
 

 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат 

 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за возила, 
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

30 јули 2019 година. 
 

Бр. 08-4395/1 Претседател на Република 
30 јули 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА 

Член 1 
Во Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ брoj 140/2008, 

53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16), во член 3 во точката 52 зборот 
„министерот“ се заменуваат со зборот „Министерството“. 

Во точката 66 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка. 
Во точката 67 точката се заменува со точка и запирка и се додаваат три нови точки 68, 

69 и 70, кои гласат: 
„68. „Сообраќајна дозвола“ е јавна исправа што ја издава надлежен орган, со која се 

докажува сопственоста на возилото, правото на означување на одредено возило со 
регистарски таблици, техничките и другите особини и карактеристиките на возилото, 
право за учество во сообраќајот, како и периодот на важност на сообраќајната дозвола; 

69. „Еколошка категорија на возилата“ е категорија на возилата според нивото на 
емисија на издувни гасови од моторите на возилата согласно со соодветните технички 
спецификации, односно ЕЦЕ или ЕЦ прописите и 

70. „Еколошка налепница“ е ознака коа се поставува на возилото и која ја означува 
еколошката категорија на возилото.“. 

Член 2 
По членот 5-а се додаваат два нови члена 5-б и 5-в, кои гласат: 

 

„Член 5-б 
Еколошка категоризација на возилата 

 

(1) Возила кои учествуваат во сообраќајот на патиштата можат да бидат означени со 
еколошка налепница заради означување на еколошката категорија на возилото согласно со 
мерните резултати на емисијата на гасови во воздухот. 
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(2) По исклучок, возилата проектирани и изработени исклучиво за потребите на 

Армијата на Република Северна Македонија, полицијата, брзата помош, противпожарните 

служби немаат еколошка категоризација на возилото согласно со ставот (1) на овој член. 

(3) Возилата на потполно глуви лица со потврда за членство од Националниот сојуз за 

глуви лица, на лица заболени од дистрофија, мултиплекс склероза, церебрална парализа, 

параплегија, хемиплегија, квадриплемија, детска парализа (полиомиелитис), слепите лица 

со оштетување на видот над 90%, лица на дијализа и лица со ампутација на рака или нога 

со признато телесно оштетување од 80% утврдено со акт на надлежната комисија во 

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, 

немаат еколошка категоризација на возилото согласно со ставот (1) на овој член. 

(4) Еколошката категоризација на возилата ја врши техничката служба од членoт 57 

став (1) од овој закон. 

(5) Еколошката категоризација на возилата се врши во три еколошки категории и тоа: 

- прва еколошка категорија, која ги опфаќа возилата со ниво на емисија на издувни 

гасови ЕУРО 5 и повисоко, како и возилата со емисија на издувни гасови ЕУРО 4 и ЕУРО 

3 на кои е вграден уред за погон на течен нафтен гас или погон на компримиран земјен 

гас, хибридните возила и електричните возила, како и возилата кои имаат вградена опрема 

која ја намалува емисијата на гасови во воздухот и ги достигнуваат стандардите на ЕУРО 

4,5 и повисоко, 

- втора еколошка категорија, која ги опфаќа возилата со ниво на емисија на издувни 

гасови ЕУРО 4 и ЕУРО 3, 

- трета еколошка категорија, која ги опфаќа возилата со ниво на емисија на издувни 

гасови ЕУРО 2 и пониско, како и возилата за кои производителот нема дефинирано 

емисија на издувните гасови. 

(6) Возилата за кои е извршена еколошката категоризација се означуваат со еколошка 

налепница во зелена, жолта и црвена боја, во зависност од еколошката категорија и тоа: 

- возилата од првата еколошка категорија се означуваат со еколошка налепница во 

зелена боја, 

- возилата од втората еколошка категорија се означуваат со еколошка налепница во 

жолта боја, 

- возилата од третата еколошка категорија се означуваат со еколошка налепница во 

црвена боја. 

(7) Постапката за означување на еколошката категорија на возилото, согласно со 

мерните резултати на емисијата на гасови во воздухот започнува со поднесување на 

барање со пропратна документација за определување на еколошка категорија на возилото 

согласно со мерните резултати на емисијата на гасови во воздухот од сопственикот на 

возилото до овластена техничка служба. 

(8) Формата и содржината на барањето од ставот (7) на овој член и потребната 

пропратна документација ги пропишува министерот за економија. 

(9) Техничка служба ја прегледува приложената документација, ја утврдува еколошката 

категорија на возилото, согласно со мерните резултати на емисијата на гасови во воздухот 

за што издава потврда и еколошка налепница во соодветна боја. 

(10) Трошоците во постапката за утврдување на еколошката категорија на возилото, се 

на товар на сопственикот на возилото. 

(11) Трошоците од ставот (10) на овој член ги пропишува министерот за економија, 

согласно со трошоците за спроведување на постапката, ангажираниот персонал и 

времетраењето на истата. 
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(12) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок 
на техничката служба од ставот (4) на овој член, ако постапува спротивно на одредбите од 
ставовите (5) и (6) на овој член. 

(13) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во техничката служба што постапува спротивно од одредбите од ставот 
(12) на овој член.“. 

 

Член 5-в 
Програми за субвенции за возила 

 

(1) Со цел зголемување на безбедноста во сообраќајот на патиштата, намалување на 
трошоците за одржување на возилата, намалување на загадувањето на амбиенталниот 
воздух, како и зголемување на увозот на нови во однос на половни возила, 
Министерството за економија за тековната фискална година согласно со планираните 
средства во Буџетот на Република Северна Македонија, изготвува: 

- Програма за субвенционирање на дел од трошоците за вградување на уреди за погон 
на ТНГ или друг вид на алтернативно гориво, 

- Програма за субвенционирање на дел од трошоците за купување на ново возило со 
одјавување на старото возило согласно со членот 41 став (1) од овој закон. 

(2) Програмите од ставот (1) на овој член особено содржат: 
- инструменти и мерки, како и активности за спроведување на мерките, 
- временски распоред, динамика и рокови за спроведување, 
- начинот, видот, висината и условите за доделување на субвенции и 
- индикативна финансиска рамка за нивно спроведување. 
(3) Програмите од ставот (1) на овој член ги донесува Владата на Република Северна 

Македонија на предлог на министерот за економија, во тековната за наредната година. 
(4) Министерството за економија доставува извештај за реализираните програми од 

ставот (1) на овој член до Владата на Република Северна Македонија, во тековната за 
претходната година.“. 

 

Член 3 
Во член 11 став (1) алинејата 14 се менува и гласи: 
„- просторните, материјално-техничките и безбедносните услови, како и условите во 

однос на кадарот за правните лица кои вградуваат уреди за погон на течен нафтен гас 
и/или на компримиран земјен гас и висината на трошоците во постапка за издавање на 
потврда за вграден уред согласно со членот 54-а од овој закон.“. 

Во алинејата 18 сврзникот „и“ се заменува со запирка. 
Во алинејата 19 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се 

додава нова алинеја 20, која гласи: 
„ - определување на еколошката категорија на возилата, формата, содржината и 

начинот на поставување на еколошката налепница, како и висината на трошоците за 
утврдување на еколошката категорија на возилото и за изготвување на еколошка 
налепница“. 

 

Член 4 
Во член 12 став (6) по зборот „води“ се додава зборот „електронска“. 
По ставот (6) се додаваат четири нови става (7), (8), (9) и (10), кои гласат: 
„(7) Приемот на барањето го евидентира органот за одобрување и ја прегледува 

приложената документација за производот. Органот за одобрување може дополнително со 

образложение да побара од производителот да достави и други информации неопходни за 

донесување на одобрение на тип на производ. 
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(8) Ако производот ги исполнува барањата согласно со одредбите од овој закон, 

органот за одобрување врз основа на прегледаната приложена документација за 

производот, во рок од 30 дена донесува одобрение за тип на производ. 

(9) Ако производот не ги исполнува барањата согласно со одредбите од овој закон, 

односно ако се утврди дека производот преставува голем ризик за безбедноста во 

сообраќајот на патиштата, органот за одобрување донесува решение за одбивање на 

барањето од ставот (1) на овој член. 

(10) Против решението од ставот (9) на овој член, производителот може да поднесе 

жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка во работен 

однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на добивање на решението.“. 

Член 5 

Членoт 17 се менува и гласи: 

„(1) Единечното одобрување на возила е постапка во која органот за одобрување врз 

основа на наодот на овластена техничка служба потврдува дека прегледаното единечно 

возило, уникатно или не, ги исполнува пропишаните барања и согласно со тоа на 

производителот, застапникот на производителот или сопственикот на возилото му издава 

одобрение за единечно возило со идентификациски број од шасијата и број на моторот на 

возилото, како и податок за облик и намена на каросеријата на возилото. 

(2) Постапката од ставот (1) на овој член, започнува со поднесување на барање за 

добивање на одобрение за единечно возило, со пропратна документација, од 

производителот, застапникот на производителот или сопственикот на возилото до органот 

за одобрување преку овластена техничка служба. 

(3) Постапката од ставот (1) на овој член се врши за: 

- возило чиј што тип не е одобрен во согласност со хармонизираните прописи за ЕУ 

одобрување на тип, ниту постои одобрение на типот во Република Северна Македонија, 

- уникатно возило, возило за специјална намена кое не е опфатено во алинејата 1 на 

овој член, како и за возило во последната фаза од повеќе фазно одобрување, 

- возилото чијшто тип е одобрен во согласност со хармонизираните прописи за ЕУ 

одобрување на тип или постои одобрение на типот во Република Северна Македонија, но 

истото не било регистрирано, а е преправено, односно на возилото била извршена 

промена, која ги опфаќа податоците кои се евидентирани во постапката на регистрација на 

возилото, бара промена на категоријата на возилото, влијае на одобрените составни 

делови, системи и самостојни технички единици, односно влијае или може да влијае на 

безбедноста на возилото. 

(4) Формата и содржината на барањето од ставот (2) на овој член и потребната 

пропратна документација ги пропишува министерот за економија. 

(5) Техничка служба која ја прегледува приложената документација за возилото 

изготвува наод за возилото и во прилог на барањето го испраќа по електронски пат до 

органот за одобрување. 

(6) Трошоците во постапката за издавање на одобрение за единечно возило се на товар 

на барателот од ставот (2) на овој член. 

(7) Органот за одобрување врз основа на наодот за возилото на овластената техничка 

служба потврдува дека прегледаното единечно возило ги исполнува барањата согласно со 

одредбите од овој закон и во рок од 15 работни дена донесува одобрение за единечно 

возило, кое го испраќа по електронски пат до техничката служба. 

(8) Ако органот за одобрување, утврди дека не се исполнети барањата согласно со 

одредбите од овој закон, донесува решение во писмена форма за одбивање на барањето за 

издавање на одобрение за единечно возило. 
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(9) Против решението од ставот (8) на овој член, може да се поведе управен спор пред 

надлежниот суд. 

(10) Овластената техничка служба врз основа на издаденото одобрение за единечно 

возило од органот за одобрување на барателот од ставот (2) на овој член му издава 

потврда за сообразност на нумериран и заштитен образец. 

(11) Обрасците од ставот (10) на овој член ги издава органот за одобрување. 

(12) Овластената техничка служба води електронска евиденција за издадените потврди 

за сообразност од ставот (11) на овој член и истите ги чува 15 години. 

