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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 ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ ТРАКТОРИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредуваат: техничките барања за одобрувањето на земјоделски и 
шумски трактори, чија максимална конструкциски определена брзина не е помала од 6 
km/h, нивните приклучни возила и приклучните машини (во натамошниот текст возило), 
изработени во еден или повеќе степени, како и одобрување на системите, составните 
делови и самостојните технички единици, 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 потврда 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 не се применуваат за: 
- поединечни одобрувања на возила, 
- за машинска опрема, која е посебно конструирана за употреба во шумарството, како 

што е дефинирано во стандардот МКС ISO 6814, 
- шумарска машинска опрема, која е прицврстена на шасијата на возилото за работа на 

земја, како што е дефинирано во стандардот МКС ISO 6165  и 
- приклучна машинска опрема, што потполно е подигната од тлото, кога возилото, на 

која е прицврстена се употребува на пат. 
(2) По исклучок на став (1), алинеја 1 од овој член, постапката за поединечно 

одобрување на возила, може да се примени за одредени категории на возила, кои ги 
уредува овој правилник и за кои е задолжително ЕУ одобрување. 

 
Член 3 

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 
постапките со кои е можно утврдување на исполнувањето на пропишаните барања; 
техничките спецификации за потребите на овој правилник се наведени во поглавие В, 
Прилог II кој е составен дел на овој правилник; 

2. „ЕУ-одобрување на тип“ е постапка со која се потврдува, дека типот на возилото, 
системот, составниот дел или самостојната техничка единица ги исполнува соодветните 
одредби од законот за возила и одредбите од овој правилник, како и соодветните технички 
барања; 
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3. „повеќефазно ЕУ одобрување на тип“ е постапка со која се потврдува дека од аспект 
на нивото на комплетираност, некомплетно или докомплетирано возило ги исполнува 
соодветните одредби од Законот за возила и овој правилник, како и соодветните технички 
барања; 

4. „единечно одобрување“ е постапка со која се потврдува дека единечно возило, 
уникатно или не, ги исполнува соодветните одредби од Законот за возила и овој 
правилник, како и соодветните технички барања; 

5. „возило” е секој трактор, приколка или приклучна  машина, комплетно, некомплетно 
или докомлетирано, кое е наменето да се употребува во земјоделството или шумарството; 

6. „категорија на возило” е група на возила кои имаат идентични конструкциски 
карактеристики; 

7.„тип на возило” е возило од одредена категорија, кое не се разликува во суштинските 
погледи, наведени во поглавие А, Прилог II на овој правилник; дозволени се различни 
варијанти и изведби на типот возило, како што се наведени во поглавие А, Прилог II на 
овој правилник. 

8. „комплетно возило” е секое возило изработено во единствена постапка кај 
производителот до конечниот степен, така да ги исполнува сите соодветни услови на овој 
правилник; 

9. „основно возило” е секое некомплетно возило, на кое идентификациониот број се 
задржува за време на наредните фази кај повеќефазната постапка на ЕУ одобрување; 

10. „некомплетно возило” е возило на кое му треба докомплетирање во најмалку една 
понатамошна фаза за да ги задоволи сите соодветни барања на овој правилник; 

11. „докомплетирано возило” е возило при крајот на постапката на повеќефазното ЕУ 
одобрување кое ги исполнува сите соодветни барања на овој правилник. 

12. „трактор” е секој земјоделски или шумски трактор со тркала или со гасеници со 
сопствен погон, кој има најмалку две оски и максимална конструкциски определена 
брзина не помала од 6 km/h, на кој главна функција му е влечна моќност и е посебно 
конструиран за влечење, потиснување, носење и да дава погон на определена приклучна 
опрема која е конструирана за вршење на земјоделски или шумски работи, односно за 
влечење на земјоделски или шумски приколки; може да биде прилагоден за превоз на 
товар во рамките на земјоделските и шумските работи и/или може да биде опремен со 
седишта за патници; 

