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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 394 алинеја 5 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16), министерот за 
внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ВОЗАЧКА 
ДОЗВОЛА И ВОЗАЧКА КНИШКА, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ И 

ЗАМЕНУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА 
ИЗДАДЕНИ ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ И ВОЗАЧКИ КНИШКИ ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на возачкатa 

дозвола и возачката книшка, начинот на нивното  издавање и заменување и за начинот на 
водење на евиденциите за издадени возачки дозволи и возачки книшки во 
Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството).

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА

Член 2
(1) Образецот на возачката дозвола е изработен на повеќеслојна поликарбонатска 

картичка во правоаголна форма со димензии 85.6 x 54 мм, дебелина од 0.76 мм, се состои 
од две страни во розова боја и има заштитни елементи.

(2) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр.1 и Прилог бр.1-а и е 
составен дел на овој правилник.

Член 3
(1) Предната страна на образецот на возачката дозвола во горниот дел содржи: назив 

„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” и назив на англиски јазик „REPUBLIC OF 
MACEDONIA”, а под нив стои назив „ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА”, назив на француски јазик 
„PERMIS DE CONDUIRE”, како и назив на англиски јазик „DRIVING LICENCE”. Во 
горниот лев агол образецот содржи национална ознака „MKD” отпечатена со бели букви 
на позадина отпечатена со оптички варијабилно мастило кое се прелева во две бои, а во 
горниот десен агол, под називот на англиски јазик „DRIVING LICENCE”, отпечатен е 
грбот на Република Македонија. На левата страна од образецот, под националната ознака 
„MKD”, се наоѓа црно-бела фотографија на носителот на возачката дозвола, со димензии 
21 x 27 мм, која е ласерски изгравирана. Во левиот долен агол, под фотографијата, сместен 
е бројoт на возачката дозвола.

(2) Во централниот дел од образецот, вертикално во приказ по колона, нумерирани со 
редни броеви oд 1 до 9, се содржани рубрики со   следните податоци: 

1. презиме;
2. име;
3. датум и место на раѓање;
4а. датум на издавање;
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4b. рок на важење;
4c. орган што ја издава возачката дозвола;
4d. матичен број;
5. број на возачка дозвола;
6. фотографија;
7. потпис на носителот;
8. живеалиште; 
9. категории  на возила за кои важи возачката дозвола. 
(3) Задната  страна на образецот на возачката дозвола, во континуитет на рубриките 

нумерирани со редните броеви од 1 до 9 на предната страна, содржи рубрики со податоци, 
нумерирани со редни броеви од 9 до 14 по следниот редослед: 

9. категории на возила за кои важи возачката дозвола со соодветна графичка ознака за 
секоја категорија одделно; 

10. датум на издавање на категоријата;
11. датум на важење на категоријата;
12. информациски код и
13. и 14. место за администрирање (број од регистар на возачи и крвна група).  
(4) Во долниот лев агол на образецот, во приказ на легенда, таксативно се наведени 

рубриките со податоци, по вид, содржани на двете страни на возачката дозвола, од 
редните броеви од 1 до 14.

(5) Матичниот број на носителот на возачката дозвола тактилно се гравира и 
претставува заштитен елемент на возачката дозвола.

Член 4
За граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на нивно 

лично барање образецот на возачката дозвола се издава на образец, на кој називот 
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ и називот „ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА“ на предната страна, 
како и таксативно наведените податоци на задната страна, се отпечатени и на службениот 
јазик и писмото што ги употребува граѓанинот.

III. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ НА ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА

Член 5
(1) Лице државјанин на Република Македонија кое прв пат положило возачки испит 

поднесува барање за издавање на возачка дозвола, кое е дадено во Прилог бр. 2 и Прилог 
бр. 2-а и е составен дел на овој правилник, кон кое приложува и важечка лична карта. 

(2) Странец кој прв пат положил возачки испит во Република Македонија кон барањето 
за издавање на возачка дозвола приложува документ кој служи за утврдување идентитет 
на странец и доказ за одобрен законски престој од најмалку шест месеци во Република 
Македонија, согласно закон.

