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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 67 став (1) алинеја 5 од Законот за возила („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 
39/16), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА 

ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН 

ИСПИТ, НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ 

ИСПИТ, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА 
СПРОВЕДЕНИТЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ ОД СТРАНА НА КОМИСИЈАТА

Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката на полагање на стручниот испит за 

оспособеност за извршување на работи на техничкиот преглед, формата и содржината на 
образецот на уверението за положен испит, начинот на работа на комисијата за 
спроведување на стручниот испит и програмата за полагање на стручниот испит, како и 
начинот на водење на евиденцијата за спроведените стручни испити од страна на 
комисијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/09,  54/10 и 58/13 ), членот 
3 се менува и гласи:
„Стручниот испит се спроведува писмено по електронски пат со одговарање на определен 
број на прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.“.

Член 2
Членот 5 се менува и гласи:
„Кандидатот го пријавува полагањето на стручниот испит со поднесување писмено 

барање до комисијата.“ 

Член 3
Членот 6 се менува и гласи:
„Од страна на Комисијата, кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на 

испитот и јавноста се информираат за времето и местото на полагање на стручниот испит, 
најдоцна осум дена пред полагањето на испитот, преку веб страната на Министерството за 
внатрешни работи и Јавниот радиодифузен сервис.“.

Член 4
Во член 8 во ставот 1 бројот „60“ се заменува со бројот „120“.
Ставот 2 се брише.

Член 5
Во член 10 во алинејата 4 сврзникот „и“ се заменува со точка.
Алинејата 5 се брише.
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Член 6
Членот 11 се менува и гласи:
„Кандидатот кој не го положил стручниот испит може повторно да го полага најрано 15 

дена од денот на последното неуспешно полагање.“.

Член 7
Во членот 14 зборовите: „правните лице од членот 5 на овој правилник“ се заменуваат 

со зборот „кандидатите“.
Член 8

Членовите 15 и 16 се бришат.

Член 9
Членот 17 се менува и гласи:
„Комисијата по спроведениот испит составува записник за секој кандидат одделно.“

Член 10
Членот 18 се брише.

Член 11
Во членот 19 зборот „прилог“ се заменува со зборовите: „прилог бр. 2“. 

Член 12
Членот 20 се менува и гласи:
„Програмата за полагање на стручниот испит ја сочинуваат прашања од следните 

области: 
I. возила;
II. технички преглед на возила и
III. познавање на возила (моторни возила, техничка експлоатација и одржување на 

моторни возила и др.).“.

Член 13
Прилогот бр. 2 се заменува со нов Прилог бр. 2, кој е даден во прилог и е составен дел 

на овој правилник.

Член 14
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-31185/1 Министер
9 мај 2017 година за внатрешни работи,

Скопје д-р Агим Нухиу, с.р.

Прилог бр. 2

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ

I. ВОЗИЛА
1. Закон за возила  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 

123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16)
- Општи одредби;
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- Услови за пуштање на пазар и почеток на користење на производите;
- Техничка исправност на возилата;
- Услови за извршување на работи и
- Надзор.
2. Поблиски прописи за :
- техничките барања за одделни категории на возила, нивните системи, составни 

делови, самостојни технички единици и опрема, димензиите, вкупни маси и осно 
оптоварување, како и техничките барања за единечни возила;

- задолжителна опрема на возилото, велосипедот и запрежното возило за безбедно 
учество во сообраќајот на патиштата, како и на трактори за безбедно извршување на 
земјоделски, односно шумски работи;

-  посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат група на деца;
- барања што треба да ги исполнуваат возилата за да бидат технички исправни, како и 

за начинот и постапката за вршење на технички прегледи;
- промени на возилата што не значат преправка и поправка и начинот на нивното 

евидентирање;
- начинот и постапката на извршување на прегледот на техничката исправност на 

возилата со кои се извршува превоз во сообраќајот на патиштата;
- начинот и постапката за издавање на доказ и
- формата, содржината квалитетот и начинот на поставување на налепницата за 

извршена регистрација на возилото.

II. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА
1. Каналска дигалка;
- видови на каналски дигалки и
- ракување со каналски дигалки.
2. Уред за мерење на слободниот од на тркалото (воланот)од управувачот и
- ракување и мерење со уредот;
3. Уред за контрола на насоченоста на светлата и проверка на јачината на светлосниот 

сноб;
- видови на уреди и принцип на работа и
- ракување и мерење со уредот.
4. Уред за мерење на волуменскиот процентна јаглен моноксид во издувните гасови на 

возилата со бензиски мотор:
- видови на уреди;
- принцип на работа и
- ракување и мерење со уредот.
5. Уред за проверка на исправноста на елементите од системот за еластично потпирање:
- видови на уреди и принцип на работа и
- ракување и мерење со уредот.
6. Уред за мерење на бучавата што ја емитуваат возилата:
- ракување и мерење со уредот;
7. Мерач на длабочината на шарките: 
- ракување и мерење со уредот
8. Уред за мерење на зачаденоста на издувните гасови од возила со дизел мотор:
- принцип на работа со уредот;
- ракување и мерење со уредот.
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9. Уред за контрола на геометријата на управувачкиот механизам-наклон, затур и 
насочување:

- принцип на работа со уредот;
- ракување и мерење со уредот.
10. Уред за мерење на силата на кочењето на обемот на тркалата од иста оска:
- видови на уреди и принципи на нивна работа;
- ракување и мерење со уредот.
11. Уред за мерење на силата на командата на работната и помошната кочница :
- принцип на работа со уредот;
- ракување и мерење со уредот.
12. Рачен прибор и алат.

III. ПОЗНАВАЊЕ НА ВОЗИЛА (МОТОРНИ ВОЗИЛА, ТЕХНИЧКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ДР.)

1. Дефиниција и поделба на моторните и приклучните возила
2. Опис на моторно возило
3. Мотор (класификација на моторите со внатрешно согорување  и главни делови на 

моторот)
4. Напојување на моторот со течно гориво
5. Преносен механизам:
- спојка;
- менувач;
- зглобен пренос;
- кардански зглоб;
- други зглобови;
- мостови кај моторни возилата;
- погонски мост и
- диференцијал
6. Пружини
7. Амортизери
8. Тркало на возилото:
- диск;
- наплатка;
- пневматици;
- димензии и ознаки на пневматиците;
- пневматици без внатрешни гуми – тубелес;
- регулирање на предните тркала;
- трага на тркалата;
- нагиб на тркалата;
- затур на тркалата;
-уред за централно регулирање на притисокот на воздухот во пневматиците.
9. Уред за управување:
- опис и улога на главните делови;
- преносник на управувачот;
- преносник со серво уред;
-  хидроуличен серво управувач;
- пневматски серво управувач и
- преносен механизам за управувачот.
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10. Уред за кочење:
- сопирачки;
- механички кочници;
- механичка помошна кочница;
- хидраулични кочници;
- пневматски кочници;
- манометар;
- серво кочници;
- механички серво кочници;
- хидро – пневматски серво кочници и
- хидро – вакумски кочници.
11. Уред за одредување на согорените гасови:
- издувни гасови;
- бучавост кај возилата;
12. светлосни и светлосно сигнални уреди:
- светлосни уреди за осветлување на патот;
- светла (фарови);
- регулирање на светлата;
- останати светла за осветлување на патот;
- светлосни уреди за означување на возилото;
- позициони светлата;
- светла за регистарската таблица;
- габаритни светла;
- останати светла;
- светлосно-сигнални уреди;
- покажувачи на правци;
- стоп светла;
- внатрешни светла за осветлување;
- внатрешни светла за сигнализација;
- помошно светло и
- светлосно-рефлектирачка опрема.
13. Останати уреди на моторното возило:
- осигурувачи;
- брзиномер со патомер;
- тахограв;
- уреди кои овозможуваат нормална видливост;
- ветробранско стакло;
- уред за бришење на ветробран;
- уред за перење на ветробранот;
- уред за одмрзнување и одмаглување на ветробранот;
- возачки огледала.
14: Опрема на возилата:
- брави на возилото;
- сигурносни појаси;
- зимска опрема на возилото;
- влечен уред на возилото;
- апарат за гасење на пожар; 
- знак за означување на сопрено возило на коловозот (триаголник);
- кутија за прва помош.


