применуваат за 
дел или парче од опремата пред да бидат внесени во 
списокот од Прилог XIII на овој правилник. За секое 
внесување или група на внесувања во Прилог XIII на 
овој правилник, производителот на деловите или опре-
мата, во зависнот од природата деловите или опремата, 
во најкус можен рок треба да побара одобрение за при-
фаќање.  

(13) До вклучувањето на делот или парчето од 
опремата во листата од став (1) на овој член, се почиту-
ваат прописите за деловите или опремата кои можат да 
создадат значаен ризик за правилното функционирање 
на системите, што се суштествени за безбедноста на 
возилата или нивното дејство врз животната средина.  

 
Член 32 

Отповикување на возило 
 
(1) Кога производителот, на кого му било издадено 

ЕУ-одобрение за возило, е обврзан, врз основа на 
одредбите од Законот за возила, или друг пропис да ги 
повлече возилата, што биле продадени, регистрирани 
или ставени во употреба, бидејќи еден или повеќе си-
стеми, составни делови или самостојни технички еди-
ници вградени во возилото, независно дали се одобре-
ни во согласност со овој правилник, претставуваат се-
риозен ризик за безбедноста на патиштата, јавното 
здравје и заштитата на животната средина, треба вед-
наш да го информира органот за одобрување што го из-
дал одобрението за возилото.  

(2) Производителот треба да му предложи на орга-
нот за одобрување група на соодветни корективни мер-
ки за отстранување на ризикот наведен во став (1) на 
овој член. Во таков случај органот за одобрување треба 
да превземе мерки за ефективна имплементација на ко-
рективните мерки. 

(3) Органот за одобрување, без одложување треба 
да ги извести органите на другите држави-членки за 
активностите од став на (2) на овој член. 

(4) Ако мерките се сметаат за незадоволителни од 
страна на органот за одобрување, или не се имплемен-
тирани доволно брзо, органот за одобрување без одла-
гање треба да го информира органот за одобрување, 
што го издал ЕУ-одобрението на возилото.  

(5) Ако органот за одобрување, што го издал ЕУ-
одобрението, не е задоволен со мерките на производи-
телот, треба да ги превземе сите потребни заштитни 
мерки, вклучувајќи го и одземањето на ЕУ-одобрение-
то на возилото, во случај кога производителот не пред-
ложил и не релизирал ефикасни поправни мерки.  

(6) Во случај на одземањето на ЕУ-одобрението на 
возилото, органот за одобрување во период од 20 ра-
ботни дена, со препорачано писмо или во соодветна 
електронска форма треба да го извести производите-
лот, органите за одобрување на другите држави-членки 
и Комисијата. 
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(7) Одредбите на овој член се применуваат и за де-
ловите кои не подлежат на барања според регулативни 
акти согласно Законт за возила и прописите донесени 
на негова основа. 

 
Член 33 

Известување за отповикување на возило 
 
(1) Во случаите од член 13 ставови (3), (4) и (5) од 

Законот за возила, кога органот за одобрување донесе 
одлука за одбивање, за  одземање на ЕУ-одобрение или 
за забрана на продажба, во истите треба да бидат де-
тално наведени причините  врз кои тие се засновани.  

(2) За секоја одлука согласно став (1) од овој член 
се известуваат заинтересираните страни кои треба 
истовремено да бидат информирани за средствата за 
правна заштита што им се на располагање според ва-
жечките закони и временските рокови за примена на 
тие средства. 

  
ПОГЛАВЈЕ XI 

МЕЃУНАРОДНИ РЕГУЛАТИВИ 
 

Член 34 
Правилници UN/ECE, потребни за ЕУ-одобрение 

 
Правилниците UN/ECE кон кои пристапила Репуб-

лика Македонија и кои се наведени во Прилог IV, дел 1 
на овој правилник и во Прилог XI на овој правилник се 
дел од ЕУ-одобрението на возилата под исти услови 
како поединечните технички спецификации. Тие се 
применуваат за категориите на возила, наведени во со-
одветните колони во табелата од Прилог IV, дел 1 на 
овој правилник и Прилог XI на овој правилник. 

 
Член 35 

Еквивалентност на UN/ECE правилници  
со технички спецификации 

 
(1) Правилниците UN/ECE наведени во Прилог IV 

дел II, од овој правилник се признати како еквивалент-
ни со соодветните поединечни технички спецификации 
доколку се од исто подрачје и предмет на примена.  

