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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

 

 

 

Accredited body 

 

 

 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

 

 

Location 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје 

Машински Факултет 

Инспекциско тело за моторни возила 

 

 

“St. Cyril and Methodius” University in Skopje 

Faculty of mechanical engineering   

Inspection body for motor vehicles 

 

 

Карпош II б.б., П.Ф. 464 

1000 Скопје 

Р.С. Македонија 

 

Karpos II n.n. PO Box 464 

1000 Skopje 

R.N. Macedonia 

  

 

3. СТАНДАРД 

 

 

Standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип A 

 

 

МКS EN ISO/IEC 17020:2012, Type A  
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4.  КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ НА AКРЕДИТАЦИЈАТА 

 

1 

Машински Факултет 

Инспекциско тело за 

моторни возила 

Капрош II б.б., П.Ф. 464 

1000 Скопје 

- Единечно одобрување на возила од категориите L, M, N, O, T, C, R, S;  

- Одобрување на преправени и поправени возила;  

- Одобрување на тип на возило; 

- АДР одобрување и годишни технички проверки на возила за превоз 

на опасни материи; 

- АДР одобрување и периодични контроли, меѓупроверки и вонредни 

проверки на цистерни за транспорт на опасни материи (класа 3 до 9); 

- Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски 

ознаки на возила (број на шасија и број на мотор) 

2 

АВТОСТАР ПЛУС ДООЕЛ 

Ул. Љубо Божиновски – Пиш 

бб., 1200 Тетово 

 

- Единечно одобрување на возила од категориите L, M, N, O, T, C, R, S 

согласно член 2 став 1 од Правилник за единечно одобрување на 

возила;  

- Одобрување на преправени и поправени возила во секторските 

области согласно Правилник за одобрување на поправени и 

преправени возила член 5; член 6 став 10, 20, 23; член 7, став 1, 4, 13 

3 

ПСС доо, ул. Индустриска 

б.б.,  2420 Радовиш 

- Единечно одобрување на возила од категориите L, M, N, O, T, C, R, S 

согласно член 2 став 1 од Правилник за единечно одобрување на 

возила;  

- Одобрување на преправени и поправени возила во секторските 

области согласно Правилник за одобрување на поправени и 

преправени возила член 5; член 6 став 10, 20, 23; член 7, став 1, 4, 13 

4 

МОБИЛЕ МК ДООЕЛ –  

ул. Тодосие Паунов бр. 36 

2300 Кочани 

- Единечно одобрување на возила од категориите L, M, N, O, T, C, R, S 

согласно член 2 став 1 од Правилник за единечно одобрување на 

возила;  

- Одобрување на преправени и поправени возила во секторските 

области согласно Правилник за одобрување на поправени и 

преправени возила член 5; член 6 став 10, 20, 23; член 7, став 1, 4, 13 

 

A short description of the accreditation scope 

1 

Faculty of mechanical 

engineering   

Inspection body for motor 

vehicles 

Karpos II n.n. PO Box 464 

1000 Skopje 

 

- Single vehicle approval in categories L, M, N, O, T, C, R, S; 

- Approval of altered and repaired vehicles; 

- Vehicle type approval; 

- ADR approval and Annual technical inspection of vehicles for transport of 

dangerous goods; 

- ADR approval and  periodical inspection, intermediate and exceptional 

inspections  of tanks for transport of dangerous goods (class 3 to 9); 

- Inspection in determining and imprinting the identification markings on 

vehicles (chassis number and engine number). 

2 

AVTOSTAR PLUS DOOEL  

Ljubo Bozinovski – Pish, n.n. 

1200 Tetovo 

- Single vehicle approval in categories L, M, N, O, T, C, R, S according 

article 2 paragraph 1 of Regulation on single approval of vehicle; 

- Approval of altered and repaired vehicles in sector fields according the 

Regulation on approval of altered and repaired vehicles article 5; article 6, 

paragraph 10,20, 23; article 7, paragraph 1, 4, 13; 

3 

PSS DOO  

Industriska str. n.n. 

2420 Radovis 

- Single vehicle approval in categories L, M, N, O, T, C, R, S according 

article 2 paragraph 1 of Regulation on single approval of vehicle; 

- Approval of altered and repaired vehicles in sector fields according the 

Regulation on approval of altered and repaired vehicles article 5; article 6, 

paragraph10,20, 23; article 7, paragraph 1, 4, 13; 

4 

MOBILE MK DOOEL –  

Todosie Paunov No. 4,  

2300 Kocani 

- Single vehicle approval in categories L, M, N, O, T, C, R, S according 

article 2 paragraph 1 of Regulation on single approval of vehicle; 

- Approval of altered and repaired vehicles in sector fields according the 

Regulation on approval of altered and repaired vehicles article 5; article 6, 

paragraph10,20, 23; article 7, paragraph 1, 4, 13; 
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5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

Detailed description of the accreditation scope 

Бр. 