(3) Составен дел на барањето од ставовите (1) и (2) на овој член е досието за положен 
возачки испит на кандидатот за возач, доставено од страна на испитниот центар.

Член 6
При приемот на барањето за издавање на возачка дозвола, од страна на службеното 

лице овластено за водење на постапката (во натамошниот текст: овластеното службено 
лице) се утврдува идентитетот на подносителот на барањето и се проверува дали барањето 
е уредно пополнето, дали кон барањето се приложени потребни докази, пропишана 
административна такса и  извршена уплата за образецот на возачка дозвола. 
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Член 7
Идентитетот на подносителот на барањето за издавање на возачка дозвола се утврдува 

со увид во   важечка личната карта или документ за лична идентификација и одобрен 
законски престој што има фотографија, издаден од државен орган. 

Член 8
(1) При поднесување на барањето за издавање на возачка дозвола од лицето се земаат 

биометриски податоци - фотографија, отпечатоци од два прста, како и своерачен потпис 
во дигитална форма.

(2) Фотографијата со димензии 21 x 27 мм, се прибавува со фотографирање на лицето 
при поднесување на барањето, при што истата е идентична и одговара на изгледот на 
подносителот на барањето. Фотографијата се пренесува и чува во електронска база на 
податоци.

(3) Подносителот на барањето, согласно стандардот ICAO Doc.9303, се фотографира од 
лице (ан фас), со неутрален и јасен израз и без било каква покривка на лицето, на обична 
позадина во светла боја, без присуство на други лица или предмети. Доколку лицето носи 
очила, истите не може да ги покриваат очите и да покажуваат одблесок на светлина. При 
фотографирањето лицето не треба да носи покривка на главата (капа, шамија и сл.), освен 
во одредени случаи, поради религиозни, медицински или културни причини.

(4) При поднесување на барањето од подносителот се земаат отпечатоци од  
показалецот од двете раце. Доколку на подносителот на барањето му недостасува некој од 
овие два прста се зема отпечаток од следниот прст од дланката и тоа се констатира во 
рубрика „забелешки“ во службените евиденции. Доколку подносителот на барањето нема 
една рака, отпечаток се зема само од показалецот на другата рака.

(5) При поднесување на барањето лицето своерачно се потпишува на барањето и на 
електронското перниче за потпишување. Потписот земен на електронското перниче се 
пренесува и чува во електронска база на податоци.

Член 9
(1) Кога овластеното службено лице ќе утврди дека барањето е уредно пополнето и 

потпишано и кон него се приложени потребните докази, а податоците за лицето содржани 
во барањето се идентични со податоците од евиденцијата што се води по единствен 
матичен број на граѓанинот, врз основа на барањето и постојната службена евиденција, 
службеното лице отпечатува потврда за поднесено барање за возачка дозвола и за начинот 
на испишување на податоците во возачка дозвола (во натамошниот текст: потврдата).

(2) Потврдата е составена од два дела меѓу себе перфорирани. Првиот дел на потврдата 
ги содржи следните податоци: во горниот дел стои називот на органот надлежен за 
издавање на возачката дозвола, видот на возачката дозвола, причината за поднесување на 
барањето, јазикот на кој се персонализираат податоците за личното име, податок за 
времетраењето на постапката, бројот на барањето, лични податоци на подносителот 
(презиме, име, место на раѓање, датум на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, 
пол, живеалиште, адреса, крвна група и категории на возачка дозвола). Под личните 
податоци на граѓанинот следат административни податоци - датум и место на 
поднесување на барањето. Под нив има место за потпис на барателот, потпис на 
овластеното службеното лице кое ја примило потврдата, како и согласност на родителите-
старателот за издавање возачка дозвола на малолетно лице. Во горниот лев дел од 
потврдата се печати фотографија и потпис на подносителот на барањето.