(2) Органот за одобрување во постапките за одобру-
вање ги прифаќа одобренијата издадени во согласност 
со UN/ECE правилниците и каде што е соодветно, 
предметните ознаки на одобренијата во замена за соод-
ветните одобренија и ознаки на одобренија издадени 
врз основа на соодветната поединечна техничка специ-
фикација.  

 
ПОГЛАВЈЕ XII 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Член 36 
Информации наменети за корисниците 

 
(1) Производителот на одобрен тип на возило, дел, 

систем или самостојна техничка едниница не треба да 
дава технички информации поврзани со поединечни 
податоци предвидени од овој правилник или со регула-
тивните акти од Прилог IV на овој правилник, што от-
стапуваат од поединечните податоци одобрени од орга-
нот за одобрување.  

(2) Кога регулативниот акт посебно го бара тоа,  
производителот треба да ги направи достапни за корис-
ниците сите релевантни податоци и неопходни упат-
ства опишувајќи ги сите посебни услови или ограничу-
вања, поврзани со употребата на возилото, составниот 
дел или самостојната техничка единица. 

Член 37 
Информации наменети за производителите на со-
ставни делови или самостојни технички единици 

 
(1) Производителот на возилото треба да ги направ-

ни достапни за производителите на составни делови 
или самостојни технички единици сите податоци вклу-
чувајќи, во зависност од случајот, цртежите наведени 
во прилог или додаток на регулативен акт, што се не-
опходни за ЕУ-одобрение на составните делови или са-
мостојни технички единици или се потребни за добива-
ње на одобрение според член 31 на овој правилник. Во 
овие случаи производителот на возилото може од про-
изводителите на составните делови или самостојните 
технички единици да побара склучување на договор за 
заштита на доверливоста на информациите што не се 
за јавно користење, вклучувајќи ја поврзаноста со пра-
вата на интелектуална сопственост.  

(2) Производителот на составни делови или само-
стојни технички единици, како имател на ЕУ-одобре-
нието кое во согласност со член 10 став (4) од овој пра-
вилник, вклучува ограничувања на употребата или по-
себните услови за вградување или и двете, треба да ги 
достави сите детални информации за тоа на производи-
телот на возилото. 

(3) Кога регулативниот акт содржи одредби за тоа, 
производителот на составни делови или самостојни 
технички единици треба да приложи, заедно со произ-
ведените составни делови или самостојни технички 
единици, упатство во поглед на ограничувањата на 
употребата или посебните услови за вградување. 

 
ГЛАВА III 

ТЕХНИЧКИ СЛУЖБИ 
 

Член 38 
Технички служби (видови и обем на активности) 

 
(1) Техничките служби вршат или контролираат ис-

питувања потребни за одобрување или за инспекции 
врз основа на одредбите на овој правилник, регулати-
вен акт наведен во Прилог IV на овој правилник, и врз 
основа на алтернативните постапки што се посебно 
дозволени.  

(2) Техничките служби не може да вршат испитува-
ња или инспекции за кои не се овластени.  

(3) Техничките служби, согласно член 58 од Зако-
нот за возила, спаѓаат во една или повеќе од следните 
четири категории дејности, во зависност од нивното 
подрачје на компетенција: 

(а) категорија А -  технички служби, што во своите 
сопствени објекти ги извршуваат испитувањата од овој 
правилник и од регулативните акти во Прилог IV; 

(б) категорија В -  технички служби што ги контро-
лираат испитувањата, определени во овој правилник и 
во регулативните акти од Прилог IV, што се извршува-
ат во објектите на производителот или во објектите на 
трети лица; 

(в) категоријата С - технички служби што вршат 
редовна оценка и надзор над постапките на произво-
дителот за контролирање на сообразноста на произ-
водството; 

(г) категорија D - технички служби, што ги контро-
лираат и ги извршуваат испитувањата и инспекциите во 
рамките на надзорот на сообразноста на производството. 