(13) Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на овластеното лице на органот за одобрување, ако постапува спротивно на одредбите од 

ставовите (7) и (8) на овој член. 

(14) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластената техничка служба, ако постапува спротивно на одредбите од 

ставовите (5), (10) и (12) на овој член. 

(15) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај овластената техничка служба што постапува спротивно од 

одредбите од ставот (14) на овој член.“. 

 

Член 6 

Во член 20 ставот (7) се менува и гласи: 

„Органот за одобрување води електронска евиденција за издадените одобренија од 

ставовите (1) и (6) на овој член и истите ги чува 15 години.“. 

Во ставот (10) зборовите: „30% од одмерената глоба за производителот - правно 

лице“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“. 

Во ставот (12) зборовите: „30% од одмерената глоба за техничката служба“ се 

заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.“ 

 

Член 7 

Во член 22 ставот (5) се менува и гласи: 

„Органот за одобрување води електронска евиденција за согласности за регистрација 

кои се издадени од страна на техничката служба и правното лице за технички преглед 

овластено за постапката за идентификација и/или идентификација и оцена на техничката 

состојба на возилото и истите ги чува 15 години.“. 

Во ставот (7) зборовите: „30% од одмерената глоба за правно лице за технички 

преглед“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.“ 

 

Член 8 

Во член 24 став (1) во точката 3) по зборовите: „потесни семејства“ се додаваат 

зборовите: „кои имаат важечка дипломатска, конзуларна или службена лична карта“. 

Точките 4) и 5) се бришат. 

Точката 6) станува точка 4), а точките 7) и 8) стануваат точки 5) и 6). 

Ставот (4) се брише. 

Ставот (5) станува став (4). 

 

Член 9 

Во член 26 став (1) алинејата 2 се брише. 

Во алинејата 3 по зборовите: „пробно возење“ се додаваат зборовите: „или налог за 

пробно возење и користење на возило со пробна пренослива метална таблица“. 
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Во ставот (2) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите 

„односно налог за пробно возење и користење на возило со пробна пренослива метална 

таблица.“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) На барање на сопственикот, за лесна приколка се издава посебна регистарска 

таблица и сообраќајна дозвола.“. 

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6). 

Во ставот (6) кој станува став (7) по зборовите: „документи за регистрација на 

возилата“ се додаваат зборовите: „задолжително осигурување (полиса)“. 

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (8) и (9). 

Во ставот (9) кој станува став (10) зборовите: „ставовите (1) и (4)“ се заменуваат со 

зборовите: „став (1) алинеи 1, 3 и 4, став (5), став (7) и став (8)“. 

Во ставот (10) кој станува став (11) по зборовите: „ставот (1)“ се додаваат зборовите 

„алинеи 1, 3 и 4“. 

Ставот (11) станува став (12). 

Во ставот (12) кој станува став (13) зборовите: „(1) и (4)“ се заменуваат со зборовите: 

„став (1) алинеи 1, 3 и 4, став (5), став (7) и став (8)“. 

Ставот (13) станува став (14). 

Во ставот (14) кој станува став (15) зборовите: „(4) и (6)“ се заменуваат со зборовите: 

„(3) и (5)“. 

Ставовите (15) и (16) стануваат ставови (16) и (17). 

Во ставот (17) кој станува став (18) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното 

лице“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.“ 

 

Член 10 

Во член 27 став (1) алинејата 5 се брише. 

Алинејата 10 се менува и гласи: 

„- форма и содржина на налогот за пробно возење, начин на издавање и користење на 

налогот за пробно возење и користење на возило со пробна пренослива метална таблица, 

како и форма и начин на водење на евиденција за нивно издавање.“. 

 

Член 11 

Во член 28 став (1) зборовите: „и издавање на налепница за извршена регистрација“ се 

бришат. 

Ставот (5) се брише. 

Ставот (6) станува став (5). 

 

Член 12 

Во член 31 ставот (2) се менува и гласи: 

„Со барањето за регистрација од ставот (1) на овој член сопственикот на возилото е 

должен да ги поднесе и следниве писмени докази за: 

- потекло на возилото, 

- сопственост на возилото, 

- регулирани царински и даночни обврски за возилото, 

- потврда за сообразност или согласност за регистрација, ако се работи за возило за кое 

треба да има таква потврда или согласност согласно со одредбите од овој закон, 

- техничка исправност на возилото, освен за возило за кое техничкиот преглед не е 

задолжителен, согласно со членот 50 од овој закон, 
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- важечки извод од лиценца за авто такси превоз на патници, 
- запис од измерени вредности од емисиите на издувни гасови на возилото, 
- запис за техничката исправност на системот за сопирање на возилото, 
- запис за техничката исправност на системот за управување на возилото, 
- потврда за утврдени минимално-технички и експлоатациони карактеристики за 

мобилна машина издадена во постапка на идентификација и оцена на техничката состојба 
на мобилната машина, 

- извршено осигурување, платени такси, регулирани давачки на име надоместоци за 
користење на јавните патишта и за заштита на животната средина и други обврски 
пропишани со закон, 

- АДР сертификат за извршено испитување на возило за превоз на опасни материи во 
патниот сообраќај, 

- извршена одјава на возилото од надлежниот орган во кој е извршена претходната 
регистрација и 

- статус на возило со историска вредност (олдтајмер). 
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Доказите од ставот (2) алинеи 5, 7, 8 и 9 на овој член се заверуваат од двајца 

стручни работници – контролори од правното лице за вршење технички преглед на 
возила.“. 

 

Член 13 
По членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи: 

 

„Член 31-а 
Поништување на регистрација на возила 

 

Регистрацијата на возилото се поништува доколку Министерството за внатрешни 
работи при контролен надзор утврди дека доказите од членот 31 ставови (2) и (3) од овој 
закон, поднесени во постапката за регистрација на возилото се невистинити.“. 

 

Член 14 
Во поднасловот на членoт 32 запирката и зборовите: „налепница за извршена 

регистрација“ се бришат. 
Во ставот (1) по зборовите: „сообраќајна дозвола“ се брише запирката и зборовите: 

„налепница за извршена регистрација“ се бришат. 
Во ставот (2) зборовите: „налепница за извршена регистрација“ се бришат. 
Во ставот (3) по зборовите: „сообраќајни дозволи“ запирката и зборовите: „налепници 

за извршена регистрација“ се бришат. 
Во ставот (4) по зборовите: „сообраќајни дозволи“ запирката и зборовите: „налепници 

за извршена регистрација“ се бришат. 
 

Член 15 
Во поднасловот на „Трет дел“ зборовите: „налепница за извршена регистрација“ се 

заменуваат со зборовите: „еколошка налепница“. 
 

Член 16 
Во член 33 ставот (4) се менува и гласи: 
„На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на нивно 

лично барање, во образецот за сообраќајна дозвола се печатат и податоци за лично име, 

живеалиште, односно престојувалиште или седиште на правното лице се запишуваат и на 

службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот.“. 
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Во ставот (8) зборовите: „Мобилна машина, мотокултиватор“ се заменуваат со зборот 

„Мотокултиватор,“. 

Во ставот (9) зборовите: „и да се означени со налепница за извршена регистрација,“ се 

бришат. 

Ставот (10) се менува и гласи: 

„Сопственикот на трактор и/или тракторска приколка, мобилна машина и лесна 

приколка е должен на секои шест години од денот на првата регистрација да ги достави 

доказите во постапката на регистрација согласно со членот 31 став (2) алинеи 5 и 11 од 

Законот за возила.“. 

Ставот (11) се менува и гласи: 

„Сопственикот на возилото од ставот (10) на овој член при продолжување на важноста 

на сообраќајната дозвола е должен да приложи доказ за извршено осигурување и доказ за 

техничка исправност на возилото, односно потврда за извршен технички преглед на 

возилото.“. 

По ставот (18) се додаваат три нови ставови (19), (20) и (21), кои гласат: 

„(19) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правно лице кое постапува спротивно на одредбите од ставот (11) на овој 

член. 

(20) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај правното лице што постапува спротивно од одредбите од ставот (19) 

на овој член. 

(21) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на сопственикот на возилото кое постапува спротивно на одредбите од ставот 

(11) на овој член.“. 
 

Член 17 

Членот 33-а се менува и гласи: 
 

„Член 33-а 

Еколошка налепница 

 

(1) Еколошките налепници ги доделуваат техничките служби овластени од 

Министерството за економија да вршат еколошка категоризација на возилата. 

(2) Еколошката налепница задолжително треба да има квалитет и заштита утврдени со 

прописот од членот 11 став (1) алинеја 20 од овој закон. 

(3) Не е дозволено да се менува еколошката налепница. Возилото не може да биде во 

сообраќај на патиштата со поинаква еколошка налепница од пропишаната или со 

променета налепница од онаа која е доделена од техничката служба. 

(4) Еколошката налепница треба да биде поставена на начин утврден со прописот од 

членот 11 став (1) алинеја 20 од овој закон. 

(5) Еколошката налепница треба да биде добро видлива и читлива и да не е оштетена. 

(6) Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на сопственик на возилото кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (3), (4) и 

(5) на овој член.“. 

 
Член 18 

Во член 34 став (1) по зборовите: „лесни четирицикли“ се додава зборот 

„четирицикли,“. 
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Член 19 

Членот 38  се менува и гласи: 

„(1) Потврда за пробно возење, налог за пробно возење, пробна таблица во хартиена 

форма и пробна пренослива метална таблица на сопственикот на возилото му 

овозможуваат привремено користење на нерегистрирано возило на територијата на 

Република Северна Македонија. 

(2) Потврдата за пробно возење и пробните таблици во хартиена форма се издаваат со 

важност до пет дена, а евиденцијата за издадените пробни таблици во хартиена форма и 

потврди за пробно возење ја води Министерството за внатрешни работи и истите ги 

чуваат една година. 

(3) Налогот за пробно возење и пробните преносливи метални таблици можат да се 

издадат за календарската година за која се користат пробните преносливи метални 

таблици на правни лица кои вршат производство и/или пуштаат возила на пазар, а 

евиденцијата за издадени налози и пробни пренсливи таблици, ја води Министерството за 

внатрешни работи ја чува две години. 

(4) Издадената потврда за пробно возење и пробната таблица од ставот (2) на овој член, 

како и налогот за пробната пренослива метална таблица и пробната таблица од ставот (3) 

на овој член се користат за означување само на возило со кое се врши пробно возење. 

(5) Министерството за внатрешни работи за еден регистерски број од пробната 

пренослива метална таблица, издава еден и/или повеќе налози за пробно возење и 

користење на возило со пробна пренослива метална таблица во текот на календарската 

година за која важи пробната пренослива метална таблица издадена/и на правните лица 

кои вршат производство и/или пуштаат возила на пазар, врз основа на нивно барање. 