No 

Подрачје на 

инспекција 

производ, процес, 

инсталација 

Field of inspection 

product, process, 

installation 

Тип на 

инспекцијата 

(прва, 

периодична 

вонредна и.т.н)  

Inspection type 

(first, periodical, 

extraordinary etc.) 

Инспекциски 

методи  

 

Inspection methods  

 

Легислатива на која се реферираат 

методите Legislation which refers to the 

methods  

1. 

Единечно 

одобрување на 

возило од 

категориите L, M, N, 

O, T, C, R, S 

Контрола пред 

употреба 

1. ПИ 7.1 Процедура 

за методи и постапки 

на инспекција 

 

2. Прирачник за 

вршење на стручни и 

технички работи во 

постапка на единечно 

одобрување на возила 

 

 

1. Закон за возила („Службен весник 

на Р. М.” бр. 140/2008) и измените 

 

2. Правилник за единечно одобрување 

на возило („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 16/2010) и 

измените, согласно одредбите од: 

- член 2 во целост; 

 

3. Правилник за техничките барања за 

системите, составните делови 

самостојните технички единици 

опремата и вкупните маси и осното 

оптоварување на возилата („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 

21/2010) 

 

4. Правилник за одобрување на нови 

моторни и приклучни возила и  системите, 

составните делови и самостојните 

технички единици наменети за 

таквите возила („Службен весник на 

Република Македонија” бр.132/2009) 

- согласно одредбите од членот 2 во 

целост 

- согласно одредбите од член 5 став (2) 

- согласно одредбите од член 9 

- согласно одредбите од член 11 став 

(1) и (2) 

- согласно член 14 

- согласно член 15 

 

5. Технички спецификации согласно 

одредбите на член 11 став 2 во Законот 

за возила 

 

Single vehicle 

approval of categories 

L, M, N, O, T, C, R, S 

Inspection before 

use 

1.PI 7.1 Procedure for 

methods and conduct 

of inspection  

 

2.Manual for 

professional and 

technical activities in 

the process of single 

approval of vehicles 

1. Law on vehicles (Official Gazette of 

Republic of Macedonia No. 140/08), and 

its amendments 

 

2. Regulation on single approval of 

vehicle (Official Gazette of R. M. No. 

16/2010), and its amendments 

 according the provisions:  

- Article 2 in total; 

 

3. Regulation on technical requirements 

of systems, components and separate 

technical units, equipment and total mass 
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and axel load of vehicles (Official 

Gazette of R. M. No. 21 12/02/2010); 

 

4. Regulation on approval of new 

vehicles and trailers and components, 

and components and separate technical 

units intended for such vehicles (Official 

Gazette of R. M. No. 132/09) 

- in accordance with the provisions of 

Article 2 in full 

- in accordance with the provisions of 

Article 5 paragraph (2) 

- in accordance with the provisions of 

Article 9 

- in accordance with the provisions of 

Article 11 paragraph (1) and (2) 

- in accordance with Article 14 

- in accordance with Article 15 

 

5. Technical specifications according 

article 11 paragraph 2 in Law on 

vehicles 

2. 

Одобрување на 

преправени и 

поправени возила 

 

 

Контрола пред 

употреба 

1. ПИ 7.1 Процедура 

за методи и постапки 

на инспекција 

 

2. Прирачник за 

вршење на стручни и 

технички работи во 

постапка на 

одобрување на 

преправени и 

поправени возила  

 

1. Закон за возила („Службен весник 

на Р. М.” бр. 140/2008) и измените 

 

2. Правилникот за одобрување на 

преправени и поправени возила (Сл. 

Весник на РМ бр. 7/2010) согласно 

член 5, 6, 7 и 8 

 

3. Правилник за техничките барања за 

системите, составните делови 

самостојните технички единици 

опремата и вкупните маси и осното 

оптоварување на возилата („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 

21/2010) 
 

4. Технички спецификации согласно 

одредбите на член 11 став 2 во Законот 

за возила 

 

Approval of altered 

and repaired vehicles 

Inspection before 

use 

1. PI 7.1 Procedure for 

methods and conduct 

of inspection  

 

2. Manual for 

professional and 

technical activities in 

the process of approval 

of altered and repaired 

vehicles 

1. Law on vehicles (Official Gazette of 

Republic of Macedonia No. 140/08), and 

its amendments 
 

2. Regulation on approval of altered and 

repaired vehicles (Official Gazette of 

R.M.No. 7/10) according to article 5, 6, 

7, and 8 
 

3. Regulation on technical requirements 

of systems, components and separate 

technical units, equipment and total mass 

and axel load of vehicles (Official 

Gazette of Republic of Macedonia No. 