(3) Вториот дел на потврдата ги содржи следните податоци: листа на приложените 
потребни документи за издавање возачка дозвола, како и податоци за бројот на возачката 
дозвола, датум на издавање, рок на важење на возачката дозвола, датум и место на 
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подигнување на возачката дозвола, потпис на службеното лице кое ја врачило возачката 
дозвола, потпис на службеното лице кое ја одобрило возачката дозвола и потпис на 
примателот на возачката дозвола.

(4) Долниот дел од вториот дел на потврдата ги содржи следните податоци: број на 
барање, име, презиме, пол, датум на раѓање и единствен матичен број на граѓанинот на 
подносителот, тип на документот, место и датум на поднесување, како и потпис на 
овластеното службено лице што го примило барањето.

(5) Подносителот на барањето ја потпишува потврдата од ставот (1) на овој член и на 
тој начин се согласува со внесените податоци и со начинот на испишување на податоците 
во возачката дозвола како што се содржани во потврдата.

(6) По потпишувањето на потврдата, долниот перфориран дел од потврдата му се дава 
на подносителот на барањето, кој треба да го приложи при подигнување на возачката 
дозвола.

(7) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр.3 и Прилог бр. 3-а и е 
составен дел на овој правилник.

Член 10
Во случај кога лицето во барањето ќе наведе дека бара издавање возачка дозвола во 

итна постапка, доколку не постојат објективни пречки возачката дозвола се изготвува 
најдоцна два работни дена од денот на поднесување на барањето.

Член 11
(1) Државјанин на Република Македонија кој ќе се врати од странство, односно ќе дојде 

во Република Македонија со цел постојано да живее во неа, кон барањето за издавање на 
возачка дозвола приложува и оригинална странска возачка дозвола, препис на странска 
возачка дозвола заверена на нотар, превод од странската возачка дозвола заверен на нотар, 
важечка лична карта, уверение за здравствена и психофизичка способност на кандидатот 
за возач за категориите моторни возила за кои се бара издавање возачка дозвола и писмен 
доказ дека подносителот престојувал подолго од шест месеци во земјата во која е издадена 
странската возачка дозвола.

(2) Странец кому му е одоборен законски престој во Република Македонија подолго од 
шест месеци, кон барањето од ставот (1) на овој член, приложува и оригинална странска 
возачка дозвола, препис на странска возачка дозвола заверена на нотар, превод од 
странската возачка дозвола заверен на нотар, доказ за утврдување на идентитет на 
странец, уверение за здравствена и психофизичка способност на кандидатот за возач за 
категориите моторни возила за кои се бара издавање возачка дозвола.

(3) Покрај доказите од ставот (2) на овој член, во случаите кога од текстот на странска 
возачка дозвола не може да се заклучи за која категорија, односно за кој вид моторни 
возила е издадена или чиј рок на важност е истечен повеќе од шест месеци, како и кога  не 
е наведен датумот на нејзино издавање, лицето поднесува и доказ издаден од органот што 
ја издал странската возачка дозвола од која се гледа со кои моторни возила има право да 
управува, односно дека рокот на важење на странската возачка дозвола не е истечен.

Член 12
(1) Во возачката дозвола што се издава наместо странска возачка дозвола се запишуваат 

сите категории кои возачот ги поседува во странската возачка дозвола, а кои 
соодветстуваат со категориите во возачката дозвола на Република Македонија.

(2) Во рубриката „Датум на издавање на категоријата“ на образецот на возачката 
дозвола се запишува датумот кога е извршена замената на странската возачка дозвола со 
возачка дозвола на Република Македонија.
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(3) Во рубриката „Информациски код“ на образецот на возачката дозвола се запишува 
бројот на странската возачка дозвола и кодот на државата во која е издадена странската 
возачката дозвола.

Член 13
На странец со регулиран законски престој во Република Македонија, возачка дозвола 

на Република Македонија му се издава со рок на важење не подолг од периодот на 
одобрениот законски престој.