(6) Правните лица кои вршат производство и/или пуштаат возила на пазар кон 

барањето од ставот (5) на овој член, ги приложуваат следните докази: 

а) правните лица кои вршат производство: 

- доказ за регистрирана дејност, 

- доказ за склучено задолжително осигурување од авто одговорност за календарската 

година за која ќе ја користи пробната пренослива метална таблица и налог за пробно 

возење и користење на возило/а, 

- потврда за сообразност за одобрен тип на возило и/или потврда за утврдени 

техничко-експлоатациони карактеристики за тип на возило/а издадена од производителот 

или неговиот застапник во Република Северна Македонија и 

- платени такси; 

б) правните лица кои пуштаат возила на пазар: 

- доказ за регистрирана дејност, 

- доказ за склучено задолжително осигурување на возилата кои ги пуштаат на пазар за 

календарската година за која ќе ја користат пробната пренослива метална таблица и 

налогот за пробно возење и користење на возило/а, 

- потврда за сообразност за одобрен тип на возило за ново возило или потврда за 

сообразност, односно согласност за регистрација за половно увезено возило или потврда 

за утврдени техничко-експлоатациони карактеристики за тип на возило издадена од 

производител или негов застапник во Република Северна Македонија, 

- доказ за регулирани царински обврски за возилото/а и 

- платени такси. 

(7) Налогот за пробно возење и пробната пренослива метална таблица се користат за 

означување на возила кои се во сопственост на правните лица кои вршат производство 

и/или пуштаат возила на пазар или се под царински надзор. Издадените потврди за пробно 
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возење, налог за пробно возење и пробните таблици од ставовите (2) и (3) на овој член, 

сопственикот на возилото може да ги користи исклучиво за движење до места определени 

за технички преглед на возила, до надлежен орган за регистрација на возила, 

спроведување на царинска постапка, постапка за одобрување на возила, преправка 

односно поправка, изложба, манифестација, односно продажба на возила, места за 

складирање или чување, како и за возила со кои се врши пробно возење. 

(8) При користење на пробната пренослива метална таблица правните лица кои вршат 

производство и/или пуштаат возила на пазар задолжително е потребно да имаат налог за 

пробно возење и користење на возило со пробна пренослива метална таблица. 

(9) За издадените потврда за пробно возење, налог за пробно возење и пробна таблица 

од ставовите (2) и (3) на овој член, регистар води Министерството за внатрешни работи. 

(10) Евиденцијата за издадени потврди за пробно возење и пробни таблици во хартиена 

форма, водат овластени правни лица за вршење на технички преглед на возила и правни 

лица кои пуштаат возила на пазар. 

(11) Податоците содржани во регистарот, односно евиденцијата од ставовите (9) и (10) 

на овој член се чуваат во времетраење од три години. 

(12) Министерството за внатрешни работи како и правното лице за вршење технички 

преглед на возила или правното лице кое пушта возила на пазар се должни во 

просторијата каде се поднесува барање за издавање на потврди за пробно возење и пробни 

таблици, на видливо место да истакнат информација за начинот на користење и употреба 

на потврдата за пробно возење и пробната таблица заради информираност. 

(13) Во случајот од ставот (2) на овој член, потврдата за пробно возење и пробната 

таблица во хартиена форма ја издава Министерството за внатрешни работи непосредно 

или преку правно лице за вршење технички преглед на возила или преку правно лице кое 

се занимава со пуштање на пазар на возила. 

(14) Министерот за внатрешни работи со решение ја утврдува висината на трошоците 

за издавање на налогот за пробно возење и користење на возило со пробна пренослива 

метална таблица, согласно со трошоците за изработка и печатење на истиот. 

(15) Правното лице кое врши технички преглед на возила и правното лице кое пушта 

возила на пазар за вршење на работите од ставот (2) на овој член ги овластува 

Министерството за внатрешни работи на негово барање. 

(16) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на возач 

кој управува моторно возило во сообраќај на пат на територијата на Република Северна 

Македонија без да поседува потврда за пробно возење, налог за пробно возење и пробна 

таблица од ставовите (2) или (3) на овој член. 

(17) На овластените правни лица кои вршат технички преглед на возила и правните 

лица кои вршат производство и/или пуштаат возила на пазар доколку не постапуваат 

согласно со одредбите од ставовите (2), (3), (4), (7), (8), (10) и (11) на овој член ќе им се 

изрече глоба за прекршок во износ од 2.000 евра во денарска противвредност. 

(18) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот (17) на овој член.“. 

 

Член 20 

Во член 40 став (1) зборовите: „регистрираното возило“ се заменуваат со зборот 

„возилото “. 

Во точката 5) сврзникот „и“ се заменува со интерпункциски знак „ ; “. 

Во точката 6) точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава 

нова точка 7), која гласи: 
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„7) е извршена промена на регистрационото подрачје.“. 

По ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5), кои гласат: 

„(3) Одјава на возило, освен сопственикот кој е евидентиран во сообраќајната дозвола 

може да изврши и новиот сопственик на возилото ако приложи соодветен документ со кој 

ја докажува сопственоста. 

(4) Сопственикот од ставот (3) на овој член нема обврска да ги врати регистарските 

таблици ако со купопродажен договор или со писмена изјава дадена во Министерството за 

внатрешни работи - регистрационо подрачје каде за возилото се води евиденција, ги 

отстапува на новиот сопственик - купувач и притоа не се врши промена на 

регистрационото подрачје. 

(5) За возила кои се одземени со правосилна судска одлука, одјава на возилата од 

евиденција на возила врши Министерството за внатрешни работи на барање на новиот 

сопственик, врз основа на приложен соодветен документ со кој ја докажува сопственоста 

доставен до органот каде возилото се води во евиденција.“. 

Ставот (3) станува став (6). 

Во ставот (4) кој станува став (7), зборовите „една година“ се заменуваат со зборовите 

„90 дена“. 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (8) и (9). 

По ставот (7) кој станува став (10) се додаваат два нови става (11) и (12) кои гласат: 

„(11) Доколку возилото се носи во отпад за возила, сопственикот на возилото кој е 

евидентиран во сообраќајната дозвола, пред да го носи на уништување, истото го одјавува 

во Министерството за внатрешни работи – регистрационо подрачје каде возилото се води 

во евиденција. 

(12) При одјавување на возилото согласно со ставот (11) на овој член, Министерството 

за внатрешни работи – регистрационо подрачје каде возилото се води во евиденција 

издава потврда дека возилото е одјавено и може да се носи во отпад за возила.“. 

Во ставот (8) кој станува став (13) зборовите: „став (1) точки 1, 2, 3, 5 и 6“ се 

заменуваат со зборовите: „став (1) точки 1, 2, 3, 5 и 6 и став (3)“. 

Во ставот (9) кој станува став (14) бројот „400“ се заменува со бројот „250“. 

Во ставот (10) кој станува став (15) по зборовите: „став (1) точките 1, 2, 3, 5 и 6“ се 

додаваат зборовите: „и став (3)“. 

Во ставот (11) кој станува став (16) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното 

лице“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“, а зборовите: 

„ставот (10)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (15)“. 

Ставот (12) станува став (17). 

Во ставот (13) кој станува став (18) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното 

лице“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“, а зборовите: 

„ставот (12)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (17)“.“ 

Член 21 

Членот 41 се менува и гласи: 

 

„Должности на сопственикот при одјавување 

на возилото 

 

(1) Сопственикот на возило коешто има статус на искористено возило, согласно со 

прописите за заштита на животната средина, покрај обврските од членот 40 став (1) точка 

1 од овој закон, при одјавувањето на возилото е должен да приложи потврда за преземање 

на искористеното возило за уништување. 



12 од 33 

 

 

(2) Сопственикот на возило коешто нема статус на искористено возило, согласно со 

прописите за заштита на животната средина, при одјавувањето на возилото е должен да 

пополни изјава за локацијата каде се наоѓа возилото. Министерството за внатрешни работи, 

изјавата ја праќа во Министерството за животна средина и просторно планирање. Одјавеното 

возило треба да се наоѓа на локација што е наведена во изјавата од овој став. 

(3) Правни или физички лица кои добиле дозвола за вршење на соодветна дејност 

согласно со прописите за управување со отпад од страна на Министерството за животна 

средина и просторно планирање не смеат да извршат преземање на возилото од ставовите 

(1) и (2) на овој член, ако истото не е одјавено од евиденцијата на регистрирани возила во 

Министерството за внатрешни работи, односно сопственикот не приложи сообраќајна 

дозвола во која е евидентирана одјавата на возилото согласно со член 27 став (1) алинеја 2 

од овој закон или потврда дека возилото е одјавено издадена од Министерството за 

внатрешни работи на барање на сопственикот на возилото. 

(4) Глоба во износ 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 

сопственикот на возилото што постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на 

овој член. 

(5) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на физичкото лице што постапува спротивно на одредбите од ставот (3) на овој член. 

(6) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правно лице што постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и 

(3) на овој член. 

(7) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното 

лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (6) на овој член. 

Член 22 

Во член 48 став (1) алинејата 6 се менува и гласи: 

„- висината на трошоците во постапка за проверка на техничката исправност на 

возилата согласно со член 49 од овој закон,“. 

 

Член 23 

Во член 49 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) Веродостојноста и точноста на податоците од ставот (1) на овој член, со потпис и 

печат се потврдуваат и заверуваат на барањето за регистрација од страна на двајцата 

стручни работници од правното лице за технички преглед.“. 

Ставот (2) станува став (3). 

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „ставот (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставот 

(3)“, а по ставот (4) се додаваат три нови ставови (5), (6) и (7), кои гласат: 

„(5) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното правно лице за вршење на технички преглед кое постапува 

спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член. 

(6) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај овластеното правно лице за технички преглед што постапува 

спротивно од одредбите од ставот (5) на овој член. 

(7) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на стручниот работник кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на 

овој член.“. 

 

Член 24 

Во член 50 став (1) зборовите: „и мобилни машини“ се бришат. 
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Член 25 
Во член 51 став (1) точка 2) по зборовите: „сите други возила“ се додаваат зборовите: 

„кои не се наведени во ставот (1) точки 1) и 3) на овој член“. 
По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат: 
„(7) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице – сопственик на возило кој постапува спротивно на одредбите 
од ставот (3) на овој член. 

(8) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице што постапува спротивно од одредбите од ставот (7) 
на овој член.“. 

Во ставот (7) кој станува став (9) по зборовите: „сопственикот на моторно“ се додаваат 
зборовите: „- физичко лице“. 

 

Член 26 
Во член 54 став (2) по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи: 
„- уреди за погон на течен нафтен гас и на компримиран земјен гас,“. 
Во став (3) по зборовите: „ставот (2)“ се додаваат зборовите: „алинеи 1, 2, 4 и 5“. 
Ставовите (4), (5), (6), (7) и (8) се бришат. 
Ставовите (9) и (10) стануваат ставови (4) и (5). 
Во ставот (11) кој станува став (6) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното 

лице“ се заменуваат со зборовите: „300 евра во денарска противвредност“, а зборовите: 
„ставот (10)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (5).“. 

Ставот (12) се брише. 
 

Член 27 

По членот 54 се додава нов член 54-а, кој гласи: 
 

„Член 54-а 
Овластување за вградување на уреди за погон на течен нафтен гас и компримиран 

земјен гас 
 

(1) Вградувањето на уреди за погон на течен нафтен гас и погон на компримиран 
земјен гас согласно со одредбите на овој закон врши правно лице, кое поседува 
овластување од производителот на уредите или опремата што ја вградува, кое ги 
исполнува просторните, материјално–техничките, безбедносните услови како и условите 
во однос на кадарот за вградување на уредите. 