(4) Техничките служби треба да поседуваат соод-
ветни вештини, специфични технички знаења и дока-
жано искуство во специфичните области опфатени со 
овој правилник и регулативните акти од Прилог IV на 
овој правилник. 
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(5) Техничката служба што извршува работи сог-
ласно Прилог V од овој правилник во постапките за 
одобрување на тип на возило треба да располага со 
простор, опрема и уреди за да врши преглед на возила-
та, деловите, системите и самостојните технички еди-
ници, во зависнот од податоците кои се содржат во 
автентичниот информационен пакет, за да може да ве-
рификува дека возилото(ата) е/се изработени во соглас-
ност со истите. Притоа врши проверки на инсталира-
њето на самостојните технички единици, каде што е 
применливо и врши неопходни проверки во поглед на 
присуството на уредите, предвидени во фуснотите (1) 
(2) од Прилог IV дел I на овој правилник.  

(6) Кадарот на техничка служба од став (5) на овој 
член треба да располага со темелни познавања на си-
стемите за одобрување на возилата, со соодветни ве-
штини, специфични технички знаења и да има докажа-
но искуство во областа на прегледите за одобрување на 
типови на возила, као и да има специфични технички 
знаења за функционирањето и докажани искуства во 
прегледите и проверките на системите, деловите и са-
мостојните технички единици кај возилата.  

(7) Техничка служба што извршува работи во по-
стапката на национално одобрување на тип на мали се-
рии, согласно член 23 од овој правилник, како и во по-
стапките на единечно одобрување на возила согласно 
член 24 од овој правилник и постапката на фазно одо-
брување, согласно член 25 од овој правилник, како и 
возила од заклучна серија и возила, системи, составни 
делови или самостојни технички едниници изработени 
според посебни технологии или начела, треба да распо-
лага со соодветен простор, опрема уреди и кадар и да 
покаже соодветни вештини, специфични технички зна-
ења и докажано специфично искуство. Просторот, 
опремата, уредите и кадарот со своите специфични ве-
штини, знаења во специфичните области и докажаното 
искуство, треба да овозможуваат инженериски испиту-
вања, инженериски оценки, пресметки, спроведување 
на алтернативни и виртуелни постапки на испитување 
со цел да се обезбеди соодветно ниво на безбедност на 
патиштата и заштита на животната средина, што е во 
најголем можен степен еквивалентно на одредбите од 
Прилог IV или од Прилог XI од овој правилник.  

(8) Техничката служба од став (5) и став (7) од овој 
член треба да располага со најмалку пет лица во редовен 
работен однос со високо образование (Машински факул-
тет, од кои најмалку три од насока моторни возила) со 
најмалку пет години работно искуство во струката.    

(9) Техничката служба што извршува работи по од-
делни технички спецификации од Прилог IV на овој 
правилник треба да располага со соодветни просторни 
услови, опрема, уреди и кадар. Просторот, опремата и 
уредите треба да ги исполнуваат техничките барања од 
одделните технички спецификации. Кадарот по број, 
состав, знаење и искуство треба да располага со неоп-
ходните специфични знаења, како и со докажано 
искуство во специфичната област која произлегува од 
соодветниот регулативени акт од Прилог IV на овој 
правилник. 

(10) Техничките служби треба да се сообразени на 
стандардите од додаток 1 од Прилог V, од значење за 
дејноста што се релевантни за активностите што ги из-
вршуваат. Меѓутоа, барањата за исполнување на стан-
дардите од Прилог V, додаток 1 на овој правилник не 
се применуваат за целите на последната фаза од пове-
ќефазната постапка за одобрување согласно член 25 
став (1) на овој правилник. 

(11) Производителот или неговиот законски за-
стапник може да бидат назначени за техничка служба 
за дејности од категорија А во поглед на регулативни-
те акти од Прилог XV, кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

 
Член 39 

Оценување на оспособеноста на техничката служба 
 
(1) Оспособеноста за вршење на работите на тех-

нички служби од член 38 на овој правилник се прове-
рува преку постапка за акредитација спроведена од 
страна на органот за оценка на компетентноста, соглас-
но член 59 став (2) од Законот за возила. 

(2) Акредитација од став (1) на овој член се врши  
во согласност со одредбите од Прилог V додаток 2 на 
овој правилник. Преоценка на оспособеноста за врше-
ње на работите на технички служби се прави во врмен-
ски интервал кој не е подолг од три години . 

(3) Оценувачкиот извештај се доставува до Комиси-
јата на нејзино барање.  

