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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

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

 
ПРАВИЛНИК ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТИП НА МОТОРНИ ВОЗИЛА СО ДВЕ И СО 

ТРИ ТРКАЛА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредуваат: техничките барања за  одобрувањето за моторни 

возила со две и со три тркала (во продолжение на текстот возила), со двојни тркала или 
без нив, кои се наменети за учество во сообраќајот на патиштата, како и одобрувањето на 
системите, самостојните технички единици и составните делови, наменети за употреба на 
овие возила; начинот и постапката на издавање на одобрение на тип; формата и 
содржината на обрасците за ЕУ одобрение на тип,  формата и содржината на образецот за 
ЕУ потврда за сообразност, формата и содржината на образецот за потврдата за 
сообразност и начинот на применување на алтернативните постапки, просторните услови, 
опремата, уредите и кадарот за техничките служби, постапките за извршување на работите 
на техничките служби, начинот и постапката за донесување и одземање решение за 
овластување на техничките служби.   

Член 2 
(1) Одредбите на овој правилник се применуваат на моторни возила на две и три тркала 

кои се делат на: 
1) „мопед”, кој е возило со моторен погон со две тркала (категорија L1e) или возило со 

три тркала (лесен трицикл, односно мопед на три тркала) (категорија L2e), со максимална 
конструкциска брзина која не надминува 45 km/h и ги има следните карактеристики: 

(а) кај возилата со две тркала со мотор: 
- работната зафатнина не надминува 50 cm3 во случај на мотор со внатрешно 

согорување, или 
- максималната континуирана номинална силина не надминува 4 kW во случај на 

електромотор. 
(б) кај возилата со три тркала со мотор, кај кои: 
- работната зафатнина не надминува 50 cm3 кај мотор со палење со искра, или 
- максималната номинална силина не надминува 4 kW во случај на други мотори со 

внатрешно согорување, или 
- максималната континуирана номинална силина не надминува 4 kW во случај на 

електромотор. 
2) „мотоцикл” - кој е возило на моторен погон со две тркала без приколка од страна, 

(категорија L3e) или со приколка од страна (категорија L4e) опремени со мотор кој има 
работна зафатнина поголема од 50 см3, ако е од тип на мотор со внатрешно согорување 
и/или има максимална конструкциски определена брзина поголема од 45 km/h. 

3) „трицикл” - кој е возило со три симетрично поставени тркала по должината на оската 
(категорија L5e), опремен со мотор со работна зафатнина поголема од 50 см3, ако е од тип 
на мотор со внатрешно согорување и/или има максимална конструкциски определена 
брзина над 45 km/h. 



Службен весник на РМ, бр. 131 од 30.10.2009 година 

2 од 56 

(2) Одредбите на овој правилник се применуваат и за моторните возила на четири 
тркала, кои ги имаат следните карактеристики: 

1) „лесен четирицикл” чија сопствена маса не е поголема од 350 kg (категорија L6e), не 
вклучувајќи ја масата на батериите кај електричните возила чија максимална 
конструкциски определена брзина не надминува 45 km/h, и 

 (а) чија работна зафатнина на моторот не надминува 50 см3 кај моторите со палење со 
искра, или 

(б) чија максимална нето излезна силина не надминува 4 kW во случај на други мотори 
со внатрешно согорување, или 

(в) чија максимална континуирана номинална силина не надминува 4 kW кај 
електричните возила. 

2) „четирицикли”  - освен оние кои се наведени во точка 1) потточка (а) од овој став, 
чија сопствена маса не е поголема од  400 kg (категорија L7e) (550 kg за возила за превоз 
товар), не вклучувајќи ја масата на батериите кај електричните возила, и чија максимална 
нето силина на моторот не надминува 15 kW. 

(3) Возилата од став (2) точка 1).  на овој член треба да ги исполнуваат техничките 
услови за возила со три тркала (категорија L2e) освен ако во поедини технички 
спецификации не е определено поинаку. Возилата од став 2, точка 2). на овој член се 
сметаат за моторни трицикли и треба да ги исполнуваат техничките услови кои се 
соодветни за моторни трицикли од категорија L5e, освен ако поединечните технички 
спецификации не определуваат поинаку. 

Член 3 
(1) Одредбите на овој правилник не се применуваат за: 
- возилата чија максимална конструкциски определена брзина не надминува 6 km/h; 
- посебни превозни средства, кои ги користат пешаци; 
- возила што ги употребуваат лица со физички хендикеп; 
- возила, за употреба на спортски натпревари, на патишта или на терен, 
- возила што биле ставени во употреба пред почетокот на донесување на овој 

правилник; 
- трактори и машини, што се употребуваат во земјоделството или за слични цели; 
- возила, наменети примарно за рекреација, надвор од јавните патишта кои имаат 

симетрично поставени тркала,  со едно тркало напред и две тркала назад, 
- велосипед со помошен мотор, односно велосипед со погон на педали, кој како 

дополнување може да има мотор со внатрешно согорување со работна зафатнина која не е 
поголема од 50 cm3, или електромотор со најголема континуирана излезна силина од 
0,25KW, при што дејството на моторот се исклучува кога брзината ќе достигне 25 km/h, 
или ако велосипедистот го прекине дејствувањето на педалата; 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, одредбите од овој правилник се применуваат 
за составните делови или самостојните технички единици за возилата од став (1) доколку 
се наменети за вградување во возилата на кои овој правилник се применува. 