(2) Правните лица за да ги вршат работите за вградување на уреди за погон на течен 
нафтен гас и погон на компримиран земјен гас, треба да бидат овластени со решение од 
Министерството за економија, на предлог за овластување од Државниот инспекторат за 
техничка инспекција. 

(3) Правното лице од ставот (2) на овој член за добивање на овластување поднесува 
барање до Министерството за економија. 

(4) Формата и содржината на барањето од ставот (3) на овој член, потребната 
придружна документација и трошоците за спроведување на постапката за овластување ги 
пропишува министерот за економија. 

(5) Правното лице од ставот (2) на овој член плаќа трошоци за спроведување на 
постапката, согласно со ангажираниот персонал и времетраењето на истата. 

(6) Овластеното службено лице од Министерството за економија кое ја води постапката 

по службена должност во рок од три работни дена од денот на приемот на барањето ги 

прибавува доказите кои се во надлежност на јавен орган. 
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(7) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази 

од ставот (6) на овој член да ги достави до Министерството за економија во рок од три 

работни дена од денот на приемот на барањето. 

(8) Овластеното службено лице од Министерството за економија кое ја води постапката 

по службена должност во рок од три работни дена од денот на приемот на барањето, до 

Државниот инспекторат за техничка инспекција доставува копија од барањето и 

придружната документација за прибавување на предлог за овластување од ставот (2) на 

овој член. 

(9) Овластеното службено лице од Државниот инспекторат за техничка инспекција е 

должно предлогот за овластување да го достави до Министерството за економија во рок 

од 15 дена од денот на приемот на барањето од ставот (8) на овој член. 

(10) Доколку предлогот за овластување од Државниот инспекторат за техничка 

инспекција е негативен, односно правното лице не ги исполнува условите согласно со 

прописот утврден во членот 11 став (1) алинеја 14 од овој закон, Министерството за 

економија во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот за овластување од ставот 

(9) на овој член, донесува решение со кое се одбива барањето за овластување на правното 

лице. 

(11) Доколку предлогот за овластување од Државниот инспекторат за техничка 

инспекција е позитивен, а правното лице ги исполнува условите согласно со прописот 

утврден во членот 11 став (1) алинеја 14 од овој закон, Министерството за економија во 

рок од 15 дена од денот на приемот на бараните докази од ставот (7) и предлогот за 

овластување од ставот (9) на овој член, донесува решение за овластување на правното 

лице за вградување на уреди за погон на течен нафтен гас и компримиран земјен гас. 

(12) Против решението од ставовите (10) и (11) на овој член, може да се поведе 

управен спор пред надлежниот суд. 

(13) Министерството за економија води електронска евиденција за издадените решенија 

од ставовите (10) и (11) на овој член. 

(14) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице што постапува спротивно на одредбите од ставот (2) на овој 

член. 

(15) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (14) на овој член. 

(16) Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на овластеното службеното лице од Министерството за економија, ако по службена 

должност не ги прибави доказите во дадениот рок во ставот (6) и не го прибави предлогот 

за овластување за вградување на уреди за погон на течен нафтен гас и/или на 

компримиран земјен гас, во дадениот рок во ставот (8) на овој член. 

(17) Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службеното лице од надлежниот јавен орган, ако не ги достави 

бараните докази во рокот утврден во ставот (7) на овој член. 

(18) Глоба во износ од 25 во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 

овластеното службеното лице од Државниот инспекторат за техничка инспекција ако не го 

достави предлогот за овластување за правното лице од ставот (2) на овој член, во рокот 

утврден во ставот (9) на овој член.“. 
 

Член 28 

Членот 56 се менува и гласи: 
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„Овластување за техничка служба 

 

„(1) Работите на техничките служби ги вршат правни лица кои се овластени со решение 

од Министерството за економија, на предлог за овластување за техничка служба од 

органот за одобрување, а врз основа на издаден Сертификат за акредитација од органот за 

оцена на компетентност. 

(2) Сертификатот за акредитација и неговиот прилог треба недвосмислено и детално да 

го дефинираат капацитетот и областа на компетенции на техничката служба, односно 

кадарот, прописите, стандардите и техничките барања кои се применуваат како и во однос 

на категоријата и видот на возилата, системите, составните делови и самостојните 

технички единици на кои се однесуваат, а во согласност со барањата од членот 58 од овој 

закон. 

(3) Предлогот за овластување за техничка служба од органот за одобрување од став (1) 

на овој член, органот за одобрување треба да го донесе врз основа на релевантни проценки 

и согледувања во однос на содржината на сертификатот за акредитација и неговиот 

прилог и согледување за капацитетот и резултатите од претходните активности на 

правните лица од ставот (1) на овој член. 

(4) Правното лице од ставот (1) на овој член за добивање на овластување за техничка 

служба поднесува посебно барање до Министерството за економија, за секое испитно 

место. 

(5) Формата и содржината на барањето од ставот (4) на овој член, потребната 

придружна документација и трошоците за спроведување на постапката за овластување ги 

пропишува министерот за економија. 

(6) Правното лице од ставот (1) на овој член плаќа трошоци за спроведување на 

постапката, согласно со ангажираниот персонал и времетраењето на истата. 

(7) Овластеното службено лице од Министерството за економија кое ја води постапката 

по службена должност во рок од три работни дена од денот на приемот на барањето, 

доставува барање за доказите кои се во надлежност на јавен орган. 

(8) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази 

од ставот (7) на овој член да ги достави до Министерството за економија во рок од три 

работни дена од денот на приемот на барањето. 

(9) Овластеното службено лице од Министерството за економија кое ја води 

постапката, ако утврди дека доставената документација е потполна, по службена 

должност во рок од три работни дена од денот на приемот на бараните докази од ставот 

(8) на овој член, е должен до органот за одобрување да достави копија од барањето и 

придружната документација. 

(10) Органот за одобрување од денот на приемот на барањето и доставената 

документација од ставот (4) на овој член, во рок од 10 дена врши надзор кај правното лице 

преку Комисија за надзор, со цел да се провери дали се исполнети условите за добивање 

на Предлог за овластување за техничката служба. 

(11) Комисијата за надзор од ставот (10) на овој член ја формира директорот на органот 

за одобрување, која е составена од претседател и двајца членови, од кои еден член е од 

Министерството за економија. 

(12) По извршениот надзор на Комисијата за надзор, органот за одобрување изготвува 

Предлог за овластување за техничка служба и овластеното службено лице од органот за 

одобрување го доставува до Министерството за економија во рок од 15 работни дена од 

денот на приемот на барањето од ставот (7) на овој член. 
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(13) Доколку предлогот за овластување за техничка служба од органот за одобрување е 

негативен или правното лице не ги исполнува условите согласно со прописот утврден во 

членот 11 став (1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 6 од овој закон, Министерството за економија во рок 

од 15 дена од денот на приемот на бараните докази од ставот (8) на овој член и предлогот 

за овластување за техничка служба од ставот (12) на овој член, донесува решение со кое се 

одбива барањето за овластување на правното лице за техничка служба. 

(14) Доколку предлогот за овластување за техничка служба од органот за одобрување е 

позитивен, а правното лице во целост ги исполнува условите согласно со прописот 

утврден во членот 11 став (1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 6 на овој закон, Министерството за 

економија во рок од 15 дена од денот на приемот на бараните докази од ставот (8) на овој 

член и предлогот за овластување за техничка служба од ставот (12) на овој член, донесува 

решение за овластување на правното лице за техничка служба. 
(15) Против решението од ставовите (13) и (14) на овој член, може да се поведе управен 

спор пред надлежниот суд. 
(16) Министерството за економија води електронска евиденција за издадените решенија 

од ставовите (13) и (14) на овој член. 
(17) Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на овластеното службеното лице од надлежниот јавен орган, ако не ги достави бараните 
докази во рокот утврден во ставот (7) на овој член. 

(18) Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на овластеното службеното лице од Министерството за економија, ако по службена 
должност не го побара доказот во дадениот рок во ставот (7) на овој член и ако по 
службена должност во дадениот рок не достави копија од барањето и придружната 
документација од ставот (9) на овој член. 

(19) Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на овластеното службеното лице од надлежниот јавен орган, ако по службена должност во 
дадениот рок не достави копија од барањето со придружната документација од ставот (8) 
на овој член. 

(20) Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на овластеното службеното лице од органот за одобрување, ако не го достави предлогот за 
овластување за техничка служба во рокот утврден во ставот (12) на овој член. 

(21) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице што извршува работи без овластување од ставот (1) на овој 
член. 

(22) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот (21) на овој член.“. 

 

Член 29 
Членот 56-а се менува и гласи: 

 

„Овластување на техничка служба за инспекција и издавање на АДР сертификат 

 

(1) Инспекција и издавање на АДР сертификат на претходно одобрени возила за превоз 
на опасни материи, во врска со одредбите од членот 18 ставови (2), (3) и (4) од овој закон, 
може да врши техничка служба која е овластена да врши единечно одобрување на возила 
за специјална намена за превоз на опасни материи согласно со членот 17 став (3) алинеја 2 
и членот 18 став (2) од овој закон, доколку е овластена со решение од Министерството за 
внатрешни работи врз основа на издаден Сертификат за акредитација за инспектирање на 
возила за превоз на опасни материи, согласно со АДР спогодбата, издаден од органот за 
оцена на компетентност. 
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(2) Техничката служба од став (1) на овој член за добивање на овластување за 

инспекција и издавање на АДР сертификат на претходно одобрени возила за превоз на 

опасни материи, поднесува барање до Министерството за внатрешни работи. 

(3) Формата и содржината на барањето од ставот (2) на овој член, потребната 

пропратна документација и висината на трошоците во постапката ги пропишува 

министерот за внатрешни работи. 

(4) Техничката служба од ставот (1) на овој член плаќа трошоци за спроведување на 

постапката за овластување, согласно со ангажираниот персонал и времетраењето на 

истата. 

(5) Кон барањето од ставот (2) на овој член техничката служба до Министерството за 

внатрешни работи ги доставува следните докази: 

- Решение за овластување за техничка служба за единечно одобрување на возила, за 

специјална намена за превоз на опасни материи, издадено од Министерството за 

економија, 

- Решение за овластување за вршење на работи на технички преглед на возила издадено 

од Министерството за внатрешни работи, освен за научно-истражувачка институција од 

областа на возилата, 

- Сертификат за акредитација со Прилог кон сертификатот за акредитација за 

инспекциското тело, во оригинал или копија заверена на нотар, 

- тековна состојба, издадена од Централниот регистар на Република Северна 

Македонија, 

- докази за вработениот стручен кадар дека е вработен на определено или неопределено 

време со полно работно време и докази за нивната стручна подготовка, 

- доказ за сопственост на просторот за технички преглед на возила, освен за научно- 

истражувачка институција од областа на возилата или договор за закуп на истиот, заверен 

на нотар со важност од најмалку четири години, согласно со обемот и задачите кои ќе ги 

врши правното лице на начин што просторот не се користи од две технички служби, 

- доказ за техничка опременост, согласно со обемот и задачите кои ќе ги врши правното 

лице, 

- доказ за склучен договор за осигурување од професионална одговорност, 
- извештај за позитивен бонитет, 
- доказ за уплатена административна такса согласно со Законот за административни 

такси и 
- доказ за уплатени трошоци за спроведување на постапката за добивање на 

овластување. 
(6) Овластеното службено лице од Министерството за внатрешни работи кое ја води 

постапката, по службена должност во рок од седум работни дена од денот на приемот на 
барањето ги прибавува доказите од ставот (5) алинеи 4 и 9 на овој член. 

