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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 27 став (1) алинеја 1 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 внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛАТА

Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката на регистрација на возилата („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 81/09) во член 3 во ставот 4 по зборот „работи“ се 
става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 2
Членот 4 се менува и гласи:
„Во барањето за регистрација на возила покрај податоците за сопственикот односно 

носителот на правото на користење на возилото, се запишуваат податоци за возилото 
евидентирани во одобрението за единечно возило или во согласноста за регистрација, 
односно во потврдата за сообразност, како и податоци од документацијата на 
производителот на возилото или од признати каталози за возилото.

Точноста на внесените и евидентираните податоци со потпис и печат се потврдува и 
заверува од страна на две стручни лица за вршење технички преглед на возила, вработени 
во овластеното правно лице за вршење технички преглед на возила.“.

Член 3
Во член 5 во ставот 3 по зборот „конзуларна“ запирката се брише и се додава зборот 

„или“, а по зборот „службена“ зборовите „или специјална“ се бришат.

Член 4
Во член 6 во точката 1 по зборовите: „докази за сопственоста“ се додаваат зборовите: 

„(приложениот странски купопродажен договор кој е потпишан од страна на лице-
продавач на возилото од странство и од страна на лице-купувач на возилото од Република 
Македонија, не е заверен во странската држава од каде е купено возилото од страна на 
нотар, суд, општина или надлежен орган за регистрација на возила, односно лице купувач 
на возилото на кои им е издадена лична карта за странец во Република Македонија)“.

Во точката 5 по зборовите „на возилото“ се става запирка и се додаваат зборовите 
„односно изминати се повеќе од 30 дена од денот на извршениот технички преглед, како“.

Во точката 6 по зборот „закон“ сврзникот „и“ на крајот на реченицата се заменува со 
точка запирка.

Во точката 7 точката на крајот на реченицата  се заменува со сврзникот „и“;
По точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, кои гласат:
„8. не постои доказ за сопственост дека возилото претходно било во сопственост на 

барателот најмалку шест месеци, чија сопственост е евидентирана во странска сообраќајна 
дозвола издадена од страна на надлежен орган на странската држава каде возилото се 
водело во евиденција на редовно регистрирани возила; и 
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9. не постои  потврда за пријавено престојувалиште, односно живеалиште од најмалку 
една година без прекин во странство издадена од страна на надлежен орган на странска 
држава каде барателот се водел во евиденција, односно не постои потврда издадена од 
страна на надлежен орган во Република Македонија за лице со лична карта за странец“.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Доказите од точките 8 и 9 се однесуваат на државјани на Република Македонија кои се 

враќаат од постојана или привремена работа или престој во странство, доколку биле во 
странство најмалку една година без прекин и за странски државјани на кои им е издадено 
одобрение за привремен или постојан престој во Република Македонија“.

Член 5
Во член 7 по зборот „осигурување“ се додаваат зборовите „не подолго од важноста на 

документот со кој му е регулиран законскиот престој во Република Македонија“, а точката 
на крајот на реченицата се брише и  се додаваат зборовите „и се издава налепница за 
извршена регистрација“.

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-13187/1 Министер
1 март 2017 година за внатрешни работи,

Скопје д-р Агим Нухиу, с.р.


