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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 394 алинеја 19 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 ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО, КАКО И 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА 

ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО 
СТРАНСТВО

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на обрасците на барањата за 

издавање меѓународна возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило 
во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка 
дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство. 

Член 2
(1) Барањето за издавање на меѓународна возачка дозвола содржи:
- назив на органот кој го издава барањето;
- наслов на барањето;
- податоци за подносителот на барањето;
- податоци од возачката дозвола;
- податоци од лична карта;
- датум и место на поднесување на барањето;
- потпис на подносителот на барањето;
- податоци од меѓународната возачка дозвола;
- потпис на возачот;
- потпис на службеното лице кое го примило барањето; 
- место за печат и
- прилози кон барањето.
(2) Барањето за издавање меѓународна возачка дозвола се печати на бела хартија во А4 

формат.
(3) Образецот на барањето од ставот (2) од овој член е даден во Прилог бр. 1, кој е 

составен дел на овој правилник. 

Член 3
(1) Барањето за издавање на одобрение за управување со туѓо моторно возило во 

странство содржи:
- назив на органот кој го издава барањето;
- наслов на барањето;
- податоци за подносителот на барањето;
- податоци за сопственикот на возилото (физичко или правно лице);
- прилози кон барањето;
- потпис на сопственикот на возилото;
- потпис на корисникот на возилото;
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- потпис на овластеното правно лице;
- место за печат;
- датум и
- забелешка за странец.
(2) Барањето за издавање одобрение за управување со туѓо моторно возило во 

странство се печати на бела хартија во А4 формат.
(3) Образецот за барањето од ставот (2) од овој член е даден во Прилог бр. 2, кој е 

составен дел на овој правилник. 

Член 4
(1) Меѓународната возачка дозвола ги содржи следиве податоци:
- име на државата;
- име на документот;
- број на меѓународната возачка дозвола;
- рок на важење;
- име на органот кој ја издава  меѓународната возачка дозвола;
- место на издавање;
- датум на издавање;
- број на националната возачка дозвола;
- потпис на службеното лице и
- место за печат.
(2) Образецот на меѓународната возачка дозвола се печати на троделна хартија во сина 

боја, во правоаголна форма, со димензии на 148x315 mm, а кога ќе се превитка на три дела 
изнесува 148x105 mm. Образецот има вградено заштитен знак „МКД“, вертикално 
поставен во горниот десен агол на образецот, отпечатен на рефлектирачка фолија во 
сребрена боја.

(3) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр. 3, кој е составен дел на 
овој правилник. 

Член 5
(1) Одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство ги содржи 

следниве податоци:
- лого и назив на правното лице;
- наслов на одобрението;
- потпис на службеното лице;
- број на одобрението;
- податоци за сопственикот на возилото;
- податоци за корисникот на возилото;
- податоци за возилото;
- потпис на сопственикот на возилото и
- потпис на корисникот на возилото.
(2) Образецот на одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство се 

печати на дводелна хартија во сина боја, во правоаголна форма, со димензии на 148x210 
mm, а кога ќе се превитка на два дела изнесува 148x105 mm. Образецот има вградено 
заштитен знак „МКД“, вертикално поставен во горниот десен агол на образецот, 
отпечатен на рефлектирачка фолија во сребрена боја.

(3) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр. 4, кој е составен дел на 
овој правилник.
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Член 6
(1) Одредбите од членот 4 од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат по една 

година од денот на влегување во сила на овој правилник.
(2) Одредбите од членот 5 од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат по три 

месеци од денот на влегување во сила на овој правилник.

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

весник на Република Македонија“.

Бр. 131.1-24437/1 Министер
14 април 2016 година за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.



Службен весник на РМ, бр. 80 од 22.04.2016 година

4 од 11



Службен весник на РМ, бр. 80 од 22.04.2016 година

5 од 11



Службен весник на РМ, бр. 80 од 22.04.2016 година

6 од 11



Службен весник на РМ, бр. 80 од 22.04.2016 година

7 од 11



Службен весник на РМ, бр. 80 од 22.04.2016 година

8 од 11



Службен весник на РМ, бр. 80 од 22.04.2016 година

9 од 11



Службен весник на РМ, бр. 80 од 22.04.2016 година

10 од 11

                                                                                                                                                        



Службен весник на РМ, бр. 80 од 22.04.2016 година

11 од 11

 


