
www.slvesnik.com.mk      contact@slvesnik.com.mk
    

           

С О Д Р Ж И Н А

Стр.
1979. Правилник за поблиските критериуми во однос на стручен кадар, просторните услови и 

материјално-техничката и информатичката опрема, начинот на водење на евиденции за из-
давање на меѓународни возачки дозволи и одобренија за  управување на туѓо моторно вози-
ло во странство од страна на овластените правни лица........................................................ 2

1980. Правилник за надоместокот на комисијата за разгледување на приговорот............................ 3
1981. Правилник за просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на 

просториите за полагање на стручниот испит за вршење на работи на предавач и возач-
инструктор во автошкола, контролор, испитувач по наставна програма од сообраќајни пра-
вила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма од управување со возило 
(практичен дел) во испитен центар................................................................................................. 3

1982. Правилник за димензиите, содржината и начинот на поставување на посебните таблици за 
означување на возилото со кое се врши оспособување на кандидати за возачи........................ 4
Огласен дел....................................................................................................................................... 1-56

Број 69 7 април 2016, четврток година LXXII



 Стр. 2 - Бр. 69                                                                                          7 април 2016

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

1979.
Врз основа на член 394 алинеја 20 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 
55/16), министерот за внатрешни работи донесе  

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ВО ОДНОС НА 
СТРУЧЕН КАДАР, ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И 
МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМА-
ТИЧКАТА ОПРЕМА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОД-
НИ ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ И ОДОБРЕНИЈА ЗА  УП-
РАВУВАЊЕ НА ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО 
СТРАНСТВО ОД СТРАНА НА ОВЛАСТЕНИТЕ 

ПРАВНИ ЛИЦА

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри-

териуми во однос на стручен кадар, просторните усло-
ви и материјално-техничката и информатичката оп-
рема, начинот на водење на евиденции за издавање на 
меѓународни возачки дозволи и одобренија за управува-
ње на туѓо моторно возило во странство од страна на 
овластените правни лица. 

Член 2
Лице кое работи на издавање на меѓународни возач-

ки дозволи и одобренија за управување на туѓо мотор-
но возило во странство во овластено правно лице, тре-
ба да има: 

- завршено средно образование; 
- потврда (сертификат) за основни познавања од об-

ласта на информатиката и
- склучено договор за вработување на определено 

или неопределено време со полно работно време, сог-
ласно закон.

Член 3
Просторните услови и материјално-техничката и ин-

форматичката опрема опфаќаат:
- просторија осветлена со дневна светлина, со при-

родно или вештачко (со вентилациони уреди) проветру-
вање, во која има простор за пристап на странките и 
простор за опремата;

- просторија (магацин) за складирање на меѓународ-
ни возачки дозволи и одобренија за управување на туѓо 
моторно возило во странство во непосредна близина на 
просторијата;

- работна маса (пулт, шалтер, биро);
- метална каса;
- телефонска врска;
- опрема за канцелариско работење и 
- информатичка опрема и софтверска апликација со 

која се овозможува увид во евиденција за издадени ме-
ѓународни возачки дозволи и за издадени одобренија за 
управување на туѓо моторно возило во странство од 
страна на Министерството за внатрешни работи, со ин-
тернет конекција од најмалку 1 mb/s.

Член 4
(1) Евиденцијата за издавање на меѓународна возач-

ка дозвола се води во хартиена форма како регистар.
(2) Страниците од регистарот од ставот (1) на овој 

член се означуваат со реден број, а пред да се започне 
со запишување на податоците во регистарот на почето-
кот и на крајот на календарската година истиот се заве-
рува и заклучува од страна на надлежната организацис-
ка единица на Министерството за внатрешни работи на 
чие подрачје е седиштето на овластеното правно лице 
за вршење технички преглед на возила овластено за из-
давање меѓународни возачки дозволи.

Член 5
(1) Евиденцијата за издадени одобренија за управу-

вање на туѓо моторно возило во странство се води во 
хартиена форма.

 (2) Страниците од евиденцијата од ставот (1) на 
овој член се означуваат со реден број, а пред да се за-
почне со запишување на податоците во него на почето-
кот и на крајот на календарската година истиот се заве-
рува и заклучува од страна на надлежната организацис-
ка единица на Министерството за внатрешни работи на 
чие подрачје е седиштето на овластеното правно лице 
за вршење технички преглед на возила овластено за из-
давање на одобрение за управување на туѓо моторно во-
зило во странство.

Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 1311-20001/1 Министер
29 март 2016 година за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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1980.
Врз основа на член 394 алинеја 26 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 
226/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи 
донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА 

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРИГОВОРОТ

Член 1
Со овој правилник се пропишува висината на на-

доместокот на комисијата за разгледување на приго-
ворот на кандидати за возачи до испитниот центар.