 (3) Одредбите од овој правилник не се применуваат за единечно одобрување на 
поединечни возила. При единечните одобрувања на возилата, треба да се прифатат 
одобренијата за составните делови и самостојните технички единици кои се издадени врз 
основа на овој правилник наместо одобрувања врз основа на други национални прописи. 

 
Член 4 

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење: 
1. „техничка спецификација” е акт, што ги пропишува техничките барања кои треба да 

ги исполнува возилото, системот, составниот дел или самостојната техничка единица, и 
опремата, за да бидат пуштени на пазар, односно да може да се стават во употреба, како и 
постапките со кои може да се утврди, дали пропишаните барања се исполнети; 
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2. „Тип на возило” е возило или група возила (варијанти), кои: 
(а) припаѓаат во една поединечна категорија (на пример мопед со две тркала L1e, мопед со 

три тркала L2e); 
(б) што ги изработил ист производител; 
(в) имаат иста шасија, рамка, помошна рамка, патос или конструкција на кој се 

прицврстени главните составни делови; 
(г) имаат погонски мотор со ист принцип на работа (на пример со внатрешно 

согорување, електромотор, хибриден мотор); 
(д) имаат иста ознака за типот дадена од производителот. 
Тип на возило може да вклучува варијанти и изведби; 
3. „Варијанта” е возило или група возила од ист тип кои што: 
(а) имаат иста форма на надградба (основни карактеристики); 
(б) во рамките на групата возила (изведбите) разликата во масата во состојба на 

подготвеност за возење помеѓу најниската и највисоката вредност не надминува 20% од 
најниската вредност; 

(в) во рамките на групата возила (изведбите) разликата мегу најниската и највисоката 
вредност на максималната дозволена маса помеѓу најниската и највисоката вредност 
надминува 20% од најниската вредност, 

(г) имаат ист работен циклус (двотактен, четиритактен, палење со искра, со 
компресорско палење); 

(д) во рамките на групата возила (изведбите) разликата во работната зафатнина на 
моторот (кај моторите со внатрешно согорување) помеѓу најниската и највисоката 
вредност не надминува 30% од најниската вредност; 

(ѓ) имаат ист број и поставување на цилиндрите; 
(е) во рамките на групата возила (изведбите) разликата во излезната силина  на моторот 

помеѓу најниската и највисоката вредност не надминува 30% од најниската вредност; 
(ж) имаат ист оперативен мод (кај електромотори), 
(з) имаат ист тип на менувач ( мануелен, автоматски и тн.) 
4. „Изведба” е возило од ист тип и варијанта, но кое може да има вградено било која 

опрема, составни делови или системи, наведени во информациониот документ од 
Прилогот II кој е составен дел на овој правилник под услов да има само: 

(а) една наведена вредност за: 
(i) масата во состојба на подготвеност за возење; 
(ii) максималната дозволена маса; 
(iii) излезната силина на моторот; 
(iiii) работна зафатнина на моторот, и 
(б) една серија од резултатите на испитувањата наведени согласно Прилогот VII кој е 

составен дел на овој правилник; 
5. „Систем” е било кој систем на возилото: на пр.сопирачки, опрема за контрола на 

емисијата и тн. кој е предмет на барањата кои се наведени во соодветните технички 
спецификации. 

6. „Самостојна техничка единица” е уред, што треба да ги исполнува условите на 
соодветната техничка спецификација, наменет да биде составен дел на возилото, кој може 
да се одобри поединечно но само во врска со еден или повеќе специфицирани типови на 
возила, каде што тоа е изричито определено во соодветната техничка спецификација 
(дополнителен придушувач на издувните системи и сл.). 

7. „Составен дел” е уред, кој треба да ги исполнува барањата соодветната техничка 
спецификација, наменет да биде дел од возилото кој може да биде одобрен независно од 
возилото, ако е тоа изричито определено во соодветната техничка спецификација 
(светилка и сл.). 
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8. „Двојни тркала” се две тркала вградени на иста оска, кај кои растојанието помеѓу 
центрите на нивните површини на контакт со  подлогата е помало од 460 mm. Двојните 
тркала треба да се сметаат како едно тркало. 

9. „Возила со двоен погон” се возила со два различни погонски системи, на пр. 
електричен и термички систем. 