13. „приколка” е секоја приклучна земјоделска или шумарска приколка наменета пред 
се да пренесува товар и конструирано да биде влечена од трактор за земјоделски или 
шумски цели; во оваа категорија спаѓаат приколките кај кои дел од товарот го носи 
влечното возило; секое возило кое е приклучено на трактор и има постојано вградено 
работно помагало, се смета за земјоделска или шумска приколка, ако односот на 
конструктивната вупна маса и масата на неоптоварено возило е еднаков или поголем од 
3,0 и ако тоа возило не било конструирано за обработка на материјали; 

14. „приклучна машина” е секој уред кој се употребува во земјоделството или 
шумарството кој е конструиран да биде влечен од трактор и се менува или дополнува на 
неговите функции, ако овој уред не е резервен дел или работно помагало; може да 
вклучува товарна платформа конструирана да прифаќа алати и прибори кои се потребни 
за вршење на овие задачи, и повремено за чување на материјали кои се произведени или се 
потребни за време на работата; секое возило кое е наменето да биде влечено од трактор и 
е со постојан вграден приклучок или е конструирано за обработка на материјал, се смета 
за приклучна приклучна машина, ако односот на конструктивната вупна маса и масата на 
неоптоварено возило е помал од 3,0; 

15. „систем” е група од уреди (на пр.: систем за кочење) комбинирани да  вршат 
определена функција во возилото; 
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16. „составен дел” е уред (на пр.: светла) кој е наменет да биде дел од возилото и кој 
може да се одобрува независно од возилото; 

17. „самостојна техничка единица” е уред (на пример: безбедносна кабина или 
заштитна рамка при превртување), кој е наменет да биде дел од возилото што може да се 
одобрува поодделно, меѓутоа само во врска со едно или повеќе определени типови на 
возила. 

18. „производител” е правно лице, кое е одговорно пред органот за одобрување за сите 
аспекти на постапката на одобрување, без оглед на тоа дали тоа лице е непосредно 
вклучено во сите фази на изработка на возилото, системите, составните делови или 
самостојните технички единици. За производител се сметаат и следните лица: 

- секое правно лице кое за сопствена употреба конструира, или конструирало, 
изработува или изработило возило, систем, составен дел или самостојна техничка 
единица, 

- секое правно лице кое е одговорно за обезбедување на сообразност на возилото, 
системот, составниот дел или  самостојната техничка единица со овој правилник во 
времето кога се пуштаат во пазар или ставаат во употреба и  

- овластениот застапник на производителот кој е правно лице со седиште во државата и 
кое добило писмено овластување од производителот, да го застапува кај органот за 
одобрување и да дејствува во негово име на подрачјето на овој правилник.  

19. „ставање во употреба” е прва употреба за предвидена намена внатре во државата на 
секое возило кое не бара инсталирање или нагодување од страна на производителот или 
од него определено трето лице; датумот на регистрирање или пушање во пазар за прв пат 
се смета за датум за ставање во употреба; 

20. „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 органите 
за одобрување на друга држава; за овластување на технички служби и да потврди дека 
производителот ги исполнува обврските од аспект на сообразноста на производството; 

21. „техничка служба” е правно лице овластено од министерот за економија на предлог 
на органот за одобрување согласно одредбите на овој закон и прописите донесени врз 
основа на овој закон, 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;  

22. „ЕУ одобрение на тип” е документ со содржина, определена во поглавие С од 
Прилогот II на овој правилник или од соодветен Прилог кон поединечни технички 
спецификации, каде се определени податоците, кои треба да ги приложи органот за 
одобрување. 

23. „информационен документ” е документ со содржина, наведена во Прилог I кој е 
составен дел на овој правилник или на соодветен Прилог на поединечна техничка 
спецификација кој ги пропишува податоците кои треба да ги наведе барателот; 

24. „информациона папка” е целосна папка или документ што содржи воглавно 
податоци, цртежи и фотографии приложени од барателот до техничката служба или 
органот за одобрување како во Прилог I на овој правилник, како што се бара во 
информациониот документ предвиден во поединечната техничка спецификација или во 
овој правилник. 