(4) Одредбите од овој член се однесуваат и на про-
изводителот или неговиот законски застапник кој е ов-
ластен за вршење на работите за техничка служба.  

 
Член 40 

Начин и постапка за овластување и известување 
 
(1) Постапката за овластување за вршење на рабо-

тите на техничка служба започнува со поднесување на 
барање од акредитирана техничка служба до Мини-
стерството за економија. 

(2) Барањето од став (1) на овој член ги содржи 
следните податоци:  

- назив и седиште на правното лице; 
- единствен матичен број на субјектот и даночен 

број; 
- број на вработен стручен кадар и докази за струч-

ната подговотка и 
- опис на обемот и задачите кои ќе ги врши правно-

то лице.  
(3) Кон барањето од став (1) на овој член, акредити-

раната техничка служба доставува: 
1. доказ за упис во Централниот регистар на Репуб-

лика Македонија; 
2. копии од обрасците М1/М2 за вработениот стру-

чен кадар во редовен работен однос кај правното лице, 
согласно барањата од член 38 став (7) на овој правил-
ник; 

3. доказ за техничка опременост или договор заверн 
на нотар за користење на техничка опрема со важност 
од најмалку четири години; 

4. доказ дека има склучено договор за осигурување 
од професионална одговорност; 

5. доказ за позитивен бонитет; 
6. копија од сертификатот за акредитација издаден 

од Институтот за акредитација на Република Македо-
нија, заверена на нотар. 

(4) Решението за овластување за вршење на работите 
на техничката служба, на предлог на органот на одобру-
вање, се издава во рок од 15 дена од приемот на барање-
то и тоа само за областа за која важи акредитацијата. 

(5) Овластената техничка служба е должна трајно 
да ги исполнува условите од акредитацијата.  
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(6) На предлог на органот за одобрување, може да 
се одземе овластувањето на техничката служба во слу-
чаите наведени во член 60 од Законот за возила. 

(7) Министерството за економија ја известува Ко-
мисијата за името, адресата, електронската адреса, од-
говорните лица и категоријата на активности на секоја 
техничка служба. Исто така, ја известува Комисијата за 
сите понатамошни промени на тие податоци. Во изве-
стувањето се наведува според кои регулативни акти се 
назначени техничките служби. 

(8) Техничката служба може да извршува дејности 
опишани во член 40 од овој правилник, за целите на 
одобрувањето, само ако претходно е известена од Ко-
мисијата. 

(9) Министерството за економија може да овласти и 
да извести за технички служби од други држави-член-
ки независно од категоријата на дејноста што тие тех-
нички служби ја извршуваат.  

 
ГЛАВА IV 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 41 
Датуми за поднесување на барање за ЕУ-одобрение 

 
Барања за издавање на ЕУ-одобрение, до органот за 

одобрување можат да се поднесуваат со денот на при-
стапувањето на Република Македонија во Европската 
Унија.  

 
Член 42 

Одложена примена 
 
(1) Одредбите на член 6 став (8), член 7 став (2), 

член 8 став (3), член 8 став (5), (6), (7) и (8), член 12 
став (2), член 17 став (5), член 17 став (7), член 18 став 
(3), член 20 став (1), член 23 став (7) и став (8), член 29 
став (3), член 30 став (3), член 30, став (4) до став (8), 
член 31 став (5) до став (12), член 32 став (3), член 39 
став (12), член 40 став (7), став (8) и став (9), ќе отпоч-
нат да се применуваат со денот на пристапување на Ре-
публика Македонија во Европската унија. 

(2) До пристапувањето на Република Македонија во 
Европската Унија или до денот на влегувањето во сила 
на договор за оцена на сообразност со Европската заед-
ница, документите од Прилог VI и Прилог IX на овој 
правилник нема да го содржат зборот ЕУ и симболите 
на Европската Унија. 

(3) По пристапувањето на Република Македонија во 
Европската Унија или со денот на влегувањето во сила 
на договор за оцена на сообразност со Европската заед-
ница во член 20 став (3), член 24 став(6), член 29   од 
овој правилник, изразот „држава” ќе значи „држава 
членка на Европската унија”.   

(4) Во Прилог VI зборовите “согласно Директивата 
2007/46” ќе почнат да се применуваат со денот на при-
стапување на Република Македонија во Европската 
унија. 