10. „Одобрување на тип” е постапка со помош на која органот за одобрување потврдува 
дека типот на возило, системот, самостојната техничка единица или составениот дел ги 
задоволуваат барањата од овој правилник или соодветната техничка спецификација и во 
случај на сообразност им издава одобрение. 

11. „Орган за одобрување“ е орган што е надлежен за издавање на одобренија на типот 
на возила, системите, составните делови или самостојните технички единици или 
единечните одобренија на возилата; издавање на согласност за постапката, за изработка и 
за одземање на издадените одобренијата, за дејствување како контактна точка во 
контактите со органот за одобрување на друга држава; за овластување на технички 
служби и да потврди дека производителот ги исполнува обврските од аспект на 
сообразноста на производството; 

2. „Техничка служба” е правно лице овластено од министерот за економија на предлог 
на органот за одобрување со својство на испитна лабораторија за спроведување на 
испитувањата, или со својство на тело за оцена на сообразност за почетни проценки и 
испитувања и/или за инспекција;  

13. „Производител“ е физичко или правно лице, кое одговара пред органот за 
одобрување за сите видови на постапки за одобрување или постапки за издавање на 
согласност и за обезбедување на сообразност на производството. Физичкото или правното 
лице не е потребно непосредно да  биде вклучено во сите фази на изработка на возилото, 
системот, составниот дел или самостојната техничка единица што е предмет на постапка 
на одобрување; 

14. „Информационен документ” е документ со содржина, што е прикажана во Прилогот 
II на овој правилник, односно по соодветниот Прилог на техничката спецификација, кој ги 
пропишува податоците што требаат да бидат наведени од барателот за добивање на 
одобрување. 

15. „Информациона папка” е целосна збирка на податоци, цртежи, фотографии и 
слично што на органот за одобрување или на техничката служба им ги доставува 
барателот за одобрување согласно информациониот доцумент, при што е дозволено 
информационата папка да се приложи во електронска форма;  

16. „Информационен пакет” е информациона папка со дополнителни резултати од 
испитувањата и сите други документи, кои органот за одобрување или техничката служба 
ги приложиле во информационата папка при извршувањето на својата работа, при што е 
дозволено информациониот пакет да се приложи во електронска форма; 

17. „Содржина на информациониот пакет” е документ, во кој се наброени содржините 
на информациониот пакет соодветно означени со бројки или така означени страни, за да 
биде овозможена еднозначна идентификација на поединечните страни. 

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

19. „потврда за сообразност” е документ даден во Прилог X кој е составен дел на овој 
правилник со кој производителот, односно застапникот на производителот,  потврдува 
дека возилото од серијата, што и припаѓа на одобрениот тип, е сообразено со сите 
регулативни акти во моментот на неговото пуштање на пазар.  
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Член 5 
(1) Техничките барања за одобрување на тип се содржани во техничките спецификации.  
(2) Листа на технички спецификации кои содржат специфични технички барања за 

градбата и функционирањето на возилата со две и три тракала е дадена во Прилог I кој е 
составен дел на овој правилник. 

(3) Листа на техничките спецификации, еквивалентните со нив правилници на ECE, 
како и временскиот период за нивна примена е дадена во Прилогот IX, кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
II. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ  

НА ОДОБРЕНИЕ 
 

Член 6 
(1) Производителот поднесува барање до органот за одобрување за издавање одобрение 

за возило, систем, самостојна техничка единица или составен дел. За секој тип треба да 
поднесе посебно барање. 

(2) Кон барањето за издавање одобрение за возило, производителот треба да приложи 
информацонен документ со податоци кои се наведени во Прилог II од овој правилник. Ако 
кон барањето се приложат едно или повеќе ЕУ одобренија на системот, самостојната 
техничка единица или составниот дел, органот за одобрување е должен да ги почитува и 
притоа не смее да врши проверки во смисол на овој правилник. 

(3) Кон барањето за издавање на одобрение за систем, самостојна техничка единица 
или составен дел, производителот треба да приложи информацонен документ чија 
содржина е дадена во Прилог 1 на овој правилник или во дополнување на соодветната 
техничка спецификација, како и сите други документи, наведени во информациониот 
документ. 

 
Член 7 

(1) Органот за одобрување издава одобрение за возило за тип на возило, систем, 
самостојна техничка единица или составен дел кои ги исполнуваат техничките услови на 
соодветните технички спецификации и кои соодетствуваат на описот на производителот, 
изработен согласно списокот на барањата за одобрување на тип на возило, даден во 
Прилогот I на овој правилник. 

(2) Без оглед на став (1) од овој член, органот за одобрување треба да го одбие 
барањето за одобрение, ако утврди дека возилото, системот, самостојната техничка 
единица или составниот дел и покрај исполнување на сите соодветни технички услови 
преставува голем ризик за безбедноста во патниот сообраќај. 