25. „информационен пакет” е информациона папка со дополнителни извештаи од 
испитувања или други документи кои техничката служба или органот за одобрување ги 
додал кон информационата папка за време на извршувањето на своите должности; 
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26. „содржина на информациониот пакет” е документ во кој е наведена содржината на 
информациониот пакет кој е соодветно нумериран или на друг начин означен за јасно 
прикажување на сите страници; 

27. „ЕУ потврда за сообразност“ - Certificate of conformity (COC) е документ даден во 
Прилог III 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; 

28. „потврда за сообразност” е документ даден во Прилог IX кој е составен дел 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.  

 
Член 4 

(1) Техничките барања за одобрување на тип се содржани во техничките спецификации, 
или во правилниците на ECE.  

(2) Листа на технички спецификации кои содржат специфични технички барања за 
градбата и функционирањето на возилата согласно одредбите од овој правилник е дадена 
во Прилог II поглавје В 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 VIII, кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
II. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ  

НА ОДОБРЕНИЕ 
 

Член 5 
(1) Производителот поднесува барање за издавање на одобрение на возило, систем, 

составен дел или самостојна техничка единица до органот за одобрување. За секој тип 
треба да поднесе посебно барање. 

(2) Кон барањето за издавање на одобрение на возило, производителот приложува и 
информациона папка која ги содржи информациите кои се дадени во Прилог I на овој 
правилник. Покрај тоа, на органот за одобрување треба да му биде на доставен 
информационрн пакет за одобрување на системите, составните делови и самостојните 
технички единици, се додека се издаде или се одбие барањето за издавање на одобрение. 

(3) Кон барањето за издавање на одобрение на систем, составен дел и самостојна техничка 
единица, производителот приложува и информациона папка чија содржина е дадена во 
соодветната техничка спецификација. 

 
Член 6 

Во случај на повеќефазното ЕУ одобрување прилозите кон барањето треба да содржат: 
- за првата фаза: оние делови од информационата папка и ЕУ одобренијата кои се 

потребни за комплетно возило кои соодветствуваат на фазата на изработка на основното 
возило, 

- за втората и за наредните фази: оние делови од информационата папка и ЕУ 
одобренијата кои се значајни за моменталната фаза на доработка и копија од одобрението 
на некомплетното возило, издадено за претходната фаза на изработка и 

- детална листа на промени и дополнувања кои ги направил на некомплетното возило. 
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Член 7 
(1) Органот за одобрување издава одобрение за тип на возило, кое е сообразено со 

податоците во информационата папка и кое според категорија, ги исполнува техничките 
барања на сите соодветни технички спецификации одредени во Прилогот II поглавие В на 
овој правилник. Органот за одобрување ја спроведува постапката за издавање на 
одобрение согласно Прилогот II додаток 2 на овој правилник. 

(2) Органот за одобрување издава повеќефазно одобрение на некомплетни возила или 
комплетирани возила кои сообразуваат со податоците во информационата папка и кои ги 
исполнуваат техничките барања од сите соодветни технички спецификации одредени во 
Прилогот II поглавие В на овој правилник. Органот за одобрување ја спроведува 
постапката за издавање на повеќефазно одобрение согласно Прилогот VII кој составен дел 
на овој правилник. 

(3) Органот за одобрување издава одобрение на систем, составен дел или самостојна 
техничка единица за сите нивни типови, кои се сообразни со податоците од 
информационата папка и кои ги исполнуваат техничките барања на сите соодветни 
технички спецификации, дадени во Прилог II поглавие В на овој правилник. Органот за 
одобрување ја спроведува постапката за издавање одобрение согласно барањата од 
соодветната техничка спецификација. 

(4) 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 повеке 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. 

(5) Издаденото одобрение е важечко и врз негова основа е дозволено пуштање на пазар 
и ставање во употреба на возилото, неговите системи, составни делови, самостојни 
технички единици се до издавањето на нови, дополнети односно променети технички 
спецификации.  

(6) 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 II поглавие C, 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. 