(7) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази 
од ставот (5) алинеи 4 и 9 на овој член да ги достави до Министерството за внатрешни 
работи во рок од седум работни дена од денот на приемот на барањето. 

(8) За добивање на овластување од ставот (1) на овој член правното лице треба да ги 
исполни условите кои се однесуваат на: 

- овластување за вршење на работи на техничка служба за единечно одобрување на 
возила за специјална намена за превоз на опасни материи и овластување за вршење на 
работи на технички преглед на возила, 

- сертификат за акредитација, 

- соодветен стручен кадар (раководител и најмалку двајца стручни работници), 

- потребна опрема и уреди, 
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- соодветен простор (станица за технички преглед) и 

- осигурување од професионална одговорност. 

(9) Доколку техничката служба не ги исполнува условите од ставот (8) на овој член и 

одредбите од членот 67 став (1) алинеја 8 од овој закон, Министерството за внатрешни 

работи во рок од 60 дена од денот на приемот на бараните докази од ставот (5) на овој 

член, донесува решение со кое го одбива барањето на техничката служба. 

(10) Доколку техничката служба ги исполнува условите од ставот (8) на овој член и 

одредбите од членот 67 став (1) алинеја 8 од овој закон, Министерството за внатрешни 

работи во рок од 60 дена од денот на приемот на бараните докази од ставот (5) на овој член, 

донесува решение за овластување на техничката служба да врши инспекција и издавање на 

АДР сертификат на претходно одобрени возила за превоз на опасни материи. 

(11) Против решението од ставовите (9) и (10) на овој член, може да се поведе управен 

спор пред надлежниот суд. 

(12) Министерството за внатрешни работи води електронска евиденција за издадените 

решенија од ставовите (9) и (10) на овој член. 

(13) Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на овластеното службено лице од Министерството за внатрешни работи, ако не ги побара 

доказите по службена должност во рокот утврден во ставот (6) на овој член. 

(14) Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на овластеното службеното лице од надлежниот јавен орган, ако не ги достави бараните 

докази во рокот утврден во ставот (7) на овој член. 

(15) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на техничката служба што извршува работи без овластување од ставот (1) на 

овој член. 

(16) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај техничката служба за сторен прекршок од ставот (15) на овој член.“. 

 

Член 30 

Во член 57 став (1) во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со запирка. 

Во алинејата 6 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додава нова 

алинеја 7, која гласи: 

„- определува еколошка категорија на возилата и ги означува со еколошка налепница.“ 

Во ставот (4) зборовите: „алинеи 1, 3 и 4“ се заменуваат со зборовите: „алинеи 1, 3, 4 и 

7“. 

 
Член 31 

Во член 58 ставот (3) се менува и гласи: 

„Техничките служби од ставовите (1) и (2) на овој член треба да ги исполнат следните 

стандарди: 

- Категорија A - MKC EN ISO/IEC 17025 во врска со општите барања за надлежност на 

лабораториите за испитување и калибрација, 

- Категорија B - MKC EN ISO/IEC 17020 во однос на општите критериуми на работење 

на различни типови органи кои вршат контрола, 

- Категорија С - MKC EN ISO/IEC 17021 во однос на општите барања за органите што 

работат оценување и сертифицирање/регистрација на системите за квалитет и 

- Категорија D - MKC EN ISO/IEC 17020 во однос на општите критериуми на работење 

на различни типови органи кои вршат контрола.“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
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„(4) Техничката служба која извршува работи во: 
- постапката на национално одобрување на тип на мали серии согласно со членот 10 од 

овој закон, 

- единечно одобрување на возила согласно со членовите 17 и 18 од овој закон и фазно 
одобрување согласно со членот 18 од овој закон, 

- одобрување на возила од заклучна серија и возила, системи, составни делови или 

самостојни технички единици изработени според посебни технологии или начела, 

согласно со членот 10 од овој закон, 
- одобрување на возила за специјална намена за превоз на опасни материи, во врска со 

одредбите од членот 18 ставови (2), (3) и (4), 

- работи по одделни технички спецификации согласно со членот 57 став (3) од овој 

закон и 
- одобрување на преправки и поправки согласно со членот 19 од овој закон, треба да 

располага со соодветен простор, опрема, уреди и кадар и да покаже соодветни вештини, 

специфични технички знаења и докажано специфично искуство, посебно за секоја од 
работите во алинеите од овој став. Просторот, опремата, уредите и кадарот со своите 

специфични вештини, знаења во специфичните области и докажаното искуство, треба да 
овозможуваат инженериски испитувања, инженериски оценки, пресметки, спроведување 

на алтернативни и виртуелни постапки на испитување со цел да се обезбеди соодветно 
ниво на безбедност на возилата за учество во сообраќајот на патиштата и заштита на 

животната средина, во најголем можен степен, посебно за сите области и технички барања 

во рамките на одделните работи од алинеите на овој став.”. 

 

Член 32 
Во член 59 став (1) зборот „испитување“ се заменува со зборот „активности“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 

„Акредитацијата на техничка служба што извршува работи во: 
- постапката на национално одобрување на тип на мали серии согласно со членот 10 од 

овој закон, 

- единечно одобрување на возила согласно со членовите 17 и 18 од овој закон, 
- фазно одобрување согласно со членот 18 од овој закон и работи во последната фаза од 

повеќефазно одобрување на тип, 

- одобрување на возила од заклучната серија и возила, системи, составни делови или 

самостојни технички единици изработени според посебни технологии или начела, 

согласно со членот 10 од овој закон, 
- одобрување за возила за специјална намена за превоз на опасни материи, во врска со 

одредбите на членот 18 ставови (2), (3) и (4) од овој закон, 

- за инспектирање на возила за превоз на опасни материи согласно со АДР спогодбата, 
- одобрување на возила за превоз на лесно расипливи прехранбени производи согласно 

со Спогодбата за меѓународен превоз на лесно расипливи прехранбени производи и 
опремата на специјалните возила за нивен превоз (АТП), согласно со одредбите од членот 

18 став (2) од овој закон, 

- работи по одделни технички спецификации, согласно со членот 57 од овој закон и 

- одобрување на преправки и поправки согласно со членот 19 од овој закон, се врши 
согласно со членот 58 став (4) од овој закон и посебните прописи за наведените 

активности, донесени врз основа на овој закон.”. 

 

Член 33 

Во член 60 став (2) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“. 
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Член 34 

Членот 62 се менува и гласи: 
 

„Овластување на Министерството за економија 

 
(1) Правното лице за технички преглед на возила, за да врши работи на идентификација 

и идентификација и оцена на техничката состојба на возилата, треба да биде овластено со 

решение од Министерството за економија. 

(2) За добивање на овластувањето од ставот (1) на овој член, правното лице за вршење 

на технички преглед на возила поднесува барање до Министерството за економија. 

(3) Формата и содржината на барањето од ставот (2) на овој член, потребната 

пропратна документација и висината на трошоците во постапката ги пропишува 

министерот за економија. 

(4) Правното лице од ставот (1) на овој член плаќа трошоци за спроведување на 

постапката, согласно со ангажираниот персонал и времетраењето на истата. 

(5) Овластеното службено лице од Министерството за економија кое ја води 

постапката по службена должност во рок од три работни дена од денот на приемот на 

барањето, доставува барање за доказите кои се во надлежност на јавен орган. 

(6) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази 

од ставот (5) на овој член да ги достави до Министерството за економија во рок од три 

работни дена од денот на приемот на барањето. 

(7) Во рок од седум дена од денот на приемот на доказите од ставот (6) на овој член, 

Министерството за економија врши непосреден увид кај правното лице од ставот (1) од 

овој член и за извршениот увид се прави записник. 

(8) Ако правното лице не ги исполнува условите предвидени со одредбите на прописот 

утврден во членот 11 став (1) алинеја 2 и критериумите утврдени во членот 67 став (2) од 

овој закон, Министерството за економија во рок од седум дена од денот на направениот 

записник од ставот (7) на овој член, донесува решение со кое се одбива барањето за 

овластување на правното лице за технички преглед на возила. 

(9) Ако правното лице ги исполнува условите предвидени со одредбите на прописот 

утврден во членот 11 став (1) алинеја 2 и критериумите утврдени во членот 67 став (2) од 

овој закон, Министерството за економија во рок од седум дена од денот на направениот 

записник од ставот (7) на овој член, донесува решение за овластување на правното лице за 

технички преглед на возила да врши работи на идентификација и идентификација и оцена 

на техничката состојба на возилата. 

(10) Против решението од ставовите (8) и (9) на овој член, може да се поведе управен 

спор пред надлежниот суд. 

(11) Правното лице за технички преглед не може да врши идентификација и 

идентификација и оцена на техничката состојба на сопствените возила. 

(12) Министерството за економија води електронска евиденција за издадените решенија 

од ставовите (8) и (9) на овој член. 

(13) Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на овластеното службено лице од Министерството за економија, ако по службена 

должност не го побара доказот во дадениот рок во ставот (5) на овој член. 

(14) Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган, ако не ги достави бараните 

докази во рокот утврден во ставот (6) на овој член. 
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(15) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правно лице што извршува работи без овластување од ставот (1) на овој 

член. 

(16) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (15) на овој член.”. 

Член 35 

Членот 62-а се менува и гласи: 

 

„Овластување на Министерството за внатрешни работи 

 

(1) Правните лица за да вршат работи на технички преглед на возила треба да бидат 

овластени со решение од Министерството за внатрешни работи. 

(2) За добивање на овластувањето од ставот (1) на овој член, правното лице поднесува 

барање до Министерството за внатрешни работи. 

(3) Формата и содржината на барањето од ставот (2) на овој член, потребната 

пропратна документација и висината на трошоците во постапката ги пропишува 

министерот за внатрешни работи. 

(4) Правното лице од ставот (1) на овој член плаќа трошоци за спроведување на 

постапката, согласно со ангажираниот персонал и времетраењето на истата. 

(5) Кон барањето од ставот (2) на овој член правното лице до Министерството за 

внатрешни работи ги доставува следниве докази: 

- решение упис и тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република 

Северна Македонија со приоритетна дејност – техничко испитување и анализа, 

- за стручниот кадар дека се вработени на определено или неопределено време со полно 

работно време, стручна подготовка, специјалистички испит, работно искуство, дозвола за 

возач за најмалку од „Б“ категорија и лиценци за работа, 

- за сопственост на просторот за технички преглед на возилата или договор за закуп на 

просторот за технички преглед на возилата, заверен на нотар со важност од најмалку 

четири години, согласно со обемот и задачите кои ќе ги врши правното лице, на начин 

што просторот не се користи од две или повеќе правни лица за вршење на технички 

преглед, 

- објектот за технички преглед на возила од членот 64 од овој закон да не бил користен 

од правно лице на кое му било одземено овластувањето за вршење на технички преглед на 

возила во последните три години, сметано од денот на доставување на барањето од ставот 

2 на овој член, 

- за техничка опременост за вршење на технички преглед на возила, сопствена или 

договор за закуп, на начин што опремата не се користи од две или повеќе правни лица за 

вршење на технички преглед, согласно со обемот и задачите кои ќе ги врши правното 

лице, 

- за склучен договор за осигурување од професионална одговорност, 

- извештај за позитивен бонитет, а за правното лице кое е новоосновано изјава на 

одговорното лице на правното лице, дека во рок од шест месеци, сметано од денот на 

издавањето на решението за овластување, ќе достави доказ за позитивен бонитет, 

- за уплатена административна такса согласно со Законот за административни такси и 

- за уплатени трошоци за спроведување на постапката за добивање на овластување. 