(3) Кога системот, самостојната техничка единица или составниот дел што е предмет на 
одобрување, ја извршува својата функција или има определена карактеристика поврзана со 
други делови од возилото и  затоа сообразноста со еден или повеќе услови е можно е да се 
провери само во случај, ако системот, самостојната техничка единица или составниот дел 
што треба да се одобри, работи поврзано со другите делови од возилото (работни или 
симулирани), обемот на одобрението за системот, составниот дел или самостојната 
техничка единица треба соодветно да се ограничи. Во таков случај, во одобрението треба да 
се наведе ограничувањето при употребата и евентуалните упатства за вградување. 
Почитувањето на овие ограничувања и услови треба да се проверува при одобрувањето на 
возилата. 
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Член 8 
(1) Органот за одобрување, при издавањето на одобрението треба да ги пополни сите 

рубрики од одобрението за секој тип на возило, систем, составен дел или самостојна 
техничка единица, на која им издал одобрение. Покрај тоа, треба да ги пополнат и 
соодветните рубрики од Прилогот кон одобрението со резултатите од испитувањата. 
Пополнетото одобрение и неговите прилози ги доставува до барателот. 

(2) Формата и содржината на одобрението на возилата се дадени во Прилогот III кој е 
составен дел на овој правилник, а примерок од неговите прилози во Прилогот VII од овој 
правилник. Формата и содржината на одобрението на системите, самостојните технички 
единици и составните делови се дадени во Прилогот или дополнувањата од соодветната 
техничка спецификација. 

(3) ЕУ одобрението се означува со број согласно поглавие А од Прилог V кој е составен 
дел на овој правилник. 

(4) При издавањето на национално одобрение за тип на возило, систем, самостојна 
техничка единица или составен дел, согласно одредбите од од член 7  став (1), алинеја 1 од 
Законот за возила, во одобрението од Прилог III, како и во одобренијата дадени во 
прилозите или дополнувањата од соодветните технички спецификации, се изоставува 
зборот „ЕУ”, како и симболите кои се однесуваат на Европската Унија. 

 
III. ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА СООБРАЗНОСТ  

И ОЗНАЧУВАЊЕ 
 

Член 9 
(1) Производителот како имател на одобрението за возила треба да издаде потврда за 

сообразност на образец даден во Прилог X, кој е составен дел на овој правилник, а по 
пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија и на образец и на начин 
како што е определено во Прилогот IV точка А од овој правилник. Потврда за сообразност 
треба да има секое возило, изработено сообразно со одобрениот тип на возило. 

(2) Потврдата за сообразност треба да биде изработена така да не може да се 
фалсификува односно треба да биде отпечатена на хартија, која е заштитена со графички 
бои или да има воден печат со ознака на производителот. 

(3) При издавањето на национално одобрение за тип на возило, согласно одредбите од 
од член 7 став (1), алинеја 1 од Законот за возила, во Потврдата за сообразност од Прилог 
IV на  овој правилник се изоставува зборот „ЕУ”, како и симболите кои се однесуваат на 
Европската Унија. 

Член 10 
(1) Без оглед на член 9 став (1) на овој правилник, органот за одобрување може, за 

потребите на даночните обврски и регистрација на возилата, во рок од три месеци по 
известувањето на Европската Комисија (во продолжение на текстот: Комисија) и другите 
држави членки, да побара, податоците кои не се определени во Прилогот IV точка А од 
овој правилник, да се додадат во потврдата за сообразност, ако овие податоци се изричито 
наведени во информациониот документ. 

(2) Органот за одобрување може да побара потврдата за сообразност да се пополни така 
да се потенцираат податоците што се потребни за работа на органите кои се надлежни за 
даноци, односно за регистрација на возилата. 

 
Член 11 

(1) Производителот како носител на одобрението за самостојна техничка единица или 
составен дел треба, за секоја самостојна техничка единица или составен дел, кои се 
произведени сообразно со одобрениот тип, но не претставуваат оригинална самостојна 
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техничка единица или составен дел, да издаде потврда за сообразност како што е наведено 
во Прилогот IV заглавие В од овој правилник. За секоја таква самостојна техничка 
единица, по потреба, и за секој таков составен дел треба да поседува прецизни податоци, 
што овозможуваат идентификација на типот на возило во кој може да се вгради.  

(2) Секоја самостојна техничка единица или составен дел, што е произведен сообразно 
со одобрениот тип (и ако претставува оригинална опрема), производителот треба да го 
означи со своја фабричка ознака односно марка и ознака на типот. 

(3) Ако со соодветната техничка спецификација се бара тоа, производителот на 
самостојната техничка единица односно составниот дел, кои се произведени сообразно со 
одобрениот тип, треба да ги означи со ознака за одобрување согласно со член 12 од овој 
правилник. Во таков случај не е потребно да се издава потврда според  став (1) од овој 
член. 

