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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

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

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНА ЦЕНА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ  НА КАНДИДАТИ 
ЗА ВОЗАЧИ ВО АВТОШКОЛА

Член 1
Со овој правилник се пропишува минималната цена за оспособување на кандидати за 

возачи во автошкола. 

Член 2
Минималната цена за оспособување на кандидати за возачи во автошкола се состои од 

минимална цена на наставен час во автошкола за наставна програма сообраќајни правила 
и прописи (теоретски дел) и за наставна програма управување со возило (практичен дел).

Член 3
(1) Минималната цена за наставен час во автошкола за наставна програма сообраќајни 

правила и прописи (теоретски дел) изнесува 150,00 денари и во неа се пресметани 
минималните елементи на вредност на наставниот час за сите категории на возила, и тоа: 

- трошоци за вработените во автошколата (наставен час/денари);
-трошоци за амортизација или закуп на работни простории (наставен  час/денари) и 
- тековни трошоци  (наставен час/денари).                       
(2) Трошоците за вработените од став (1) алинеја 1 на овој член го вклучуваат износот 

на бруто плата за стручниот кадар (стручен раководител и предавач). 
(3) Трошоците за амортизација или закуп на работни простории од став (1) алинеја 2 на 

овој член ги вклучуваат трошоците за просторот (училница, простор за прием на 
кандидати за возачи и за работа на стручниот раководител на автошколата).

(4) Тековните трошоци од став (1) алинеја 3 на овој член ги вклучуваат трошоците за 
амортизација на наставната опрема (наставни средства, помагала и информатичка опрема 
за спроведување на наставата), осигурување на просторот и опремата, сервис и поправка, 
набавка на литература и наставен материјал, трошоци за видео надзор, трошоци за 
телефон, поштенски трошоци, платен промет, административно-сметководствени 
трошоци, средства за развој, промоции, репрезентации и останати трошоци.

Член 4
(1) Минималната цена за наставен час во автошкола за наставна програма управување 

со возило (практичен дел) во која се пресметани минималните елементи на вредноста на  
наставниот час, за поодделни категории на возила  изнесува:

- Ф категорија  407,00  денари; 
- А1 категорија  400,00 денари;
- А2 категорија  450,00 денари;
- А категорија  500,00 денари;
- Б категорија 370,00 денари;
- БЕ категорија  390,00 денари;
- Ц1 категорија  900,00 денари;
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- Ц1Е категорија  1600,00 денари;
- Ц категорија  1000,00 денари;
- ЦЕ категорија 1800,00 денари;
- Д1 категорија  1300,00 денари;
- Д1Е категорија 1600,00 денари;
- Д категорија  1500,00 денари;
- ДЕ категорија 1800,00 денари.
(2) Минималните елементи на вредноста на наставниот час од став (1) на овој член се:
- трошоци за вработените во автошколата (наставен час/денари);
- трошоци за возила (наставен час/денари) и
- тековни трошоци (наставен час/денари).
(3) Трошоците за вработените во автошколата од став (2) алинеја 1 на овој член 

вклучуваат износ на бруто плата за стручниот кадар (возач инструктор, предавач доколку 
врши оспособување на кандидати за возачи).  

(4) Трошоците за возила (сопствени или под закуп) од став (2) алинеја 2 на овој член ги 
вклучуваат трошоците за амортизација, регистрација, осигурување, одржување, гориво и 
закуп.

(5) Тековни трошоци од став (2) алинеја 3 на овој член ги вклучуваат материјалните 
трошоци, трошоци за користење на сообраќаен автодром (полигон), трошоци за платен 
промет, набавка на наставни помагала, набавка на литература и наставен материјал, 
трошоци за видео-аудио надзор, трошоци за телефон, административно-сметководствени 
трошоци, трошоци за пробни таблици, средства за развој, промоции, репрезентации и 
останати трошоци.

Член 5
Минималната цена за оспособување на кандидат за возач за наставната програма 

сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и наставната програма управување со 
возило (практичен дел) во автошколата согласно минималните пресметани елементи на 
вредност, за одредени категории на возила се определува на следниот начин:

- Ф категорија 12 наставни часа x 150,00 денари + 12 наставни часа x 407,00 = 6.684,00 
денари; 

- Г категорија 12 наставни часа  x 150,00 денари  = 1.800,00 денари;
- АМ  категорија 12 наставни часа  x 150,00 денари = 1.800,00 денари;
- А1 категорија 16 наставни часа x 150,00 денари + 16 наставни часа x 400,00 денари = 

8.800,00 денари; 
- А2 категорија 16 наставни часа x 150,00 денари + 16 наставни часа x 450,00 денари 

=9.600,00 денари;
- А категорија 16 наставни часа x 150,00 денари + 16 наставни часа x 500,00 денари 

=10.400,00 денари;
- Б категорија 20 наставни часа x 150,00 денари + 36 наставни часа x 370,00 денари 

=16.320,00 денари;
- БЕ категорија 4 наставни часа x 150,00 денари + 8 наставни часа x 390,00 денари 

=3.720,00 денари;
- Ц1 категорија 10 наставни часа x 150,00 денари + 20 наставни часа x 900,00 денари 

=19.500,00 денари;
- Ц1Е категорија 4 наставен час x 150,00 денари + 8 наставни часа x 1600,00 денари 

=13.400,00 денари;
- Ц категорија 10 наставни часа x 150,00 денари + 20 наставни часа x 1000,00 денари 

=21.500,00 денари;
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- ЦЕ категорија 4 наставни часа x 150,00 денари + 8 наставни часа x 1800,00 денари 
=15.000,00 денари;

- Д1 категорија 10 наставни часа x 150,00 денари + 10 наставни часа x 1300,00 денари 
=14.500,00 денари;

- Д1Е категорија 4 наставни часа x 150,00 денари + 8 наставни часа x 1600,00 денари 
=13.400,00 денари;

- Д категорија 10 наставни часа x 150,00 денари + 16 наставни часа x 1500,00 денари = 
25.500,00 денари;

- ДЕ категорија 4 наставни часа x 150,00 денари + 8 наставни часа x 1800,00 денари 
=15.000,00 денари.

Член 6
Во цената за оспособување на кандидати за возачи по теоретски и практичен дел од 

наставната програма, вклучена е и цената на пробниот тест и издавањето на сите потврди 
во врска со наведената обука.

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 1311-44033/1 Министер
18 јули 2016 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Митко Чавков, с.р.