Член 14
Заменување на возачката дозвола се врши во следните случаи: 
1. поради истек на  рокот на важење; 
2. кога возачката дозвола е изгубена, уништена или оштетена на начин што 

оневозможува нејзино користење; 
3. кога на возачот му се променети личните податоци и податоци за живеалиште; 
4. кога се врши запишување на нова категорија за која важи возачката дозвола; 
5. кога се врши запишување на ограничувања на возачот од здравствени причини или 
6. кога се врши изрекување на прекршочна санкција, престанок на важење на возачката 

дозвола во  категоријата на моторно возило.

Член 15
Заменување возачка дозвола поради истек на рокот на важење се врши со поднесување 

барање кон кое се приложува: 
- возачката дозвола на која и е истечен рокот на важење и 
- важечка лична карта за државјанин на Република Македонија, односно документ кој 

служи за утврдување идентитет на странец на увид, а во случаите кога е издадена возачка 
дозвола за управување со моторни возила од категориите „Ц“, „Ц1“, „ЦЕ“, „Ц1Е“, „Д“, 
„Д1“, „ДЕ“, „Д1Е“ и „Т“, кога е издадена дозвола со пократок рок на важност заради 
здравствена состојба и за возач на моторно возило кој наполнил 65 години возраст се 
приложува и уверение за здравствена и психофизичка способност за возачот. 

Член 16
Возачката дозвола на која и е истечен рокот на важење се одзема и записнички се 

поништува.

Член 17
(1) Барањето од членот 15 од овој правилник може да се поднесе и 30 дена пред истекот 

на рокот на важење на возачката дозвола, при што постоечката возачка дозвола се одзема 
во моментот на издавање на новата возачка дозвола и записнички се поништува.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, поради оправдани причини (заминување во 
странство) барање може да се поднесе најмногу една година пред истекот на рокот на 
важење на возачката  дозвола, при што постоечката возачка дозвола се одзема во 
моментот на издавање на новата возачка дозвола и записнички се поништува.

Член 18
Кога возачката дозвола е изгубена,  уништена, односно оштетена на начин што 

оневозможува нејзино користење, возачот поднесува барање за издавање нова возачка 
дозвола.
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Член 19
(1) Кон барањето од членот 18 од овој правилник, возачот ги приложува: оштетената 

возачка дозвола, важечка лична карта за државјанин на Република Македонија, односно 
документ кој служи за утврдување на идентитет на странец на увид, доказ за извршена 
објава во „Службен весник на Република Македонија“ и писмена изјава која содржи 
краток опис на времето и местото на губењето на возачката дозвола.

(2) Оштетената возачка дозвола се одзема и записнички се поништува.

Член 20
(1) Кога на возачот му се променети личните податоци  и податоците за живеалиштето, 

на негово барање, постоечката возачка дозвола се заменува со нова возачка дозвола во 
која е впишана  промената на новите податоци на возачот.

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член, се поднесува возачката дозвола што ја 
поседува, важечка личната карта за државјанин на Република Македонија, односно 
документ кој служи за утврдување идентитет на странец на увид и доказ за извршена 
промена на личните податоци и податоците за живеалиште.

(3) Новите лични податоци на возачот и податоците за живеалиштето се запишуваат во 
евиденцијата на возачки дозволи, а заменетата возачка дозвола се одзема и записнички се 
поништува.

Член 21
(1) Во случаи кога возач кој поседува возачка дозвола ќе положи возачки испит од друга 

категорија, истиот поднесува барање за замена на постоечката возачка дозвола со нова 
возачка дозвола на која се испишува новата категорија со кои возачот има право да 
управува.

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член, возачот ги приложува постоечката возачка  
дозвола  и важечка лична карта за државјанин на Република Македонија, односно 
документ кој служи за утврдување идентитет на странец на увид.

(3) Постоечката возачката дозвола се одзема и записнички се поништува.

Член 22
(1) Во случај кога кај возачот постојат ограничувања од здравствени причини, возачот 

поднесува барање за замена на постоечката возачка дозвола со нова возачка дозвола.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член, возачот ги приложува постоечката возачка 

дозвола, како и важечка лична карта за државјанин на Република Македонија, односно 
документ кој служи за утврдување идентитет на странец на увид. На новата возачка 
дозвола се испишуваат ограничувањата на возачот од здравствени причини во форма на 
код.