(4) Производителот на составниот дел или самостојната техничка единица, за 
добиените одобренија врз основа на член 7, став (1) на овој правилник кои содржат 
ограничување од аспект на употребата, заедно со секој изработен составен дел или 
самостојната техничка единица доставува податоци за тие ограничувања и ако е потребно, 
упатства за вградување. При одобрувањето на типот се проверува придржувањето на тие 
упатства.   

Член 12 
(1) Секое возило кое е изработено сообразно со одобрениот тип, производителот треба 

да го означи со ознака за одобрување согласно одделите 1, 3 и 4 од бројот на одобрението, 
дадени во Прилогот V точка А од овој правилник. 

(2) Секоја самостојна техничка единица и секој составен дел што се изработени 
сообразно со одобрениот тип, треба да бидат означени, ако е тоа барано во соодветната 
техничка спецификација, со ознака за одобрување, како што е определено во Прилогот V 
точката Б од овој правилник. Бројот на одобрението наведен во подточката 1.2 во 
Прилогот V точка В од овој правилник треба да биде составен согласно 4-тиот дел од 
ознаката за бројот на одобрението, дадена во Прилогот V точка А од овој правилник. 

(3) Податоците, содржани во ознаката за одобрение може да се дополнат со додатни 
податоци, што овозможува идентификација на поедини карактеристики, кои се 
определени за самостојната техничка единица или составниот дел. Овие дополнителни 
податоци треба да бидат, каде што е тоа потребно, определени во техничките 
спецификации кои ги уредуваат барањата за овие самостојни технички единици или 
составни делови. 

 
Член 13 

(1) Новите возила можат да бидат пуштени на пазар и може да се стават во употреба, 
доколку во врска со нивната конструкција и функционални карактеристики е приложена 
важечка потврда за сообразност, издадена согласно член 9 од овој правилник. 

(2) Може да се пуштат на пазар, или да се стават во употреба  самостојните технички 
единици или составни делови само кога тие се сообразни со условите од соодветната 
техничка спецификација и барањата наведени во членот 11 на овој правилник. 

(3) Без оглед на став (1) и став (2) од овој член, органот за одобрување, согласно член 13 
став (5) од Законот за возила може, да побара од производителот да спроведе корективни 
мерки за отстранување на забележаните вистински опасности на возилото, сопставниот дел, 
системот или самостојната техничка единица во рок кој е во согласност со природата на 
корективната мерка. Доколку производителот, во определениот рок не ги превземе 
предвидените корективни мерки, органот за одобрување го одзема издаденото одобрение и 
го известува органот надлежен за регистрација на возилата. 
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(4) Без оглед на став (2) од овој член, Државниот пазарен инспекторат, согласно член 79 
точка 6 од Законот за возила може, за најмногу шест месеци да забрани продажба односно 
ставање во употреба на возила, системи, самостојни технички единици или составни 
делови за кои ќе  утврди дека и покрај приложените важечки потврди за сообразност 
односно правилна означеност, ја загрозуваат безбедноста во патниот сообраќај. За 
забраната Државниот пазарен инспекторат го известува органот за одобрување.  

 
IV. ОТСТАПКИ И АЛТЕРНАТИВНИ ПОСТАПКИ 

 
Член 14 

(1) Органот за одобрување, на барање на производителот, може да дозволи отстапувања 
од поединечните барања од соодветната техничка спецификација за возила, системи, 
самостојни технички единици и составни делови, кои се: 

-  наменети за производство во мали серии,  најмногу 200 единици годишно за 
определен тип на возила, системи, самостојни технички единици или составни делови,  

- наменети за употреба во единиците на армијата, единици за полицијата, единици за 
цивилна заштита и противпожарни единици и 

- изработени според посебни технологии или според посебни технички решенија. 
(2) Доколку органот за одобрување издаде одобрение согласно став (1) алинеи 1 и 2 од 

овој член, во рок од еден месец за тоа треба да го извести органите за одобрување на 
другите држави членки. Доколку органот за одобрување прими такво известување од 
друга држава членка, истиот во рок од три месеци од приемот на известувањето треба да 
одлучи дали го прифаќа одобрувањето за таквото возило, односно дали тоа може да биде 
регистрирано. 

 
Член 15 

(1) Како возило, составен дел или самостојна техничка единица од член 14 став (1), 
алинеа 3 на овој правилник се смета она возило, составен дел или самостојна техничка 
единица во кои се вградени технологии или технички решенија, кои заради своите 
карактеристики не можат да бидат сообразни со сите барања од соодветните технички 
спецификации. 

(2) Во случај од став (1) на овој член, органот за одобрување може да издаде одобрение 
со важност која е ограничена на територијата на Република Македонија. 

(3) При издавање на одобрението од став (2) на овој член, органот за одобрување во рок 
од еден месец треба да испрати копија од одобрението и негов прилог до органите за 
одобрување на другите држави членки и Комисијата. Истовремено, до Комисијата треба 
да испрати барање за согласност за издавање на одобрение. 

