
 
6 јуни 2016    „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“     Бр. 107 

 
Врз основа на член 11 став (1) алинеа 19 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 економија донесе 

 
Правилник  за висината на трошоците во  постапките за  

идентификација и за идентификација  и  оцена на техничката состојба на возилата 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците во постапките за 
идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата. 

Член 2 

(1) Висината на реални трошоци за водење на постапките од член 1 на овој правилник се 
определени врз основа на калкулативни параметри за вршење на услугите во постапките 
за идентификација и за идентификација  и оцена на техничката состојба на возилата. 
(2) Основа за утврдување на калкулативните параметри за формирање на цената на 
услугите во постапките за идентификација и за идентификација и оцена на техничката 
состојба на возилата е потребното време за извршување на работите за поедините 
активности во постапките за одделни категории возила како и вредноста на часот за 
извршување на работите. 

Член 3 

(1) Вредноста на часот за извршување на работите од член 2 став (2) на овој правилник се 
утврдува годишно врз основа на просечната цена на часот според одредбите од членот 3 
став (3) од Одлуката за висината и начинот на наплатувањето на надоместокот за 
услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното правно лице за претходната 
година.  
(2) Износот на трошоците за вршење на услугите во постапките за идентификација и за 
идентификација и оцена на техничката состојба на возилата се дадени во Прилог кој е 
составен дел на овој правилник. 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот  за 
висината на трошоците во постапките за идентификација и за идентификација  и  оцена 
на техничката состојба на возилата  („Службен весник на Република Македонија” бр. 
70/09 и 132/12). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
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ПРИЛОГ  
 

ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ВО ПОСТАПКAТA ЗА 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА 

ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛОТО  
 

 
Ред. 
Бр. 

Вид на возило Категориja 

Висина на трошоците во постапките (во 
денари) 

 Иденти-  
фикација 

Идентификација и оцена       
На  техничката состојба 

1. Лесно моторно возило- мопед 
со  со две тркала  L1e: 500,00 800,00 

2. Мопед на  три тркала L2e 650,00 1.100,00 
3. Мотоцикл - возило со две 

тркала L3e 750,00 1.300,00 

4. Мотоцикл со две тркала со 
странична приколка L4e 850,00 1.500,00 

5.  Моторен  трицикл L5e 1000,00 2000,00 
6. Лесен четирицикл L6e 1.200,00 2.200,00 
7.. Тежок четирицикл L7e 1.300,00 2.400,00 
8.. Патнички и лесни товарни  

возила 
М1, N1 1.400,00 2.800,00 

9.. Минибуси, камиони M2, N2, 2.400,00         5.000,00 

10. Автобуси,  тегначи M3, N3 2.800,00 5.500,00 
11. Приклучни возила со маса 

до 750 kg  
О1 650,00 1.200,00 

12. Приклучни возила со маса 
од 750-3500 kg 

О2 1.000,00 1.800,00 

13. Приклучни возила со маса 
над 3500 kg 

О3, О4 1.600,00 3.500,00 

14. Мотокултиватори  400,00 700,00 
15. Трактори T1, Т2 650,00 1.200,00 
16. Трактори T3, Т4, Т5, С 900,00 1.800,00 
17. Тракторски приколки R1 , R2 650,00 1.200,00 
18. Тракторски приколки R3 , R4 900,00 1.800,00 
19. Мобилни машини  1.100,00 2.200,00 

 
Во трошоците е пресметан ДДВ од 18%. 