 
Член 8 

По исклучок на член 7 од овој правилник, органот за одобрување може да одбие 
издавање на одобрение ако утврди дека возилото, системот, составниот дел или 
самостојната техничка единица и покрај исполнување на сите соодветни технички барања 
претставува голем ризик за безбедноста на патиштата, животната средина и безбедноста 
при работа. 

 
Член 9 

(1) За секое издадено, одбиено или одземено одобрение на тип на возило, систем, 
составен дел или самостојна техничка единица, органот за одобрување во рок од еден 
месец, до останатите држави членки доставува копија од одобрението придружена со 
додатоците кои се дадени во Прилог II дел С на овој правилник. 
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(2) Органот за одобрување еднаш месечно испраќа листа која содржи податоци кои се 
дадени во Прилог VI кој е составен дел на овој правилник за одобрување на системи, 
составни делови или самостојни технички единици на кои им е издадено, одбиено или им 
е одземено одобрението за време на предметниот месец, до органите за одобрување на 
останатите држави членки. 

  
III. ПРОМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА  

ИЗДАДЕНИТЕ ОДОБРЕНИЈА 
 

Член 10 
(1) Производителот, кој е имател на ЕУ одобрение согласно одредбите на овој 

правилник, го известува органот за одобрување за сите промени на податоците вклучени 
во информациониот пакет на одобрениот тип на возило, систем, составен дел или 
самостојна техничка единица. 

(2) Органот за одобрување одлучува само за оние барања за промена или дополнување 
на одобренијата, кои се поврзани со неговите одлуки при првичното ЕУ одобрување. 

 
Член 11 

(1) Ако кај одобрениот тип на возило, систем, самостојна техничка единица или 
составен дел се изменат податоците наведени во информациониот пакет, органот за 
одобрување издава поправена страна на тој информационен пакет при што ја означува 
секоја поправена страна така да може јасно да се види видот на промената и датумот на 
новото издавање. Органот за одобрување може наместо поправката да одлучи да издаде 
нов променет информационен пакет со приложен детален опис на промената. Во двата 
случаи треба да се промени, односно дополни и содржината на информациониот пакет во 
кој е приложено одобрението за да бидат видливи најновите датуми на поправените 
страни односно датумот на новиот променет информационен пакет. 

(2) Промената односно дополнувањето се смета за “проширување” и органот за 
одобрување издава проширување на ЕУ одобрението, означено со број за проширување, 
во кое јасно е наведена причината за тоа и датумот на проширувањето во следните случаи: 

- ако се потребни дополнителни инспекции,  
- ако е променета некоја информација во одобрението, со исклучок  на неговите 

додатоци и 
- по датумот кој е наведен во ЕУ одобрението, се промениле барањата на поединечни 

технички спецификации, кои важеле до денот од кој е забрането ставање во употреба на 
возилото. 

(3) Ако органот за одобрување утврди дека поради промените во информациониот 
пакет се потребни дополнителни инспекции или нови испитувања или проверки, за тоа 
треба да го извести производителот, а проширувањето на ЕУ одобрението од став (2) на 
овој член треба да го издаде дури по успешно извршените проверки односно испитувања. 

 
IV. ПОТВРДА ЗА СООБРАЗНОСТ И ОЗНАКА НА ЕУ ОДОБРЕНИЕТО 

 
Член 12 

(1) Производителот како имател на ЕУ одобрение на возилото, треба да издаде потврда 
за сообразност на образец даден во Прилог IX на овој правилник, а од денот на 
пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија и на образец и на начин 
како што е определено во Прилог III на овој правилник. Оваа потврда треба да го 
придружува секое возило било да е комплетно или некомплетно, произведено сообразно 
со одобренот тип на возило.  
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(2) При издавањето на национално одобрение за тип на возило, согласно одредбите од 
член 7  став (1), алинеја 1 од Законот за возила, во Потврдата за сообразност од Прилогот 
III на овој правилник, се изоставува зборот „ЕУ”, како и симболите кои се однесуваат на 
Европската Унија. 