 
Член 16 

(1) Кон барањето од член 15 став (3) на овој правилник органот за одобрување треба да 
приложи документи што содржат: 

- причини, поради кои предметната технологија или техничкото решение го 
оневозможуваат возилото, составниот дел или самостојната техничка единица да биде 
сообразна со условите на една или повеќе соодветни поединечни технички спецификации 
во рамките на ЕУ одобрувањето на возило. 

- опис на подрачјата за безбедност и зачувување на животната средина, кои ги засега 
отстапувањето од претходната алинеја, и усвоените мерки, 

- опис на испитувањата и нивните резултати, кои покажуваат барем исто ниво на 
безбедност и заштита на животната средина, што ги определуваат условите на една или 
повеќе соодветни поединечни технички спецификации, 
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- доколку има потреба, за предложи промени и дополнувања од соодветната 
поединечна директива, односно предлози за нови поединечни технички спецификации. 

(2) Ако Комисијата го усвои барањето, органот за одобрување може да издаде 
одобрение. Во таков случај, во одлуката истовремено се определува дали треба да се 
ограничи важењето на одобрението, кое не треба да биде пократко од 36 месеци. 

  
Член 17 

По прилагодувањето на соодветните поединечни технички спецификации кон 
техничкиот напредок, така да возилото, составниот дел или самостојната техничка 
единица за кои било издадено одобрение според одредбите од член 15 на овој правилник, 
соодветствува на поединечните технички спецификации, органот за одобрување го менува 
таквото одобрение во одобрение согласно член 7 на овој правилник и притоа дозволува 
потребен претходен период, за да може производителот да ги промени ознаките на 
одобрение на возилото, системите, самостојни технички единици и составни делови. Тоа 
вклучува и бришење на евентуалните повикувања за ограничувања или исклучоци. 

 
Член 18 

Одобренијата издадени согласно членовите од 14 до 16 на овој правилник, чии форми и 
содржини се дадени во Прилогот III на овој правилник, не треба да го содржат насловот 
“ЕУ одобрение на возило”, освен во случај, наведен во член 16 од овој правилник, кога 
Комисијата го одобрила барањето. 

 
Член 19 

(1) По исклучок од член 13 на овој правилник може, во рамките на квантитативните 
ограничувања дадени во Прилогот VIII кој е составен дел на овој правилник, да бидат 
пуштени на пазар, односно да се стават во употреба возила, кои се сообразни со 
одобрениот тип на возило, чие одобрение не е веќе важечко (возила од заклучување на 
серија).  

(2) Исклучокот од став (1) на овој член важи во период од 12 месеца од престанување 
на важноста на одобрението и само за возила кои биле одобрени во Република 
Македонија. 

(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) од овој член се применуваат и за возилата кои биле 
одобрени на територијата на Европската Унија и имале важечка ЕУ потврда за 
сообразност што била издадена, кога одобрението од предметниот тип на возило сеуште 
било важечко, а не било регистрирано или ставено во употреба, пред да престане да важи 
предметното одобрение. 

(4) При примена на одредбите од ставовите (1) и (2) од овој член производителот, за 
еден или за повеќе типови на возила од одредена категорија, треба, до органот за 
одобрување да достави барање за ставање во употреба на таков вид на возило. Во 
барањето треба да ги определи техничките, односно економските причини на кои се 
заснова истото. 

(5) Барањето од став (4) на овој член се доставува и до органот за одобрување на секоја 
држава членка. 

(6) Органот за одобрување по приемот на барање согласно ставот (5) на овој член, во 
рок од три месеци, одлучува за тоа дали и колку возила од предметниот тип ќе одобри за 
пуштање на пазар на територијата на Република Македонија. 
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V. СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗВОДНИТЕ  
ПОСТАПКИ 

 
Член 20 

(1) Органот за одобрување треба во постапката за издавање на одобрение согласно член 
7 став 1 на овој правилник, да спроведе соодветни мерки во согласност со Прилогот VI кој 
е составен дел на овој правилник, а по потреба и во соработка со органите за одобрување 
од другите држави, да обезбеди, производните постапки за возилата, системите, 
самостојните технички единици или составните делови, да обезбедат сообразност со 
одобрениот тип. 

(2) Органот за одобрување треба, по издавањето на одобрението на тип на возило, да ги 
спроведе потребните мерки согласно со Прилогот VI од овој правилник, по потреба и во 
соработка со органите за одобрување на другите држави, кои издале одобрение на 
вградени системи, самостојни технички единици или составни делови за тој тип на возило 
и да обезбеди и спроведе производна постапка со која трајно ќе обезбеди сообразност со 
одобрениот тип. 

VI. СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ 
 

Член 21 
(1) За секое изработено возило, односно секој изработен систем, составен дел или 

самостојна техничка единица, производителот е одговорен за сообразноста со одобрениот 
тип. 

