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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

Врз основа на член 11 став (1) алинеја 2 и член 67, став (2) од Законот за возила 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.140/2008), министерот за економија 
донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА 

СОСТОЈБА НА ВОЗИЛАТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката 

состојба на возилата („Службен весник на Република Македонија” број 131/2009), во 
членот 1 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите „и висината на 
трошоците за полагање   на стручниот испит за вршење на работите во постапката на 
идентификација и  идентификација и оцена на техничката состојба на возилата“. 

 
Член2 

Во членот  7 точка 1, бројот „23“ се заменува со бројот „24“. 
 

Член 3 
Во член 8 во точката 2 сврзникот “и“ на крајот се заменува со точка и запирка. 
Во  точка 3. зборовите „од член 3. став (4) на овој правилник” се заменуваат со 

зборовите „од член 24 став (1) точки 4) и 5) од Законот за возила”, точката на крајот на 
реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат три нови точки 4, 5 и 6 кои 
гласат: 

„4. Доказ за статусот на хуманитарната организација од членот 24 точка 6 од Законот за 
возила, издаден од надлежен државен орган. 

5. Потврда за отворање на постапка за идентификација издадена од органот за 
одобрување со која се потврдува исполнетоста на статусот на барателот согласно 
одредбите од членот 24 од Законот за возила и 

6. Доказ за регулирани царински давачки за возилото”. 
 

Член 4 
Во членот 11 во точката 1 сврзникот „и“ на крајот се заменува со точка и запирка. 
Во точка 2, точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава 

нова точка 3 која гласи : 
„3. Доказ за регулирани царински давачки за возилото”. 
 

Член 5 
По главата VI се додава нова глава VI-а и нов член 23-а кои гласат: 
„ VI-а.  ВИСИНА НА ТРОШОЦИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ“ 

 
Член 23-а 

Висина на трошоци 
 
За полагање на стручен испит се плаќаат трошоци и тоа: 
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1. за полагање на испитот за една     група на категории на возила согласно     одредбите 
од членот 66 став (2) од Законот за возила ...................... 4000 денари. 

2. за секое дополнително полагање на испитот за група категории на возила износот од 
точка 1 на овој став се зголемува за ………..........................1500 денари. 

3..за секое повторно полагање на испитот, што не е положен  согласно.одредбите од 
членот 66 став (4) од Законот за  возила…………………..............2000 денари. 

4. за проверка на обновено знаење согласно одредбите на членот 66 став (3) од Законот 
за возила.......2000 денари “. 

 
Член 6 

Во членот 26 став (1), точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: „или постапката за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата 
може да се спроведе и врз основа на доказ со податоци за одобрениот тип на возила 
издаден од органот за одобрување “. 

 
Член 7 

Прилогот 4 се заменува со нов Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 8 
Во периодот од шест масеци од денот на влегување на сила на овој правилник,за 

половни патнички возила од категоријата M1 постапката за идентификација и оцена на 
техничката сотојба се врши само врз основа на листата на техничките спецификации, 
еквивалентните со нив правилници на ЕCЕ за возила, дадени во Прилог 6 кој е составен 
дел на овој правилник.“.  

 
Член 9 

По истекот на периодот од член 8 на овој правилник, во периодот од шест години за 
половни патнички возила од категоријата M1 постапката за идентификација и оценка на 
техничката сотојба се врши врз основа на листата на техничките спецификации, 
еквивалентните со нив правилници на ЕCЕ за возила, дадени во Прилог 7 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија” 

 
    Бр. 25-803/3 

5 февруари 2010 година                  Министер,  
         Скопје                               Фатмир Бесими, с.р. 
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