 
Член 13 

Без оглед на член 12 од овој правилник, органот за одобрување може, за потребите на 
даночните обврски и за регистрација, во рок од три месеци по известувањето на 
Европската Комисија (во понатамошниот текст: Комисија) и другите држави членки, да 
побара, податоци кои не се определени во Прилог III на овој правилник, да се додадат во 
потврдата за сообразност, ако истите се изричито наведени во информациониот пакет, 
односно да може да се определат од него со едноставна пресметка. 

 
Член 14 

(1) Производителот, како имател на одобрението за составен дел или самостојна 
техничка единица треба, секој составен дел или самостојна техничка единица, произведени 
сообразно со одобрениот тип, да ги означи со име на фирмата или својот знак и ознака на 
типот. 

(2) Доколку во соодветната техничка спецификација така е утврдено, составниот дел 
или самостојната техничка единица треба да бидат означени со ознака или број на 
одобрението. Во тој случај, не е потребно  означување согласно став 1 од овој член. 

(3) Производителот на систем, составен дел или самостојна техничка единица, за кои 
одобрението врз основа на член 7, став (4) на овој правилник содржи ограничување од 
аспект на употребата, заедно со секој изработен систем, составен дел или самостојна 
техничка единица, приложува податоци за тие ограничувања и ги наведува условите за 
вградување. 

Член 15 
(1) Ново одобрените возила може да бидат пуштени пазар и ставени во употреба, ако во 

врска со нивната конструкција и функционални карактеристики е приложена важечка 
потврда за сообразност, издадена согласно член 12 од овој правилник. Некомплетни 
возила може да се пуштат на пазар, но нивната регистрација и ставање во употреба може 
да се одбие или ограничи, додека истите не се докомплетираат. 

(2) Може да се пуштат во продажба или стават во употреба систем, составен дел или 
самостојна техничка единица само кога тие соодветствуваат со барањата на соодветната 
техничка спецификација и барањата утврдени во член 14 од 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. 

(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 
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.  
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V. ОТСТАПКИ И АЛТЕРНАТИВНИ ПОСТАПКИ 
 

Член 16 
Одредбите од член 15 став (1) на овој правилник не се применуваат на: 
- возила проектирани и изработени исклучиво за потребите на Армијата на Република 

Македонија, полицијата или за противпожарните служби и 
- возилата од член 17 на овој правилник. 
 

Член 17 
Органот за одобрување може на барање на производителот да одобри отстапување од 

поединечни барања утврдени во соодветните технички спецификации за: 
- возила, изработени во мали серии, 
- возила од заклучување на серија и 
- возила, системи, составни делови или самостојни технички единици, изработени 

според посебни технологии или начела. 
 

Член 18 
(1) За возилата, изработени во мали серии, од член 17, алинеа 1 на овој правилник 

важи дека, бројот на возила од таков тип регистрирани, пуштени во продажба, односно 
ставени во употреба во иста календарска година, не треба да го надминува број на 
единици, дадени во Прилог V дел А кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Доколку органот за одобрување издаде одобрение согласно став (1) на овој член, до 
органите за одобрување на оние држави членки кои ги определил производителот, 
испраќа копија од информациониот пакет и одобрение како и сите негови прилози, и при 
тоа ја наведува суштината на одобрените исклучоци.  

(3) Доколку органот за одобрување од друга држава членка добие известување дека 
истата постапила согласно ставовите (1) и (2) од овој член, во рок од три месеци од 
приемот на известувањето треба да одлучи дали го прифаќа ЕУ одобрението за возилото 
да биде регистрирано на територијата на Република Македонија, и ако е така, утврдува за 
колкав број возила тоа важи. 

 
Член 19 

(1) Возилата од заклучување на серија од член 17, алинеа 2 на овој правилник можат да 
бидат пуштени во продажба, односно ставени во употреба како нови возила, сообразни со 
одобрениот тип на возило и покрај тоа што одобрението согласно член 7, став (5) на овој 
правилник не е повеќе важечко. 

(2) Одредбата од ставот (1) од овој член се применува само за возила, кои: 
- се на територијата на државата и 
- се придружувани од важечка потврда за сообразност издаден кога  одобрението на 

предметното возило сеуште важело, но не било регистрирано или ставено во употреба 
пред да заврши важноста на споменатото одобрение. 