(2) Производителот треба да овозможи надзор над одобрениот тип возило, систем, 
составен дел и самостојна техничка единица. 

 
Член 22 

(1) Несообразност со одобрениот тип постои кога се утврдени отстапувања од 
податоците во одобрението, односно во  информацониот пакет. Возилото не е несообразно 
со одобрениот тип кога отстапувањата се во границите, кои ги дозволуваат соодветните 
технички спецификации. 

(2) Доколку органот за одобрување утврди дека возилото, системот, составниот дел или 
самостојната техничка единица, кои имаат потврда за сообразност или носат ознака за 
одобрение, не се сообразни со одобрениот тип, на производителот му одредува мерка за 
сообразување на производството на возилото, составните делови или самостојните 
технички единици со одобрениот тип. 

(3) Ако се утврди несообразност со одобрениот тип заради отстапувања од податоците 
од одобрението односно информациониот пакет, органот за одобрување може привремено 
да го одземе одобрението, и да наведе во што е дадената несообразност и да определи рок 
за отстранување на несообразноста. Ако производителот во дадениот рок не ги отстрани 
недостатоците, органот за одобрување го одзема одбрението. 

 
Член 23 

(1) Секој имател на одобрение треба да го извести органот за одобрување за конечниот 
престанок на производството, односно за секоја промена на податоци во информациониот 
пакет. Ако ги промени податоците наведени во информациониот пакет, производителот 
треба да ја приложи променета страна од информациониот пакет до органот за 
одобрување, од која јасно може да се види видот на промената и датумот на повторното 
издавање. Референтната бројка на информациониот документ треба да се промени, ако 
промената на податоците во неа бараат или наложуваат промена на една или повеќе 
записи наведени во потврдата за сообразност согласно Прилогот IV дел А од овој 
правилник со исклучок на точката 19.1 и точките 45 до 51. 
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(2) Доколку органот за одобрување процени дека извршените промени не се такви да 
наложуваат промена на постојното одобрение или издавање на ново, за тоа го известува 
производителот. Ако органот за одобрување утврди дека заради промените на податоците 
во информациониот документ е потребна нова проверка или нови испитувања, за тоа го 
известува производителот и ги превзема потребните дејствија. 

(3) Со престанокот на производството, органот за одобрување го одзема издаденото 
одобрение. 

 
VII. ТЕХНИЧКИ СЛУЖБИ 

 
Член 24 

(1) Техничките служби извршуваат или контролираат испитувања потребни за 
одобрување или за инспекции утврдени во овој правилник или регулативен акт наведен во 
Прилог I на овој правилник, освен каде што алтернативните постапки се посебно 
дозволени. Техничките служби не може да вршат испитувања или инспекции за кои не се 
овластени.  

(2) Техничките служби треба да покажат соодветни вештини, специфични технички 
знаења и докажано искуство во специфичните области опфатени со овој правилник и 
регулативните акти од Прилог I од овој правилник. 

(3) Техничка служба што извршува работи согласно Прилог I од овој правилник во 
постапките за одобрување на тип возило треба да располага со простор, опрема и уреди за 
да врши преглед на деловите и системите на возилото, за да се верификува, дека 
возилото(ата) е/се изработени во согласност со соодветните податоци кои се содржат во 
автентичниот информационен пакет во врска со ЕУ-одобренијата, потоа ќе врши проверки 
на инсталирањето во однос на самостојните технички единици, каде што е применливо. 
Кадарот на таквата техничка служба треба да располага со темелни познавања на системите 
за одобрување на возилата, со соодветни вештини, специфични технички знаења и да има 
докажано искуство во областа на прегледите за одобрување на типови возила. Кадарот 
треба посебно да има специфични технички знаења за функционирањето и докажани 
искуства во прегледите и проверките на системите, деловите и самостојните технички 
единици кај возилата.  

(4) Техничка служба што извршува работи во постапката на национално одобрување на 
тип на мали серии, возила од заклучна серија и возила, системи, составни делови или 
самостојни технички едниници изработени според посебни технологии или начела, 
согласно член 14 и член 19 од овој правилник и, треба да располага со соодветен простор, 
опрема уреди и кадар и да покаже соодветни вештини, специфични технички знаења и 
докажано специфично искуство. Просторот, опремата и 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 виртуелни постапки на испитување со цел да се обезбеди соодветно ниво 
на безбедност на патиштата и заштита на животната средина, што е во најголем можен 
степен еквивалентно на одредбите од Прилог I од овој правилник.  

(5) Техничка служба од ставот (3) и ставот (4) од овој член треба да располага со 
најмалку пет лица во редовен работен однос со високо образование (Машински факултет, 
од кои најмалку три од насока моторни возила) со најмалку пет години работно искуство 
во струката.    