(6) Овластеното службено лице од Министерството за внатрешни работи кое ја води 

постапката, по службена должност, во рок од седум работни дена од денот на приемот на 

барањето ги прибавува доказите од ставот (5) алинеи 1 и 6 на овој член. 



22 од 33 

 

 

(7) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази 

од ставот (6) на овој член да ги достави до Министерството за внатрешни работи во рок од 

пет работни дена од денот на приемот на барањето. 

(8) Доколку правното лице не ги исполнува барањата и не ги спроведува постапките 

предвидени со одредбите на прописот од членот 48 став (1) алинеи 3 и 5 и критериумите и 

постапките утврдени во членот 67 став (1) алинеи 1 и 2 од овој закон, Министерството за 

внатрешни работи во рок од 45 дена од денот на приемот на бараните докази од ставот (5) 

на овој член, донесува решение со кое го одбива барањето на правното лице. 

(9) Доколку правното лице ги исполнува барањата и не ги спроведува постапките 

предвидени со одредбите на прописот од членот 48 став (1) алинеи 3 и 5 и критериумите и 

постапките утврдени во членот 67 став (1) алинеи 1 и 2 од овој закон, Министерството за 

внатрешни работи во рок од 90 дена од денот на приемот на бараните докази од ставот (5) 

на овој член, донесува решение за овластување на правното лице да врши работи на 

технички прегледи на возила. 

(10) Против решението од ставовите (8) и (9) на овој член, може да се поведе управен 

спор пред надлежниот суд. 

(11) Министерството за внатрешни работи води електронска евиденција за издадените 

решенија од ставовите (8) и (9) на овој член. 

(12) Правното лице за технички преглед не може да врши технички преглед на 

сопствените возила. 

(13) Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на овластеното службено лице од Министерството за внатрешни работи, ако не ги побара 

доказите по службена должност во рокот утврден во ставот (6) на овој член. 

(14) Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган, ако не ги достави бараните 

докази во рокот утврден во ставот (7) на овој член. 

(15) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице што извршува работи без овластување од ставот (1) на овој 

член. 

(16) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (15) на овој член.“. 

 

Член 36 

Во член 63 став (2) зборовите: „група категории“ се заменуваат со зборот „категорија“. 
 

Член 37 

Членот 64 се менува и гласи: 

„(1) За добивање на овластување од членот 63 од овој закон, правното лице, пооделно 

за секоја станица за технички преглед, треба да ги исполнува условите кои се однесуваат 

на: 

- објект со намена – станица за технички преглед на возила, 

- соодветен стручен кадар, раководител и најмалку двајца стручни работници 

вработени на определено или неопределено време со полно работно време, 

- потребна опрема, уреди и простории и 

- осигурување од професионална одговорност. 

(2) Овластувањето од ставот (1) на овој член се издава пооделно за секоја станица за 

технички преглед на возила.“. 
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Член 38 
Во член 65 став (2) во воведната реченица, зборот „Министерот“ се заменува со зборот 

„Министерството“, а зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“. 
Во алинеја 2 зборовите: „алинеја 6“ се заменуваат со зборовите: „алинеја 11“. 
По алинејата 2 се додаваат три нови алинеи 3, 4 и 5, кои гласат: 
„- не изврши мерење на емисија на издувни гасови или записот од измерените 

вредности од емисиите на издувните гасови на возилата не го приложува во 
регистрациониот лист за возилото, 

- не изврши мерење и записот од измерените вредности за техничката исправност на 
системот за сопирање на возилото не го приложува во регистрациониот лист за возилото, 

- не изврши мерење и записот од измерените вредности за техничка исправност на 
системот за управување на возилото не го приложува во регистрациониот лист за 
возилото,“. 

Во ставот (3) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во 
определениот рок од 30 дена, правното лице не може да врши технички преглед на 
возила.“. 

Во ставот (4) зборот „министерот “ се заменува со зборот „Министерството“. 
Во ставот (5) зборовите: „му се одзема“ се заменуваат со зборовите: „Министерството 

за економија ќе му го одземе“. 
По ставот (5) се додаваат четири нови стaвови (6), (7), (8) и (9), кои гласат: 
„(6) Доколку при надзорот од членот 77 став (2) од овој закон се утврди дека правното 

лице за вршење на технички преглед, кое е овластено да врши идентификација и 
идентификација и оцена на техничката состојба на возилата, работите не ги извршува 
согласно со одредбите од овој закон и прописите донесени од овој закон, Министерството 
за економија со решение ќе му го одземе овластувањето за вршење на идентификација и 
идентификација и оцена на техничката состојба на возилата. 

(7) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
овластеното правно лице за вршење на технички преглед кое постапува спротивно на 
одредбите од ставовите (1) и (2) алинеи 1, 2, 3, 4, 5 и 9 и ставот (3) на овој член. 

(8) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице кај овластеното правно лице за технички преглед кое постапува 
спротивно од одредбите од ставот (7) на овој член. 

(9) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на раководителот и стручниот работник кој постапува спротивно на одредбите од 
ставовите (1) и (2) алинеи 1, 2, 3, 4, 5 и 9 и ставот (3) на овој член.“. 

Ставовите (6) и (7) се бришат. 
Во ставот (8) кој станува став (10) зборовите: „(2) и (3)“ се заменуваат со зборовите: 

„(2), (3), (5) и (6)“. 
 

Член 39 

По членот 65 се додава нов член 65-а, кој гласи: 
 

„Член 65-а 
(1) Доколку во времето на забраната од членот 65 став (3) од овој закон, 

Министерството за внатрешни работи утврди дека овластеното правно лице врши 
технички преглед на возила, со решение ќе му го одземе овластувањето за вршење на 
технички преглед на возила. 

(2) Покрај одземањето на овластувањето на правното лице за вршење на технички 

преглед на возила од ставот (1) на овој член ќе се одземе лиценцата на раководителот и 

стручните работници во станицата за технички преглед. 
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(3) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице овластено за вршење на технички преглед кое постапува 
спротивно на одредбите од ставот (1) на овој член. 

(4) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице кај овластеното правно лице за технички преглед што постапува 
спротивно од одредбите од ставот (3) на овој член. 

(5) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на раководителот и стручниот работник кој постапува спротивно на одредбите од ставот 
(1) на овој член.“. 

 

Член 40 
Во член 66 став (1) по зборовите: „за извршување на работите на“ се додаваат 

зборовите: „стручен раководител и стручен работник за“. 
По ставот (10) се додаваат два нови става (11) и (12), кои гласат: 
„(11) За издадените лиценци од ставот (3) на овој член, Министерството за внатрешни 

работи води евиденција на издадени и одземени лиценци на стручни работници кои вршат 
технички преглед на возила. 

(12) Евиденцијата со податоци од ставот (11) на овој член се чува 15 години.“. 
 

Член 41 
Во член 66-ј став (1) зборовите: „60 минути.“ се заменуваат со зборовите „90 минути.“. 

 

Член 42 
Во член 66-л став (8) зборот „Министерот“ се заменува со зборот „Министерството“. 
Во ставот (9) зборот „Министерот“ се заменува со зборот „Министерството“. 
Ставовите (11) и (12) се бришат. 

 

Член 43 
Во член 67 став (1) алинеја 4 зборовите: „групи на“ се бришат. 
По алинејата 7 се додаваат три нови алинеи 8, 9 и 10, кои гласат: 
„- поблиските услови што треба да ги исполнуваат техничките служби за единечно 

одобрување на возила за специјална намена за превоз на опасни материи кои  вршат 
работи на инспекција и издавање на АДР сертификат на претходно одобрени возила за 
превоз на опасни материи, евиденции што треба да ги водат за извршена инспекција и 
издавање на АДР сертификат, начин и постапка за издавање на АДР сертификатот, како и 
формата и содржината на АДР сертификатот, 

- форма на евиденција и содржина за издадени и одземени лиценци на стручните 
работници кои вршат технички преглед на возила, 

- начинот на водење на евиденциите за извршениот технички преглед на возилата,“. 
Во став (2) алинеја 4 зборовите: „групи на“ се бришат. 

 

Член 44 
Членот 73 се менува и гласи: 

 

„Регистар на возила 
 

(1) Министерството за внатрешни работи води Регистар на возила кој има за цел да 
овозможи да се воспостави хармонизиран систем за размена на податоци меѓу субјектите 
од областа на возилата за: одобрување, пуштање на пазар, технички преглед, регистрација 
и пуштање во сообраќај на патиштата, согласно со одредбите од овој закон и 
подзаконските прописи од областа на возилата, кој содржи податоци за: 
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- одобрените типови возила (број и датум на одобрение за тип на возило, податоци за 

возилото: марка, тип, варијанта и верзија на возилото, тип на мотор, зафатнина на 

моторот, силина на моторот, гориво, подносител на барање за издавање на одобрение и 

назив на правното лице со ЕМБС на кој му е одобрен типот на возило), 

- издадените потврди за сообразност за единечно одобрено возило, согласности за 

регистрација, матрица за оцена на отстапувањата од критериумите кои што треба да ги 

исполни возилото за да добие статус на возило со историска вредност, статус на возилото 

со историска вредност, потврда за податоци за возилото со историска вредност, потврди за 

сообразност на преправени и поправени возила, АДР сертификат (податоци за возилото: 

број на шасија, марка, тип/варијанта/верзија на возилото, тип на мотор, зафатнина на 

моторот, силина на моторот, гориво, број на моторот, податоци за сопственикот на 

возилото: име и презиме со ЕМБГ или назив на правното лице со ЕМБС, адреса или 

седиште на сопственикот на возилото), потврда за еколошка категоризација на возилото, 

- вид и износ на уплатите и надоместоците кои се уплаќаат при постапка за добивање 

на одобрение на тип и при постапка за добивање на одобрение за единечно возило, 

- одобрение за доделување на идентификациски ознаки на возилото (број на шасија и 

број на мотор), (податоци за содржани во одобрението, број и датум на наод за возилото 

од техничка служба, марка, комерцијална ознака на возилото, тип на возило, тип на мотор 

и податоци за сопственикот на возилото), 

- регистрираните возила (број на регистерска таблица, број на пробна таблица, сериски 

број на сообраќајна дозвола, сериски број на потврда за пробно возење, податоци за 

возилото марка, тип/варијанта/верзија на возилото, тип на мотор, зафатнина на моторот, 

силина на моторот, гориво, број на моторот и боја на возилото, податоци за сопственикот 

или корисникот на возилото: име и презиме со ЕМБГ или назив на правното лице со 

ЕМБС, адреса или седиште на сопственикот или корисникот на возилото), 

- потврдите за утврдени минимално – технички и експлотациони карактеристики за 

мобилни машини (број и датум на потврдата, податоци за издавачот на потврдата, 

податоци од потврдата за мобилната машина: марка, тип/варијанта/изведба, комерцијална 