(3) Постоечката возачка дозвола се одзема и записнички се поништува.

Член 23
(1) Во случај кога на возачот со правосилна судска одлука му е изречена прекршочна 

санкција престанок на важење на возачката дозвола во категорија на моторно возило, 
возачот поднесува барање за замена на постоечката возачка дозвола со нова возачка 
дозвола.

(2) Кон барањето од ставот  (1) на овој член, возачот ги приложува постоечката возачка 
дозвола и важечка лична карта за државјанин на Република Македонија, односно 
документ кој служи за утврдување идентитет на странец на увид.

(3) На новата возачка дозвола се испишува  категорија со која возачот има право да 
управува.

(4) Постоечката возачка дозвола се одзема и записнички се поништува.
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IV. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ

Член 24
(1) Евиденцијата за издадените возачки дозволи се води електронски и во хартиена 

форма, а за целокупната документација поврзана со возачките дозволи се оформува досие 
за возач.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член, ги содржи следните податоци: реден број, 
лично име, име на родител, датум и место на раѓање, единствен матичен број на 
граѓанинот, ознака на категориите на возила со кои возачот има право да управува, датум 
и место на полагање на возачки испит и забелешки.

V. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
ВОЗАЧКАТА КНИШКА

Член 25
(1) Возачката книшка за запишување на негативни бодови и изречена прекршочна 

санкција, „забрана за управување со моторно возило“ (во натамошниот текст: возачката 
книшка) се издава на образец кој е дводелен, со розова боја и со правоаголна форма. Кога 
ќе се развие нејзините димензии изнесуваат 140х110 мм, а кога ќе се превитка 70х110 мм. 
На горната и долната страна на возачката книшка се наоѓа лента во темно сина боја.

(2) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр. 4 и е составен дел на овој 
правиник.

Член 26
(1) Насловната страна на возачката книшка содржи натпис: „РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА", „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ", национална ознака 
„МК", назив „ВОЗАЧКА КНИШКА" и сериски број.

(2) Првата внатрешна страна на возачката книшка содржи рубрики во кои се 
запишуваат следните податоци: име и презиме, датум и место на раѓање, единствен 
матичен број на граѓанинот, живеалиште, број од регистар за возачи, број од регистар за 
возачка книшка, органот што ја издал, датум на издавање, место за фотографија со 
димензии 2,5 х 3,5 см, потпис на овластено лице и место за печат. Фотографијата, на која 
во долниот лев агол се става печат на органот што ја издал возачката книшка се 
прицврстува механички така што без оштетување не може да се замени. Оваа страна е 
покриена со проѕирна фолија која е холограмски обработена само кај местото на 
фотографијата.

(3) Втората внатрешна страна на возачката книшка содржи рубрики за категорија, број 
на негативни бодови, датум на запишување, потпис на овластено лице и место за печат.

(4) Последната страна на возачката книшка содржи категорија, временски период за кој 
се запишува забраната, датум на заверување, потпис на овластено лице, место за печат и 
забелешка.

VI. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА КНИШКА

Член 27
(1) Возачката книшка се издава врз основа на лично поднесено барање од возачот до 

организациската единица на Министерството според неговото живеалиште.



Службен весник на РМ, бр. 16 од 14.2.2017 година

8 од 24

(2) Барањето од ставот (1) на овој член  се поднесува за издавање возачка книшка за прв 
пат, замена на возачка книшка поради дотраеност или оштетеност, поради заверка на нова 
категорија, поради промена на лични податоци во возачката дозвола, поради пријавување 
промена на местото на живеалиште на возачот и издавање на дупликат возачка книшка.

(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член е даден во Прилог  бр.5 и е 
составен дел на овој правилник.