(6) Техничка служба што извршува работи по одделни технички спецификации од 
Прилог I на овој правилник треба да располагаат со соодветни просторни услови, опрема, 
уреди и кадар. Просторот, опремата и уредите треба да се во склад со техничките барања од 
одделните технички спецификации. Кадарот по број, состав, знаење и искуство треба да 
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располага со неопходните специфични знаења, како и со докажано искуство во 
специфичната област која произлегува од соодветниот регулативени акт од Прилог I на овој 
правилник. 

(7) Техничките служби треба дополнително да се сообразени на  стандардот МКС EN-
ISO/IEC 17025.  

(8) Производителот може да биде овластен како техничка служба, само ако тоа изричито 
е дозволено со поединечна техничка спецификација. Техничката служба може да 
употребува и туѓа опрема доколку тоа го одобри органот за одобрување. 

 
Член 25 

(1) Оспособеноста за вршење на работите од член 24 на овој правилник се проверува 
преку постапка за акредитација. 

(2) Акредитација од ставот (1) на овој член се врши во согласност со одредбите од 
правилникот за одобрување на нови моторни и приклучни возила и системите, составните 
делови и самостојните технички единици наменети за таквите возила од Прилог V додаток 
2 од овој правилник. Повторна оценка се прави по најмногу три години. 

(3) Оценувачкиот извештај се доставува до Комисијата на нејзино барање.  
(4) Производителот овластен за техничка служба, треба да биде во согласност со 

релевантните одредби од овој член.  
 

Член 26 
(1) Постапката за овластување започнува со барање од акредитирана техничка служба 

до Министерството за економија.  
(2) Министерот за економија со решение ја овластува техничката служба на предлог на 

органот на одобрување, а врз основа на акредитација од органот за оценка на 
компетентност. Решението се издава во областа за која важи акредитацијата 

(3) Овластената техничка служба треба трајно да ги исполнува условите од 
акредитацијата.  

(4) На предлог на органот за одобрување, министерот за економија може да го одземе 
овластувањето на техничката служба во случаите наведени во членот 60 до Законот за 
возила. 

(5) Министерството за економија ја известува Комисијата за името, адресата, 
електронската адреса, одговорните лица и категоријата на активности на секоја техничка 
служба и ја известува Комисијата за сите понатамошни промени на тие податоци. Во 
известувањето се наведува според кои регулативни акти се назначени техничките служби. 

(6) Техничката служба може да извршува дејности за целите на одобрувањето, само ако 
претходно е известена од Комисијата. 

(7) Министерството за економија може да овласти и да извести за технички служби од 
други држави-членки независно од категоријата на дејноста што тие технички служби ја 
извршуваат.  

VIII. ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ СПОРЕД  
СОДРЖИНСКИ ИСТОВЕТНИ ПРОПИСИ 

 
Член 27 

Органот за одобрување може на барање на производителот да издаде одобрение 
согласно “Договорот за донесување на униформни технички прописи за возилата на 
тркала, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или да се користат на возила на 
тркала, како и за условите за реципрочно признавање на одобренијата издадени на база на 
тие прописи” на Економската комисија за Европа на Обединетите Нации. 
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IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 28 
(1) Одобренијата на возилата односно нивните системи, самостојни технички единици 

и составни делови издадени врз основа на прописот од членот 29 на овој правилник 
остануваат во важност се додека ги исполнуваат барањата на поединечните технички 
спецификации дадени во списокот на техничките спецификации од членот 5 на овој 
правилник. 

(2) Возилата, како и составните делови и самостојни технички единици за тие возила 
пуштени на пазар и ставени во употреба врз основа на одобренијата од став (1) на овој 
член, може да се користат без временско ограничување.  

 
Член 29 

Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите во 
деловите што се однесуваат на одобрување на тип на возила од категорија L, нивните 
системи, составни делови и самостојни технички единици,  од Правилникот за пуштање 
на пазар и ставање во употреба на моторни возила, приклучни возила, опрема и делови 
кои можат да се вградат и/или да се користат на нив („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 134/2006, 9/2007, 156/2007, 42/2008 и 23/2008). 

  
Член 30 

(1) Одредбите на член 10, член 14 став (2), член 15 став (3), член 16, член 18, член 19 
став (2), став (4) и став (5) и член 26, став (5), став (6) и став (7) од овој правилник ќе се 
применуваат со денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија. 

(2) Зборот „ЕУ” во текстот на овој правилник ќе се применува со денот на 
пристапување на Република Македонија во Европската унија. 

(3) По пристапувањето на Република Македонија во Европската унија, или со 
влегувањето во сила на договор за оцена на сообразност со Европската заедница во член 
20 од овој правилник, изразот „држави” ќе значи „држави членки на Европската унија”.   

(4) Во Прилогот III од овој правилник зборовите “согласно Директивата 2002/24” ќе се 
применуваат со денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија. 

 
Член 31 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на  објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

 
  Бр. 25-2103/4      

30 септември 2009 година                                                                       Министер, 
       Скопје                                                                                    Фатмир Бесими, с.р. 
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