ознака, број на шасија, година на производство, број на сертификат за сообразност, тип на 

мотор, зафатнина на моторот, силина на моторот, гориво, број на моторот), 

- историјат за сопствениците на возилата (име и презиме со ЕМБГ или назив на 

правното лице со ЕМБС, адреса или седиште на сопственикот на возилото) и историјат на 

регистарските таблици кои им се доделени за возилата во нивна сопственост, 

- промените на сопственост на возилото (нови или стари регистерски таблици, доказ за 

промена на сопственост, податоци за корисникот на возило (име и презиме со ЕМБГ или 

назив на правното лице со ЕМБС, адреса или седиште на сопственикот или корисникот на 

возилото), 

- одјавените возила, (податоци за возилото: број на шасија, година на производство, тип 

на мотор, зафатнина на моторот, силина на моторот, гориво, број на моторот и број на 

регистрација), 

- вид и износ на уплатите и надоместоците кои се уплаќаат при технички преглед на 

возилата, број на изминати километри на возилото и потврда за техничка исправност на 

возилото, 

- новите и половните увезени возила во Република Северна Македонија, како и за 

извезените возила од Република Северна Македонија (број на регистерска таблица или 

пробни таблици, број на сообраќајна дозвола, потврда за пробно возење, податоци за 

возилото марка, тип/варијанта/верзија на возилото, тип на мотор, зафатнина на моторот, 

силина на моторот, гориво, број на шасија, број на моторот и боја на возилото), 
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- уништените возила (број на регистерска таблица, број на сообраќајна дозвола, 
податоци за возилото: број на шасија, марка, тип, варијанта и верзија на возилото, маса на 
возилото и податоци за сопственикот на возилото), 

- патен надзор на техничката исправност на возилата кои учествуваат во сообраќајот на 
патиштата (податоци за возилото – број на шасија, регистерски ознаки, број на 
сообраќајна дозвола, број и датум на записник за утврдена техничка состојба на возилото 
за извршен вонреден технички преглед на возило и податоци за овластеното правно лице 
за вршење на технички преглед), 

- спроведените стручни испити (податоци за контролор –име и презиме, ЕМБГ, адреса, 
издадени лиценци за стручни работи), податоци за лицата што имаат пристап до 
техничката исправност на возилата, (име и презиме, ЕМБГ, адреса и број на лиценца) и 

- доказ за осигурување од автоодговорност (број на полиса, назив на осигурителна 
компанија, датум и рок на осигурување и опсег на осигурувањето). 

(2) Податоците од ставот (1) алинеи 1, 2 и 3 на овој член електронски ги обезбедуваат, 
овластените технички служби и се должни истите дневно да ги внесуваат во Регистарот  
на возила. 

(3) Податоците од ставот (1) алинеја 4 на овој член електронски ги обезбедува органот 
за одобрување на возила и е должен истите дневно да ги внесува во Регистарот на возила. 

(4) Податоците од ставот (1) алинеи 5, 7, 8, 9, 13 и 14 на овој член ги внесува 
Министерството за внатрешни работи и е должно истите дневно да ги внесува во 
Регистарот на возила. 

(5) Податоците од ставот (1) алинеја 6 на овој член електронски ги обезбедува, 
овластеното правно лице за вршење на технички преглед на возила овластено за вршење 
на идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на мобилните 
машини или техничката служба овластена да врши идентификација и идентификација и 
оцена на техничката состојба на мобилните машини и се должни истите дневно да ги 
внесуваат во Регистарот на возила. 

(6) Податоците од ставот (1) алинеја 10 на овој член електронски ги обезбедува, 
овластеното правно лице за вршење на технички преглед на возила и е должно истите 
дневно да ги внесува во Регистарот на возила. 

(7) Податоците од ставот (1) алинеја 11 на овој член електронски ги обезбедува, 
Царинската управа на Република Северна Македонија и е должна истите дневно да ги 
внесува во Регистарот на возила. 

(8) Податоците од ставот (1) алинеја 12 на овој член електронски ги обезбедува, 
овластеното правно лице за преземање на уништени возила и е должно истите дневно да 
ги внесува во Регистарот на возила. 

(9) Податоците од ставот (1) алинеја 15 на овој член електронски ги обезбедува, 
Националното биро за осигурување и е должно истите дневно да ги внесува во Регистарот 
на возила. 

(10) Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на овластеното службено лице од ставовите (3), (4) и (7) на овој член, ако дневно не се 
внесени бараните податоци. 

(11) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластените технички служби, овластеното правно лице за вршење на 

технички преглед на возила, овластеното правно лице за преземање на уништени возила, 

овластеното правно лице за вршење на технички преглед на возила овластено за вршење 

на идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на мобилните 

машини, техничката служба овластена да врши идентификација и идентификација и оцена 

на техничката состојба на мобилните машини и Националното биро за осигурување од 

ставовите (2), (5), (6), (8) и (9) на овој член ако дневно не се внесени бараните податоци. 
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(12) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице кај техничката служба за сторен прекршок од ставот (11) на овој член. 

(13) Податоците за одјавените возила во Регистарот на возила се чуваат 20 години, 
сметано од денот на одјавување на возилото. 

 

Член 45 
Насловот пред членот 73-а се брише. 

 

Членот 73-а се менува и гласи: 

 

Член 46 

 

„Пристап до податоците во Регистарот на возила 
 

Пристап до податоците во Регистарот на возила од членот 73 став (1) од овој закон 
може да имаат: Министерството за транспорт и врски, Министерството за економија, 
Министерството за животната средина и просторно планирање, Бирото за метрологија, 
Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија, Управата за финансиска 
полиција, Царинската управа на Република Северна Македонија, Државниот инспекторат 
за транспорт, Јавното претпријатие за државни патишта, Црвениот Крст на Република 
Северна Македонија и Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република 
Северна Македонија, Националното биро за осигурување, техничките служби, правните 
лица за технички преглед и правните лица за технички преглед кои се овластени за 
идентификација и за идентификација на возила и мобилни машини.“. 

 

Член 47 
Членовите 73-б и 73-в се бришат. 

 

Член 48 
Насловот во членот 74 се менува и гласи: 

 

„Лични податоци содржани во Регистарот 
на возила“. 

 

Член 49 
Насловот во членот 75 се менува и гласи: 

 

„Достапност до Регистарот на возила“. 
 

Член 50 
Членот 76 се менува и гласи: 
„Министерот за внатрешни работи поблиску ги пропишува формата, содржината и 

начинот на водење на Регистарот на возила, критериумите за компјутерски пристап до 
Регистарот на возила, како и начинот на внесување и достапност на податоци од 
Регистарот на возила согласно со членовите 73 и 75 од овој закон, организационите и 
техничките мерки за заштита на личните податоци содржани во Регистарот на возила 
согласно со прописите за заштита на личните податоци.“. 

 

Член 51 
Во член 77 став (1) алинеја 2 зборовите: „исполнувањето на условите за работата на 

регистрација од страна на правните лица за регистрација на возила“ се заменуваат со 
зборовите: „издавањето потврда за пробно возење и пробни таблици“. 
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Член 52 

Во член 78 став (1) алинејата 1 се менува и гласи: 

„- Државниот пазарен инспекторат над законитоста на издавање на потврдата за 

сообразност од страна на производителите и нивните застапници, над работата на 

техничките служби, над работата на правните лица за технички преглед на возила кои ги 

спроведуваат постапките на идентификација и идентификација и оцена на техничката 

состојба на возилата, како и над работата на правните лица кои вршат вградување на 

уреди за погон на течен нафтен гас и погон на компримиран земјен гас,”. 

Алинејата 2 се менува и гласи: 

„- инспекторите или овластени лица од Министерството за внатрешни работи над 

работата на правните лица за технички преглед на возила, правни лица кои вршат 

инспекција и издавање на АДР сертификат, како и надзор на техничката исправност на 

сите возила во сообраќајот на патиштата,“. 

 

Член 53 

Во член 79 став (1) се додава нова точка 1), која гласи: 

„1) да го провери исполнувањето на условите за вршење на работи за техничка служба 

и условите за вршење на постапките за идентификација и за идентификација и оцена на 

техничката состојба на возилата од страна на правните лица за технички преглед, кои за 

тоа се овластени;“. 

Во точката 1) која станува точка 2) по зборовите: „што треба да ја води“ се додаваат 

зборовите: „техничката служба и“. 

Точките 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) стануваат точки 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10). 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Против секоја мерка преземена од државниот пазарен инспектор од ставот (1) на овој 

член може да се изјави жалба во рок од осум дена до Државната комисија за одлучување 

во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“. 

Ставот (3) се брише. 

 
Член 54 

Во член 80 ставо (2) зборовите: „комисија формирана од министерот за земјоделство, 

шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за 

одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната 

постапка“. 

Ставот (3) се брише. 

 

Член 55 

Насловот на членoт 81 се менува и гласи: 

 
„Надзор над правните лица за технички преглед и правните лица кои издаваат потврда 

за пробно возење 

и пробни таблици“ 

 
Во ставот (1) зборот „инспекцискиот,“ и зборовите: „надлежниот инспектор од“ се 

бришат. 

Во точката 1) по зборовите: „технички прегледи“ се додаваат зборовите: „и правно лице 

кое издава потврда за пробно возење и пробни таблици“. 

Во точките 2), 4) и 6) зборот „инспекцискиот“ се брише. 
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Ставот (3) се менува и гласи: 
„Против секоја мерка преземена при надзорот од ставот (1) на овој член може да се 

поведе управен спор пред надлежен суд.’’. 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Поведувањето на управниот спор пред надлежен суд, не го одлага извршувањето на 

решението.’’. 

 

Член 56 

Во  насловот  на  членoт  81-а по зборовите: „за работа на“ се додаваат зборовите: 

„раководителот и“. 

Во ставот (1) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“. 
Во ставот (2) по зборовите: „уреди за управување“ се става запирка и се додаваат 

зборовите: „возила кои не ги исполнуваат условите во однос на квалитетот на издувната 
емисија“, зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“ и зборовите 

„шест месеци“ се заменуваат со зборовите „една година“. 
Во ставот (3) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) Доколку стручниот работник ја потврди техничката исправност на возилото 

спротивно на одредбите од членот 65 став (2) алинеи 3, 4 и 5 од овој закон, 
Министерството за внатрешни работи со решение ќе му ја одземе лиценцата за работа на 

стручниот работник за период од една години.“. 

Во ставот (4) кој станува став (5) зборот „министерот“ се заменува со зборот 

„Министерството“ и се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Доколку стручниот раководител нареди или дозволи да се потврди техничка 

исправност на возило над кое не е извршен технички преглед, потврди техничка 

исправност на воизло со неисправни уреди за сопирање, уреди за управување, возило со 
неатестиран уред за течен нафтен гас, не е извршено мерење на емисиите на издувните 

гасови на моторот од возилото или записот од измерените вредности од емисиите на 
издувните гасови на моторот од возилото не го приложува во регистрациониот лист за 

возилото, Министерството за внатрешни работи со решение ќе му ја одземе лиценцата за 
работа на стручниот раководител за период од една година.“. 

Во ставот (5) кој станува став (7) зборовите: „од ставовите (1), (2), (3) и (4)“ се 

заменуваат со зборовите „од ставовите (1), (2), (3), (4), (5) и (6)“. 

