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1. 

 

 

 

 

 

2.      

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

 

Accredited body 

 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

Location 

 

ВЕУС Здружение на возачиВелес 

Центар за возила ВЕУС 
 

VEUS - Union of drivers associations Veles 

Centre  for vehiclesVEUS 

 

 

AСНОМ 13,Велес 

 

ASNOM 13, Veles 

 

 

3. СТАНДАРД 

 

Standard 

 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А 

 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, TypeА 

4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ 

НА AКРЕДИТАЦИЈАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A short description of the 

accreditationscope 

 

 

 

 

Единечно одобрување  на возило L,M,N,O,T,R; 

Одобрување на преправани и поправани возила од 

категориите L, M, N, О, Ти R; 

Инспекција при утврдувањеи втиснување на 

идентификациски ознаки на возила (број нашасија и 

број на мотор); 
Евидентирање на промени што не значат преправка и 

поправка завозила од категориите L,M,N,O,T иR. 

 

Испитно место: ЗВ СТП Велес, ул. Академик Пенчо 

Давчев бр.85 

 

Single vehicle approval of category L, M, N, O, Т, and R; 

Approval of  altered and repaired vehicles for categories  

L, M, N, О, Т and R; 

Inspection in determining and imprinting the identification 

markings on vehicles (chassis number and engine number); 

Logging of changes which do not mean alteration or 

reparation of vehicles in categories L,M,N,O,T and R. 

 

Inspection point:ZV STP Veles, Akademik Penco 

Davcev no.85 
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5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

Detaileddescription 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)  

Inspectiontype 

(first, periodical, 

extraordinary etc.) 

Инспекциски методи  

 

Inspection methods 

 

Легислатива на која 

се реферираат 

методитеLegislation 

whichreferstothe 

methods 

1. 

Единечно одобрување 

на возило од 

категориите, 

L,M,N,O,T,R 

 

 

 

 

 

Single vehicle approval 

in categories 

L,M,N,O,T,R 

 

 

 

Контрола 

пред 

употреба 

 

 

 

 

 

Control 

before use 

 

 

 

 

Процедура за единечно 

одобрување на возило 

(ПР7.1.3) 

 

Упатство за единечно 

одобрување на возило 

(УП7.1.3.1) 

 

Procedure for single 

vehicle approval(PR 7.1.3); 

 

Manual for performing 

single vehicle approval 

(UP7.1.3.1) 

Правилник за 

единечно 

одобрување на 

возило член 2 став 

(1) и став (3) (Сл. 

Весник на Р.М.бр 

16/2010) 

 

Regulation on Single 

Vehicle Approval, 

Article2 Paragraph 

(1) and Paragraph 

(3)(Official Gazette of 

RM16/10) 

2 

Одобрување на 

преправени и поправени 

возила од категорија 

L,M,N,O 

 

 

 

 

 

 

Inspection of altered and 

repaired vehicles 

in categories L,M,N,O 

 

 

Контрола 

пред 

употреба 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

before use 

Процедура за одобрување 

на преправено и 

поправено 

возило(ПР7.1.3) 

 

Упатство за инспекција 

при одобрување на 

преправени возила 

(УП7.1.3.1) 

 

Procedure for approval of 

altered and repaired vehicle  

(PR 7.1.3) 

 

Manual for performing 

approval of altered and 

repaired vehicle (UP 7. 

1.3.3) 

 

Правилник за 

одобрување на 

преправени и 

поправени 

возила, член 6 точки 

1, 4,10, член 7 точки 

1(ТНГ),3,13 

 (Сл. весник на РМ 

бр.7/10) 

 

Regulation for 

approval of altered 

and repaired 

vehicles - art.6 (1, 4,  

10, and art.7 

(sectoral point 

1(TNG), 3, 13) 

(Official Gazette of 

RM No. 7/10); 
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Инспекција на возила за 

евидентирани промени 

што не значат преправка 

и поправка за 

возила од категориите 

L,M,N,O,T,R 

 

 

 

 

 

 

Koнтрола пред  

употреба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура за инспекција 

на возила за евидентирани 

промени што не значат 

преправка и поправка (ПР 

7.1.5) 

Упатство за инспекција на 

возила за евидентирани 

промени што не значат 

преправка и поправка(УП 

7.1.5.1) 

 

 

Правилник за 

промени на возилата 

што не значат 

преправка и 

поправка и начинот 

на нивното 

евидентирање, како 

и формата и 

содржината на 

образецот за 

потврдата за 

вградување, член 2 

3 

Инспекција при 

утврдување и 

втиснување на 

идентификациски 

ознаки на возила (број 

на шасија и 

број на мотор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspection in determining 

and imprinting the 

identification markings on 

vehicles (chassis number 

and engine number) 

Вопостапка за 

единечно 

одобрување и за 

веќе 

регистрирани 

возилаво 

Република 

Македонијапо 

упат на  

МВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In procedure for a 

single 

approval of 

vehicles and for 

already 

registered 

vehicles in the 

country after the 

referral of 

MOI 

УП7.1.4Упатство за 

Втиснување 

идентификациски 

ознаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP 7.1.4  Guidance for 

embossing identification 

marks 

Правилник за 

формата и 

содржината на 

образецот на 

барањето за 

доделување 

идентификациска 

ознака(број на 

шасија) и формата и 

содржината на 

водење на 

евиденција за 

издадени 

одобренија и на 

начинот на 

постапката за 

обележување и 

поништување на 

идентификациските 

ознаки на шасијата 

и/или моторот на 

возилото (Сл. Весник 

на Р.М. бр. 109/2016) 

 

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 

and annulment of the 

identification 

markings on the 

chassis and / or motor 

of the vehicle (Official. 

Gazette of 

RM no. 109/2016) 
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Inspection of vehicles for 

logging of changes to 

the vehiclewhich do not 

mean alteration or 

reparation of vehicles in 

categories L,M,N,O,T,R 

 

 

 

Control 

before use 

 

 

PR 7.1.5  Procedure for 

inspection of vehicles for 

logging of changes which do 

not mean alteration or 

reparation 

UP 7.1.5.1 Manual for 

inspection of vehicles for 

logging of changes which do 

not mean alteration or 

reparation 

(Сл.весник 94/2009); 

 

Law on vehicles – Art. 

54 (Official Gazette of 

RM 140/08)  

Regulation on 

changes of vehicles 

which do not mean 

alteration or 

reparation and mode 

of their logging, as 

well as form and 

content of document 

for approving the 

installation, Article 2 

(Official Gazette of 

RM,  94/2009)  

 

 

 

Д-р Трпе Ристоски 

D-r Trpe Ristoski 

                                 
в.д Директор 

Acting Director 