Член 28
(1) Барањето од членот 27 од овој правилник ги содржи следните податоци: назив на 

органот до кој се поднесува барањето, наслов на барањето, причини за поднесување на 
барањето, податоци за подносителот на барањето, име и презиме, датум и место на 
раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, живеалиште, адреса, број од регистерот на 
возачи, датум и место на поднесување на барањето, потпис на подносителот, податоци за 
контакт, потпис на овластеното службено лице кое го примило барањето, прилог кон 
барањето, согласност од подносителот на барањето за користење на неговите лични 
податоци и потпис, упатство за пополнување на барањето и потребни докази по постапки 
за кои се поднесува барањето.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се поднесува и: 
1. возачка дозвола на увид; 
2. една фотографија со димензии 2,5 х 3,5 см која одговара на физичкиот изглед на 

подносителот на барањето и 
3. важечка лична карта на увид на овластеното службено лице. 
(3) Фотографијата од став (2) точка 2 на овој член треба да биде изработена во црно бела 

или колор техника, со неутрален (ан фас) и јасен израз и без било каква покривка на лицето, 
на обична позадина во светла боја, без присуство на други лица или предмети. Доколку 
лицето носи очила истите не можат да ги покриваат очите и да покажуваат одблесок на 
светлината. Фотографијата на лицето не треба да биде со покривка на главата (капа, шамија 
или сл.), освен во одредени случаи  поради религиозни, медицински или културни причини.

Член 29
(1) По барање на возачот дотраената, односно оштетената возачка книшка се заменува 

со нова возачка книшка.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член се поднесува дотраената, односно оштетената 

возачка книшка и доказите од член 28 став (2) од овој правилник.

Член 30
(1) Возачката книшка што се издава согласно член 29 од овој правилник содржи исти 

податоци како и дотраената, односно оштетената возачка книшка и во неа се запишуваат и 
претходно регистрираните негативни бодови и изречената прекршочна санкција „забрана 
за управување со моторно возило“.

(2) Дотраената, односно оштетената возачка книшка се одзема и записнички се 
поништува.

Член 31
(1) На возачот кој ја загубил возачката книшка, на негово барање му се издава нова 

возачка книшка.
(2) Кон барањето за издавање на дупликат возачка книшка се поднесуваат доказите од 

член 28 став (2) од овој правилник, како и писмена изјава во која се наведува времето и 
местото на губењето на возачката книшка.
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(3) Новата возачка книшка од став (1) на овој член се означува со зборот 
„ДУПЛИКАТ“, го носи истиот број како и загубената и во неа се запишуваат претходно 
регистрираните негативни бодови и изречената прекршочна санкција „забрана за 
управување со моторно возило“.

VII. ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИ ВОЗАЧКИ КНИШКИ

Член 32
(1) Евиденцијата за издадените возачки кинишки се води рачно во хартиена форма и 

електронски.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член ги содржи следните податоци: регистерски 

број, име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот, број од регистерот на возачи  
и забелешки.

VIII . ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33
На возачите на кои им е издадена возачка книшка до денот на отпочнување на 

примената на овој правилник, на нивно барање ќе им се издаде возачка книшка согласно 
одредбите од овој правилник.

Член 34
(1) Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи 

Правилникот за формата и содржината на образецот на возачката дозвола, начинот на 
нејзиното издавање и заменување и за начинот на водење на евиденцијата за издадени 
возачки дозволи во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.116/07, 161/07, 73/10, 13/14 и 52/14), освен делот „II.Форма и содржина на 
образецот на возачка дозвола“ кој ќе престане да важи со денот на отпочнување на 
примената на одредбите од делот II од овој правилник.

(2) Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи 
Правилникот за формата и содржината на образецот на возачка книшка за запишување на 
негативни бодови, начинот на нејзино издавање од Министерството за внатрешни работи 
и евиденцијата на издадени возачки книшки што ја води Министерството за внатрешни 
работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/07 и 29/14), освен членовите 2 
и 3 кои ќе престанат да важат со денот на отпочнување на примената на членовите 25 и 26 
од овој правилник.

Член 35
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, освен одредбите на членовите 2, 3, 4, 25 и 26 од овој 
правилник кои ќе отпочнат да се применуваат од 8 април 2017 година.

Бр. 13.1.1-6338/1 Министер
1 февруари 2017 година за внатрешни работи,

Скопје д-р Агим Нухиу, с.р.
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