21/2010)  
 

4. Technical specifications according 

article 11 paragraph 2 in Law on 

vehicles 
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3. 

Одобрување на тип 

на  возило 

 

 

Контрола пред 

употреба 

1. ПИ 7.1 Процедура 

за методи и постапки 

на инспекција 

 

2. Прирачник за 

вршење на стручни и 

технички работи во 

постапка на 

одобрување на тип на 

возило 

 

1. Закон за возила („Службен весник 

на Р. М.” бр. 140/2008) и измените 

- испитувања и проверки согласно 

одредбите на член 57 став (1) и став (2) 

- категорија на техничката служба тип 

А, тип Б и тип Д, согласно член 58.  

 

2. Правилник за одобрување на нови 

моторни и приклучни возила и  системите, 

составните делови и самостојните 

технички единици наменети за 

таквите возила („Службен весник на 

Република Македонија” бр.132/2009) 

 

3. Правилник за одобрување на тип на 

моторни возила со две или три тркала 

(„Службен весник на Република 

Македонија” бр.131/2009). 

 

4. Правилник за одобрување на 

земјоделски и шумски трактори 

(„Службен весник на Република 

Македонија” бр.134/2009) 

 

5. Правилник за техничките барања за 

системите, составните делови 

самостојните технички единици 

опремата и вкупните маси и осното 

оптоварување на возилата („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 

21/2010) 

 

Vehicle type approval Inspection before 

use 

1. PI 10.0 Procedure 

for methods and 

conduct of inspection  

 

2. Manual for 

professional and 

technical activities in 

the process of type 

approval of vehicle 

1. Law on vehicles (Official Gazette of 

Republic of Macedonia No. 140/08), and 

its amendments 

- examinations and inspections in 

accordance with the provisions of Article 

57 paragraph (1) and paragraph (2) 

- Category of technical service A, B and 

D according article 58 
 

2. Regulation on approval of new 

vehicles and trailers and components, 

and components and separate technical 

units intended for such vehicles (Official 

Gazette of R. M. No. 132/09) 
 

3. Regulation on type approval of motor 

vehicle on two or three wheels (Official 

Gazette of R.M. No. 131/09)  
 

4. Regulation on approval of agricultural 

and forest tractors (Official Gazette of 

R.M. No. 134/09)  
 

5. Regulation on technical requirements 

of systems, components and separate 

technical units, equipment and total mass 

and axel load of vehicles (Official 

Gazette of Republic of Macedonia No. 

21/10)  
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4. 

Проверка на возила 

за превоз на опасни 

материи 

Прва, периодична 

и вонредна 

1. ПИ 7.1 Процедура 

за методи и постапки 

на инспекција 

 

2. Прирачник за 

вршење на стручни и 

технички работи во 

постапка на годишни 

проверки на возила за 

превоз на опасни 

материи  

 

1. Закон за возила („Службен весник 

на Р. М.” бр. 140/2008) и измените 

 

2. Закон за превоз на опасни материи 

во патниот и железничкиот сообраќај 

(Сл. Весник на РМ бр. 92/07) и 

измените 

 

3. Правилник за формата и содржината 

на барањето за добивање на 

овластување за вршење на работи на 

техничките служби за единечно 

одобрување на возила за превоз на 

опасни материи и потребната 

придружна документација (Сл. Весник 

на РМ бр. 13/13) 

  

4. АДР спогодба 2019 - дел 9 

 

 

Control of vehicles for 

transport of dangerous 

goods 

First, periodic and 

exceptional 

inspections 

1. PI 7.1 Procedure for 

methods and 

procedures of 

inspection 

 

2. Manual for 

performance of 

professional and 

technical work in a 

procedure of annual 

inspections of vehicles 

transporting hazardous 

materials 

1. Law on vehicles (Official Gazette of 

Republic of Macedonia No. 140/08), and 

its amendments 

 

2.  Law on transport of dangerous goods 

by road and rail (Official Gazette of RM 

no. 92/07), and its amendments 

 

3. Rulebook on the form and content of 

the application for the authorization to 

perform the work of technical services for 

single approval of vehicles for the 

transport of dangerous goods and the 

required supporting documentation 

(Official Gazette of RM no. 13/13)  

 

4. ADR agreement 2019 – part 9 

 

5. 