(3) Органот за одобрување може да издаде дозвола за возилата од став (2) од овој член 
за период од 24 месеци за комплетни возила и 30 месеци за докомплетирани возила 
сметано од датумот на престанување на важноста на одобрението на типот. Органот за 
одобрување треба во рок од три месеци по приемот на барањето да одлучи за тоа дали и за 
колку возила од предметниот тип ќе издаде дозвола. При своето одлучување треба да ги 
почитува кванитативните ограничувања утврдени во Прилог V дел В на овој правилник. 
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Член 20 
(1) За примена на член 19 на овој правилник, на еден или повеќе типови на возила од 

определена категорија, нивниот производител треба да достави барање до органот за 
одобрување во кое треба да ги специфицира техничките и/или економските причини на 
кои истото е засновано. 

(2) Во рок од три месеци од приемот на барањето од став (1) на овој член, органот за 
одобрување одлучува дали ќе прифати пуштање на пазарот на типот на возило кој е во 
прашање и доколку прифати, утврдува колкав број на возила се прифаќаат. 

  
Член 21 

(1) За возила, системи, составни делови или самостојни технички единици изработени 
според посебни технологии или начела согласно член 17 алинеа 3 на овој правилник, се 
сметаат оние возила, системи, составни делови или самостојни технички единици, кои 
заради своите карактеристики не се компатибилни со сите барања утврдени во 
соодветната техничка спецификација. 

(2) Во случај од став (1) од овој член, органот за одобрување може да издаде одобрение 
со ограничена важност 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 22 

(1) Кон барањето од член 21 став (3) од 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 алинеа, и усвоените мерки, 

- опис на испитувањата и нивните резултати, кои покажуваат барем еднакво ниво на 
безбедност и заштита на животната средина,  што ги определуваат условите на една 
или повеќе соодветни поединечни технички спецификации, 

- доколку има потреба, за предлози, промени и дополнувања од соодветната 
поединечна директивна, 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 може да биде пократко од 36 месеци. 

 
Член 23 

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. 
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VI. ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ СПОРЕД  
СОДРЖИНСКИ ИСТОВЕТНИ ПРОПИСИ 

 
Член 24 

(1) Во Прилог II делови II-А, II-В и II-С Поглавје В од овој правилник се наведени 
одобренија и извештаи за испитувањата кои за возилата, нивните системи, составните 
делови и самостојните технички единици имаат содржински еднакви барања како 
одобренијата и извештаите за испитувањата, издадени согласно овој правилник, односно 
со техничката спецификација. 

(2) Органот за одобрување при извршувањето на своите задачи согласно овој 
правилник го почитува содржински еднаквото одобрение, односно извештајот за 
испитувањата од став (1) од овој член и, каде што тоа доаѓа во предвид, ознаките на 
одобрение, кои се однесуваат на него. 

(3) Органот за одобрување може на барање на производителот да издаде одобрение 
според став (1) на овој член, освен за делот II-С. 

 
VII. СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗВОДНИТЕ  

ПОСТАПКИ 
 

Член 25 
(1) Органот за одобрување, во постапката за издавање на ЕУ одобрение, треба да ги 

преземе потребните мерки согласно Прилог IV кој е составен дел на овој правилник, и по 
потреба, во соработка со органите за одобрување на друга држава, да обезбеди 
сообразност на производните постапки за возилата, системите, составните делови или 
самостојните технички единици со одобрениот тип. 

(2) Органот за одобрување по издавање на ЕУ одобрение треба да преземе мерки 
согласно Прилогот IV на овој правилник, во врска со тоа одобрение, да верификува, каде 
што е потребно и во соработка  со органите за одобрување на друга држава, да обезбеди, 
производните постапки за возилата, системите, составните делови и самостојните 
технички единици трајно да обезбедуваат сообразност со одобрениот тип. За да се осигура 
дека производите се сообразени со одобрениот тип, верификувањето треба да се спроведе 
согласно постапките одредени во Прилог IV точка 2  од овој правилник. 