(5) По пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија, или со денот на влегувањето во сила 
на договор за оцена на сообразност со Европската заед-
ница Во Прилог XII под А, точка 1 изразот „Република 
Македонија” ќе значи „Заедницата”.  

(6) По пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија или со денот на влегувањето во сила 
на договор за оцена на сообразност со Европската заед-
ница Во Прилог XII под А, точка 1 во табелата бројот 
„20” ќе значи „1000”.  

(7) По пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија или со денот на влегувањето во сила 
на договор за оцена на сообразност со Европската заед-
ница, во член 5 став (3), изразот „Република Македони-
ја” ќе значи „Европската Унија”.  

(8) До денот на пристапувањето на Република Ма-
кедонија во Европската Унија, одобрувањата на тип во-
зило, на барање на производителот, може да се вршат и 
врз основа на техничките барања дадени во Прилог 
XX, кој е составен дел на овој правилник, во кој се со-
држани техничките спецификации, еквивалентните со 
нив правилници на ECE, како и временскиот период за 
нивна примена. 

(9) До денот на пристапувањето на Република Маке-
донија во Европската Унија потврдата за сообразност на 
единечно одобрено возило се издава на образецот од 
Прилог XXII на овој правилник,  а од тој датум за секое 
возило кое е единечно одобрено ќе се издава и потврда 
според образецот од Прилог IX на овој правилник при 
што во насловот се изоставува кратенката ”ЕУ” и во за-
града се додава текстот „за единечно возило”. 

(10) До денот на пристапувањето на Република Ма-
кедонија во Европската Унија, единечно одобрување 
на возило, на барање на производителот или сопстве-
никот на возилото, може да се врши и врз основа на 
техничките барања дадени во Прилог XX на овој пра-
вилник, во кој за одделни технички спецификации се 
содржани бараните правилници на ECE, еквивалентни-
те со нив Директиви, како и временскиот период за 
нивна примена.  

(11) До денот на пристапувањето на Република Ма-
кедонија во Европската Унија, единечното одобрување 
на возила за специјална намена, на барање на произво-
дителот или сопственикот на возилото, може да се вр-
ши по технички барања од Прилог XX и постапки 
утврдени во Прилог XI на овој правилник.   

(12) До денот на пристапувањето на Република Ма-
кедонија во Европската Унија, единечното одобрување 
на уникатно возило, на барање на производителот или 
сопственикот на возилото, може да се врши по технич-
ки барања од Прилог XX и постапки утврдени во При-
лог XXI кој е составен дел на овој правилник.  

(13) До денот на пристапувањето на Република Ма-
кедонија во Европската Унија, работите на техничка 
служба од став (12) на овој член ќе ги врши техничка 
служба овластена согласно Правилникот за единечно 
одобрување.   

 
Член 43 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на  објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 25-9925/1 

28 октомври 2009 година                       Министер, 
       Скопје                        Фатмир Бесими, с.р. 
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2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 133 



Стр. 134 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 137 



Стр. 138 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 139 



Стр. 140 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 141 



Стр. 142 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 143 



Стр. 144 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 145 



Стр. 146 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 147 



Стр. 148 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 149 



Стр. 150 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 151 



Стр. 152 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 153 



Стр. 154 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 155 



Стр. 156 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 157 



Стр. 158 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 159 



Стр. 160 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 161 



Стр. 162 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 163 



Стр. 164 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 165 



Стр. 166 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 167 



Стр. 168 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 169 



Стр. 170 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 171 



Стр. 172 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 173 



Стр. 174 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 175 



Стр. 176 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 177 



Стр. 178 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 179 



Стр. 180 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 181 



Стр. 182 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 183 



Стр. 184 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 185 



Стр. 186 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 187 



Стр. 188 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 189 



Стр. 190 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 191 



Стр. 192 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 193 



Стр. 194 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 195 



Стр. 196 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 197 



Стр. 198 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 

 
 
 
 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 199 

 



Стр. 200 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 201 



Стр. 202 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 203 



Стр. 204 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 205 



Стр. 206 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 207 



Стр. 208 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 209 



Стр. 210 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 211 



Стр. 212 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 213 



Стр. 214 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 215 



Стр. 216 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 217 



Стр. 218 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 219 



Стр. 220 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 221 



Стр. 222 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
 



2 ноември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 223 



Стр. 224 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 ноември 2009 
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