Проверка на 

цистерни за 

транспорт на опасни 

материи (класа 3 до 9) 

Периодична, 

меѓупериодични 

и вонредна 

1. ПИ 7.1 Процедура 

за методи и постапки 

на инспекција 

 

2. Прирачник за 

постапки за вршење 

на стручни и 

технички работи во 

постапка на 

периодични, 

меѓупериодични и 

вонредни проверки 

на цистерни за 

транспорт на опасни 

материи без 

надпритисок (класа 3 

до 9) 

1. Закон за возила („Службен весник 

на Р. М.”бр. 140/2008) и измените 

 

2. Закон за превоз на опасни материи 

во патниот и железничкиот сообраќај 

(Сл. Весник на РМ бр. 92/07) и 

измените 

 

3. Правилник за формата и содржината 

на барањето за добивање на 

овластување за вршење на работи на 

техничките служби за единечно 

одобрување на возила за превоз на 

опасни материи и потребната 

придружна документација (Сл. Весник 

на РМ бр. 13/13) 

  

4. АДР спогодба 2019 (точка 6.8.2.4) 

 

5. MKC EN 12972:2015 
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Control of tanks for 

transport of dangerous 

goods (class 3 to 9) 

Periodic,  

intermediate and 

exceptional 

inspections 

1. PI 7.1 Procedure for 

methods and 

procedures of 

inspection 

 

2. Manual for 

performance of 

professional and 

technical work in a 

procedure of periodic, 

intermediate and 

exceptional inspections 

on tankers for 

transport of dangerous 

goods without 

overpressure (class 3 

to 9) 

1. Law on vehicles (Official Gazette of 

Republic of Macedonia No. 140/08), and 

its amendments 

 

2.  Law on transport of dangerous goods 

by road and rail (Official Gazette of RM 

no. 92/07), and its amendments 

 

3. Rulebook on the form and content of 

the application for the authorization to 

perform the work of technical services for 

single approval of vehicles for the 

transport of dangerous goods and the 

required supporting documentation 

(Official Gazette of RM no. 13/13)  

 

4. ADR agreement 2019 (part 6.8.2.4) 

 

5. MKS EN 12972:2015 

6. 

Утврдување и 

втиснување на 

идентификациски 

ознаки на возила 

(број на шасија и 

број на мотор)  

Контрола пред 

употреба 

1. ПИ 7.1 Процедура 

за методи и постапки 

на инспекција 

 
2. Прирачник за 

вршење на стручни и 

технички работи во 

постапка на 

утврдување и 

доделување 

идентификациски 

ознаки, обележување 

и поништување на 

идентификациските 

ознаки на шасијата 

и/или моторот на 

возилото 

 

3. РУИ 7.1.6 Упатство 

за постапување во 

врска со 

идентификациска 

ознака (број на 

шасија и број на 

мотор) во постапка за 

единечно одобрување 

и за веќе 

регистрирани возила 

во Република 

Македонија по упат 

на МВР 

1. Закон за возила („Службен весник 

на Р. М.” бр. 140/2008) и измените 
 

2. Правилник за формата и содржината 

на образецот на барањето за 

доделување на идентификациска 

ознака (број на шасија) и формата и 

содржината на водење на евиденцијата 

за издадени одобренија и на начинот 

на постапката за обележување и 

поништување на идентификациските 

ознаки на шасијата и/или моторот на 

возилото („Службен весник на 

Република Македонија бр. 109/16) 
 

 

Inspection in 

determining and 

imprinting the 

identification 

markings on vehicles 

(chassis number and 

engine number) 

In procedure for a 

single approval of 

vehicles and  for 

already registered 

vehicles in the 

country after the 

referral of MOI 

RUI 7.1.6 Guidance for 

acting regarding with 

identification label 

(chassis number and 

engine number) in a 

procedure for single 

approval of vehicles 

and for vehicles 

already registered in 

1. Law on vehicles (Official Gazette of 

Republic of Macedonia No. 140/08), and 

its amendments 

 

Rulebook on the form and content of the 

application for granting identification 

tag (chassis number) and the form and 

content of keeping records of issued 

approvals and procedure for marking 
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the Republic of 

Macedonia after the 

referral of MOI 

and annulment of the identification 

markings on the chassis and / or motor of 

the vehicle (Official. Gazette of RM no. 

109/2016) 

 

 

 

М-р Слободен Чокревски 

Sloboden Chokrevski, Msc 

                             

Директор 

Director 

 

Ова е електронска верзија од Прилогот кон сертификатот за акредитација  
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