 
VIII. СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ 

 
Член 26 

(1) Производителот е одговорен за сообразноста на секое изработено возило, односно 
секој изработен систем, составен дел или самостојна техничка единица со одобрениот тип. 

(2) Производителот треба, на органот за одобрување да му овозможи надзор над 
одобрениот тип на возило, на системот, составниот дел или  самостојната техничка 
единица. 

 
Член 27 

(1) Несообразност со одобрениот тип постои, кога се утврдени отстапувања од 
податоците во одобрението, односно во информациониот пакет. Возилото не е во 
несообразност со одобрениот тип, кога отстапувањата се во границите кои ги дозволува 
соодветната техничка спецификација. 

(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. 
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(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 28 

(1) Секој имател на одобрение треба да го извести органот за одобрување за конечното 
престанување на производството односно за секоја промена на податоците во 
информациониот пакет. 

(2) Со конечното престанување на производството, органот за одобрување го одзема 
издаденото одобрение. 

 
IX. ТЕХНИЧКИ СЛУЖБИ 

 
Член 29 

(1) Техничките служби извршуваат или контролираат испитувања потребни за 
одобрување или за инспекции специфицирани во овој правилник или регулативен акт 
наведен во Прилог II, поглавие B од 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 II поглавие B од овој правилник. 

(3) Техничка служба што извршува работи согласно Прилог II поглавие B, додаток 2 од 
овој правилник во постапките за одобрување на тип на 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 на 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 17 од овој правилник и постапката на фазно одобрување, согласно член 7 од 
овој правилник, 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 II поглавие B од овој правилник.  
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(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 или механизациони машини) со најмалку 
пет години работно искуство во струката.    

(6) Техничка служба што извршува работи по одделни технички спецификации од 
Прилог II поглавие B од 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 располага со неопходните специфични знаења, како и со докажано 
искуство во специфичната област која произлегува од соодветниот регулативени акт од 
Прилог II поглавие B од овој правилник. 

(7) Производителот може да биде именуван како техничка служба, само ако тоа 
изричито е дозволено со поединечна техничка спецификација. Техничката служба може да 
употребува и туѓа опрема доколку со тоа се сложува органот за одобрување. 

 
Член 30 

(1) Оспособеноста за активностите наведени во член 29 на овој член се проверува преку 
постапка за акредитација спроведена од страна на органот за оценка на компетентноста. 

(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 системи, составни 
делови и самостојни 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 од акредитацијата 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 31 

(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 е должна 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. Истотака, 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.  
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X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 32 
За возилата од категоријата T4, T5, S, R и S наведени во Прилог II на овој правилник, 

одредбите на овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од денот кога за одделните 
категории возила согласно член 7 на овој правилник ќе бидат објавени соодветните 
технички спецификации. 

 
Член 33 

Одложена примена 
 
(1) Одредбите на член 9, член 13, член 18 ставови (2) и (3), член 21 став (3), член 22, 

член 30 став (3), член 31 став (5), став (6) и став (7), точка 1.2 и од Прилог IV точка 1.4 од 
овој правилник ќе отпочнат да 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 изразот 
„држава”, ќе значи „држава членка на Европската унија”, а изразот „државата”, ќе значи 
„државата членка на Европската унија”.   

(4) Во Прилогот II, поглавие C, зборовите „врз основа на Директивата 2003/37/ЕС, 
последна  изменета со Директивата 2006/96/ЕС” ќе почнат да се применуваат со денот на 
пристапување на Република Македонија во Европската унија. 

 
Член 34 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.  

       Бр. 25 
29 октомври 2009 година                                                                    Министер за економија, 

       Скопје                                                                                  Фатмир Бесими, с.р. 
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Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

76 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

77 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

78 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

79 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

80 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

81 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

82 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

83 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

84 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

85 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

86 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

87 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

88 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

89 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

90 од 92 

 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

91 од 92 



Службен весник на РМ, бр. 134 од 6.11.2009 година 

92 од 92 

 
 