Во ставот (6) кој станува став (8) зборот „министерот“ се заменува со зборот 

„Министерството“. 

Во ставот (7) кој станува став (9) бројот „2.000“ се заменува со бројот „3.000“. 

Ставот (8) кој станува став (10) се менува и гласи: 
„(10) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај овластеното правно лице за технички преглед што постапува 

спротивно од одредбите од ставот (9) на овој член.“. 

По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи: 
„(11) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на раководителот и стручните лица за технички преглед во правно лице кој 

постапува спротивно на одредбата од ставовите (2), (4) и (6) на овој член.“. 

 

Член 57 

Насловот на членoт 81-б се менува и гласи: 

„Надзор над техничката служба овластена за инспекција и издавање на АДР сертификат 

на претходно одобрени возила за превоз на опасни материи“. 
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Во ставот (1) зборовите: „овластеното правно лице за испитување“ се заменуваат со 

зборовите: „техничката служба овластена за инспекција и издавање на АДР сертификат на 

претходно одобрени возила за превоз на опасни материи“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Доколку овластеното службено лице на Министерството за внатрешни работи утврди 

дека техничката служба овластена за инспекција и издавање на АДР сертификат за 

одобрено возило за превоз на опасни материи, не ги исполнува условите во врска со 

просторните услови, опремата, уредите, потребните кадри како и евиденциите што се 

водат во техничката служба и не ги извршува доверените работи во согласност со 

одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, Министерството 

за внатрешни работи со решение ќе му забрани вршење на работите и ќе определи рок од 

30 дена за отстранување на утврдените недостатоци.“. 

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат: 

„(4) Ако стручниот работник во техничката служба овластена за инспекција и издавање 

на АДР сертификат за одобрено возило за превоз на опасни материи ја потврди  

техничката исправност на возилото без да изврши испитување на возилото за превоз на 

опасни материи, Министерството за внатрешни работи со решение ќе му го одземе 

овластувањето. 

(5) Доколку на овластената техничка служба за единечно одобрување на возила му се 

одземе овластувањето или му се изрече времена мерка забрана за работа од страна на 

Министерството за економија или на овластеното правно лице за вршење на технички 

преглед му се одземе овластувањето или ќе му се изрече времена мерка забрана од страна 

на Министерството за внатрешни работи, во тој случај со решение на Министерството за 

внатрешни работи се одзема овластувањето, односно се изрекува времена мерка забрана  

за работа и на техничката служба овластена за инспекција и издавање на АДР сертификат 

за одобрено возило за превоз на опасни материи.“. 

Во ставот (4) кој станува став (6) зборовите: „ставот 3“ се заменуваат со зборовите: 

„ставовите (2), (3), (4) и (5)“. 

По ставот (6) се додаваат пет нови ставови (7), (8), (9), (10) и (11), кои гласат: 

„(7) За извршената инспекција и издавање на АДР сертификат за одобрено возило за 

превоз на опасни материи, техничката служба овластена за инспекција и одобрување на 

возила за превоз на опасни материи води евиденција. 

(8) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противредност ќе му се изрече за 

прекршок на техничката служба овластена за инспекција и издавање на АДР сертификат 

за одобрено возило за превоз на опасни материи во случај кога дозволи стручен работник 

да врши работи во техничката служба овластена за инспекција и издавање на АДР 

сертификат на претходно одобрено возило за превоз на опасни материи, кога му е 

одземено овластување за работа или кога му е изречена мерка забрана за вршење на 

работите, согласно со одредбите од овој закон. 

(9) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противредност ќе и се изрече за прекршок 

на техничката служба овластена за инспекција и издавање на АДР сертификат на 

претходно одобрено возило за превоз на опасни материи, ако постапува спротивно на 

одредбите на ставовите (2), (3), (4) и (7) на овој член. 

(10) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај техничката служба овластена за инспекција и издавање на АДР 

сертификат на претходно одобрено возило за превоз на опасни материи ако постапува 

спротивно од одредбите од ставовите (8) и (9) на овој член. 
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(11) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на стручен 

работник во техничката служба овластена за инспекција и издавање на АДР сертификат на 

претходно одобрено возило за превоз на опасни материи за сторен прекршок од ставовите 

(4) и (7) на овој член.“. 

 

Член 58 

Во член 87 став (1) по бројот „22“ се додава бројот „54-а,“. 

Во став (8) зборовите: „ставот (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (7)“. 

 

Член 59 

Во член 88 ставот (1) се менува и гласи: 

„За прекршоците утврдени во членовите 17, 26, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41,  42, 43, 44, 45, 

46, 47, 49, 51, 53, 54, 56-а, 62-а, 65, 65-а,  66-в,  66-г, 66-л, 81-а, 81-б, 82 и 85 од овој закон, 

прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Министерството за 

внатрешни работи.“. 

 

Член 60 

Во член 90 став (1) зборовите: „членот 41“ се заменуваат со зборовите: „членовите 33-а 

и 41“. 

 

Член 61 

Во член 92 ставот (1) се менува и гласи: 

„За прекршоците утврдени во членовите 26, 31-а, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 49, 51, 54, 65, 65-а, 81-а, 81-б, 82 и 85 од овој закон, униформираниот полициски 

службеник е должен на сторителот на прекршокот, физичко лице, да му изготви записник 

за сторен сообраќајен прекршок, односно записник за контрола на техничка исправност на 

возила на јавен пат, согласно со членот 82 од овој закон и да му издаде прекршочен  

платен налог, како и да му предложи постапка за порамнување пред да поднесе барање за 

прекршочна постапка.“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„За прекршоците од членовите 17, 33, 37, 40, 41, 56-а и 62-а од овој закон, утврдени во 

управна постапка, овластеното службено лице е должно да поднесе барање за поведување 

на прекршочна постапка.“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 

„За прекршоците утврдени во членовите 26, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 

56-а, 62-а, 65, 65-а, 66-в, 66-г, 66-л, 81-а, 81-б и 85 од овој закон, кога како сторител на 

прекршокот се јавува правно лице и одговорно лице во правното лице, униформираниот 

полициски службеник, им изготвува записник за сторен сообраќајен прекршок и 

поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Комисијата од членот 88  

став (2) од овој закон.“. 

 

Член 62 

По членот 92-а се додава нов член 92-б кој гласи: 

 
„Член 92-б 

Прописи на министерот за внатрешни работи 

 
Министерот за внатрешни работи ќе донесе поблиски прописи за: 
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- формата и содржината на образецот на прекршочен платен налог, записник за сторен 

сообраќајен прекршок и записник за контрола на техничка исправност на возила на јавен 

пат.’’. 

Член 63 

Документи за одобрено возило 

 

(1) Документите „Потврда за сообразност на возило од одобрен тип“, „Потврда за 

сообразност за единечно одобрено возило“, „Согласност за регистрација“ и „Потврда за 

сообразност на преправено возило“, кои се однесуваат за специјално возило за превоз на 

опасни материи, го заменуваат документот „Уверение за испитано возило“ согласно со 

членот 63 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај. 

(2) Уверенијата за испитано возило издадени согласно со членот 63 од Законот за 

превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај, продолжуваат да важат. 

 

Член 64 

(1) Физички и правни лица кои совесно ги владеат возилата на територија на Република 

Северна Македонија, а истите не ја продолжиле важноста на сообраќајната дозвола повеќе 

од две години од денот на истекувањето на важноста на истата, се должни од денот на 

влегувањето во сила на овој закон да го одјават своето возило во Министерството за 

внатрешни работи – регистрационо подрачје каде возилото се води во евиденција 

заклучно со 31 декември 2019 година. 

(2) Кон барањето за одјавување на возилото, сопственикот на возилото ја приложува 

сообраќајната дозвола и/или друг доказ со кој се докажува сопственоста на возилото и 

регистарските таблици. 

(3) По исклучок на ставот (2) на овој член кога сопственикот на возилото не ја поседува 

сообраќајната дозвола за возилото и/или не поседува една или две регистарски таблици 

издадени за возилото, истиот со писмена изјава дадена пред Министерството за 

внатрешни работи – регистрационо подрачје каде возилото се води во евиденција, ја 

наведува причината за губењето на сообраќајната дозвола и/или регистарските таблици. 

(4) Министерството за внатрешни работи – регистрационо подрачје каде возилото се 

води во евиденција врз основа на доказите од ставот (2) и/или ставот (3) на овој член 

одјавата ја евидентира во сообраќајната дозвола за возилото или во потврда што ја издава 

за возилото, а ја води по службена должност, го наведува датумот на извршена одјава и 

потпис на службеното лице кое ја извршило одјавата на возилото. 

(5) Одјавата на возилото се евидентира во сообраќајна дозвола или во потврдата 

издадена за возилото за кое Министерството за внатрешни работи – регистрационо 

подрачје каде возилото се води во евиденција, каде возилото е одјавено ја води по 

службена должност, а одјавата се евидентира и во регистарот за возила. 

(6) По истекот на рокот од ставот (1) на овој член Министерството за внатрешни работи 

возилото ќе го избрише од евиденција на возила и ќе преземе мерки за одземање на 

регистарските таблици на трошок на сопственикот на возилото согласно со членот 40 од 

Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ број 140/2008, 53/11, 

123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16). 

 

Член 65 

Овластените технички служби се должни да го усогласат своето работење согласно со 

одредбите од овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој 

закон. 
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Член 66 

Правните лица кои вршат авто такси превоз се должни да го усогласат своето работење 

согласно со одредбите од овој закон и прописите утврдени со овој закон, во рок од 90  

дена од денот на влегувањето во сила на прописот предвиден во членот 9 од овој закон, а 

кој се однесува на членот 27 став (1) алинеи 1 и 5 од Законот за возила („Службен весник 

на Република Македонија“ број 140/2008, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 

192/15 и 39/16). 

 

Член 67 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 68 

(1) Еколошката категоризација на возилата од членот 5-б утврдена во членот 2 од овој 

закон ќе започне да се спроведува по истекот на рокот од 12 месеци од денот на 

влегувањето во сила на прописот утврден во членот 3 од овој закон, а кој се однесува на 

членот 11 став (1) алинеја 20 од Законот за возила („Службен весник на Република 

Македонија” број 140/2008, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16). 

(2) Возилата од втора еколошка категорија со емисија на издувни гасови ЕУРО 4 во 

период од три години од влегувањето во сила на овој закон ќе бидат означени со еколошка 

налепница од прва еколошка категорија. 

 

Член 69 

Правните лица кои вршат работи на технички преглед на возила и правните лица кои 

вршат работи на технички служби за инспекција и издавање на АДР сертификат за 

одобрено возило за превоз на опасни материи, а кои се овластени од Министерството за 

внатрешни работи се должни да го усогласат своето работење согласно со одредбите од 

овој закон во период од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 70 

Постапките за овластување за вршење на работи на технички служби, за овластување 

на правните лица за вршење на технички преглед на возила, за овластување на правните 

лица кои вршат технички преглед на возила за вршење на идентификација и на 

идентификација и оцена на техничката состојба на возилата, како и на работи на правните 

лица кои вршат вградување на уреди за погон на течен нафтен гас и/или погон на 

компримиран земјен гас, кои се започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон, 

ќе завршат согласно со Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ 

број 140/2008, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16). 

 

Член 71 

Во целиот текст на Законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 72 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 