Член 2
На претседателот и членовите на комисијата за раз-

гледување на приговорот од членот 1 од овој правил-
ник, им се исплаќа паричен надоместок кој е на товар 
на испитниот центар.

Паричниот надоместок од став 1 на овој член се оп-
ределува во висина од 1.500,00 денари за секој разгле-
дан приговор одделно.

Испитниот центар го префрла износот на парични 
средства за надоместокот од став 1 на овој член на прет-
седателот и членовите на комсијата за тековниот ме-
сец, распределен во еднакви износи.

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 13.1.1-20742/1 Министер
31 март 2016 година за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1981.
Врз основа на член 394  алинеја 24 од Законот за  

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен  
весник на Република Македонија” бр. 169/15, 
226/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи 
донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-
ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА 
НА ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧ-
НИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ПРЕ-
ДАВАЧ И ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР ВО АВТОШ-
КОЛА, КОНТРОЛОР, ИСПИТУВАЧ ПО НАСТАВ-
НА ПРОГРАМА ОД СООБРАЌАЈНИ ПРАВИЛА И 
ПРОПИСИ (ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ) И ИСПИТУВАЧ 
ПО НАСТАВНА ПРОГРАМА ОД УПРАВУВАЊЕ 
СО ВОЗИЛО (ПРАКТИЧЕН ДЕЛ) 

ВО ИСПИТЕН ЦЕНТАР

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

во однос на просторните услови и материјално-технич-
ката и информатичката опрема на просториите за пола-
гање на стручниот испит за вршење на работи на преда-
вач и возач-инструктор во автошколата, за контролор, 
испитувач по наставна програма од сообраќајни прави-
ла и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна 
програма од управување со возило (практичен дел) во 
испитен центар.

Член  2
Полагањето на стручниот испит од членот 1 од овој 

правилник се спроведува во просториja која треба да 
бидe опремена со:

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците 
за тестирање, пет за членовите на комисијата за полага-
ње и едно за серверот;

- најмалку 36 столчиња;
- дисплеј или видео-бим за објавување на резултати 

од најмалку 40“;
- најмалку 30 персонални компјутери со монитор од 

најмалку 19“;
- еден централен сервер со монитор за надгледува-

ње на процесот на тестирање и за локално снимање на 
процесот на тестирање;

- локална телекомуникациска мрежа и мрежен прек-
лопник и

- систем за видео надзор кој ќе овозможи видео за-
пис за препознавање на кандидатите за време на полага-
ње на стручниот испит.

Член  3
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Просторијата за полагање на испитот има интернет 
конекција од најмалку 10мб/с, наменета само за елек-
тронското полагање на испитот и пристап до апликаци-
јата на Министерството за внатрешни работи за спрове-
дување на електронското полагање на испитот.

Член   4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 13.1.1-20744/1 Министер
31 март 2016 година за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

1982.
Врз основа на член 394 алинеја 22 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 
226/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи 
донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДИМЕНЗИИТЕ, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ 
НА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ТАБЛИЦИ 
ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ВОЗИЛОТО СО КОЕ СЕ 
ВРШИ ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА 

ВОЗАЧИ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат димензиите, сод-

ржината и начинот на поставување на посебните табли-
ци за означување на возилото со кое се врши оспособу-
вање на кандидати за возачи (во натамошниот текст: по-
себната таблица).

Член 2
(1) Посебната таблица има форма на квадрат со ди-

мензии на страните од 16 см.
(2) Посебната таблица е со сина подлога на која 

со бели букви и броеви е испишано: буквата "L", оз-
нака на регистрационото подрачје составена од два 
броја, променлива буквена ознака составена од ед-
на буква и регистарски број составен од два броја.

(3) Формата и содржината на посебната таблица се 

дадени во Прилог број 1, кој е составен дел на овој пра-

вилник.

Член 3

Ознаките на регистрационите подрачја што се 

ставаат на посебната таблица се наведени во Списо-

кот на ознаките на регистрационите подрачја, кој е 

даден во Прилог број 2 и е составен дел на овој пра-

вилник.

Член 4

На мотоцикл посебната таблица се поставува на зад-

ната страна непосредно под или над регистарската таб-

лица, а на друго моторно возило, односно на трактор 

посебните таблици се поставуваат една на предната, а 

другата на задната страна, така што средината на посеб-

ната таблица да не биде оддалечена повеќе од 40 см. од 

левиот бочен раб на возилото, а височината на посебна-

та таблица повеќе од еден метар од површината на ко-

ловозот.

Член 5

Со денот на влегување во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за димензии-

те и начинот на поставување на посебните таблици 

за означување на возилото со кое се врши оспособу-

вање на кандидати за возачи и постапката со истите 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

64/01).

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 131-20746/1 Министер

31 март 2016 година за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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