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инспекциско тело 
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Inspection Body 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

 

 

Accredited body 

 

 

 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

Location 

 

 

ДПТУ СУПЕР АУТО КОНТРОЛ ДООЕЛ  

увоз-извоз с. Кучевиште Чучер-Сандево  

СУПЕР АУТО КОНТРОЛ Центар за возила 

 

DPTU SUPER AUTO KONTROL DOOEL 

import-export s. Kuceviste Cucer-Sandevo  

SUPER AUTO KONTROL Center for vehicles 
 

 

ул. Александар Урдаревски бб  

(Пат кон Мирковци) 

1000 Скопје 

Република Македонија 

 

Aleksandar Urdarevski Str. NN.  

(Way to Mirkovci ) 

1000 Skopje  

Republic of Macedonia 

 

3. 

 

СТАНДАРД 

 

Standard 

 

 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип A 

 

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

НА AКРЕДИТАЦИЈАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A short description of the 

accreditation scope 

 

 

 

 

Единечно одобрување на возила од 

категориите L, M, N, O, T, R, S, C 

Oдобрување на преправено возило во кое 

дополнително е вграден: 

- уред на течен нафтен гас (ТНГ),  

- заштитни фолии или обоени стакла,  

- механички уред за спојување на моторните 

и приклучните возила (кука) 

Oдобрување на преправено возило од 

категориите М, N на кое е променет матично, 

односно претходно вградениот погонски 

мотор со мотор од друг вид или тип, или со 

мотор кој има други карактеристики (силина, 

или работна зафатнина, или еколошки 

параметри итн.) 

 

Инспекција при утврдување и втиснување на 

идентификациски ознаки на возила (број на 

шасија и број на мотор) 

 

Single vehicle approval (categories L, M, N, O, T, 

R, S, C) 

Approval of altered vehicles:  

- with added LPG unit in the vehicle, 

- which are additionally fitted with protective 

foils- tinted windows or colored glasses 

-  with built in mechanical coupling devices of 

motor vehicles and their trailers (coupling 

balls) 

Approval of altered vehicles of categories M, N 

which has changed previously built engine of a 

different kind or type, or an engine that has other 

characteristics (power, volume, or environmental  

parameters, etc) 

 

Inspection in determining and imprinting of the  

identification markings on vehicles (vehicle 

identification number and engine number) 
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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  

возила од категориите L, M,  

N, O, T, R, S, C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Single vehicle approval 

(categories L, M,  

N, O, T, R, S, C) 

 

Инспекција пред 

употреба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Inspection  before 

use 

РУ 7.1.1-1 Упатство за  

инспекција на возило во  

постапка на единечно  

одобрување на возило L, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU 7.1.1-1 Manual for  

inspection in single 

approval  

procedure for vehicle from  

categories L, M, N, O, T, 

R, S, C 

Правилник за 

единечноодобрување на 

возило (Сл. Весник на РМ 

бр.16/2010); 

 согласно член 2 став (1), 

член 2 став(2) (секторски за 

возило за специјална намена 

и возило во последна фаза 

од повеќефазно одобрување) 

 и член 2 став (3) (секторски 

за преправките наведени во  

т. 2 од оваа табела) 

Правилник за 

техничките барања за 

системите, составните 

делови, самостојните 

технички единици, 

опремата, димензиите и 

вкупните маси и осното 

оптоварување на возилата  

(Сл. Весник на 

Р.М. бр. 21/10); 

 

Regulation on Single 

Vehicle Approval(Official 

Gazette of RM No. 16/10) 

According to Art.2 Par.1 

Art.2 Par.2 (special purpose 

vehicles and vehicles in final 

stage of multi-stage approval) 

Art.2 Par.3 (for altered 

vehicles in points 2 of this 

table)  

Regulation on Technical 

Requirements of the 

Systems, 

Constituent parts, 

Independent 

Technical units, the 

equipment 

and the total weights and axle 

load of the vehicles (Official 

Gazette of RM 21/2010) 

 

2. 

Oдобрување на преправено 

возило од категориите М, N 

во кое дополнително е 

Инспекција пред 

употреба 

Inspection before 

РУ 7.1.1-2 Упатство за 

инспекција на возило во 

постапка на одобрување 

Правилник за  

одобрување на  

преправени и поправени  
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вграден уред на течен 

нафтен гас (ТНГ) 

 

Inspection of motor vehicle  

from categories M, N with  

added LPG unit in the vehicle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oдобрување на преправено 

возило од категориите М, N 

во кое дополнително е 

вграден механички уред за  

спојување на моторните и  

приклучните возила (кука) 

 

Approval of altered vehicles  

of categories M,N, with built  

in mechanical coupling  

devices of motor vehicles  

and their trailers (coupling 

balls) 

 

 

 

 

 

Oдобрување на  

преправено возило од  

категориите М, N, O во кое 

дополнително се вградени 

заштитни фолии или обоени 

стакла 

 

Approval of altered  

vehicles of categories M, N, O 

which are additionally fitted 

with protective foils- tinted  

windows or colored glasses 

 

 

 

 

 

 

 

Oдобрување на преправено 

возило од категориите М, N 

на кое е променет матично, 

односно претходно 

вградениот погонски мотор 

со мотор од друг вид или 

use на преправено возило со 

дополнително вграден 

уред на течен нафтен гас 

(ТНГ) 

 

RU 7.1.1-2 Guideline for 

inspection of a vehicle in 

the procedure for approval 

of a reconstructed vehicle 

with an additional built-in 

liquid petroleum gas 

device (LPG)  

 

 

РУ 7.1.1-3 Упатство за 

инспекција на возило во 

постапка на одобрување 

на преправено возило со 

дополнително вграден 

уред за спојување на 

влечното и приклучното 

возило (приклучен уред) 

до 750kg                                                                                                     

 

RU 7.1.1-3 Guideline for 

vehicle inspection in the 

procedure for approval of 

a fixed vehicle with an 

additional built-in 

coupling device for the 

towing and towing vehicle 

(connecting device) up to 

750kg 

 

РУ 7.1.1-4 Упатство за 

инспекција на возило во 

постапка на  одобрување 

на преправено возило со 

дополнително вградени 

заштитни фолии или 

обоено стакло како 

заштита од сонце  

 

RU 7.1.1-4 Guideline for 

inspection of a vehicle in 

the procedure for approval 

of a reconstructed vehicle 

with additionally 

incorporated protective 

foils or colored glass as 

protection from the sun 

 

РУ 7.1.1-5 Упатство за 

инспекција на возило во 

постапка на одобрување 

на преправено  возило на 

кое е променет матично, 

односно претходно 

вградениот погонски 

возила (Службен весник на 

РМ 7/2010) согласно: 

-член 7 (секторски по точка 

1; точка 13 точка 4) и  

член 6 точка 10;  

 

Правилник за  

техничките барања за 

системите, составните 

делови, самостојните  

технички единици,  

опремата,димензиите и 

вкупните маси и осното 

оптоварување на возилата 

(Сл. Весник на  

Р.М. бр.21/2010) 

 

Regulation for approval on 

altered and repaired vehicle 

(Official Gazette of  

RM 7/2010) Article 7 ( point 

1; point 13  ;  point 4 and 

Article 6 point 10;  

 

Regulation on technical  

requirements of the  

systems, constituent parts, 

independent technical units, 

the equipment and the  

total weights and axle load of 

the vehicles (Official  

Gazette of RM 21/2010) 
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тип, или со мотор кој има 

други карактеристики 

(силина, или работна 

зафатнина, или еколошки 

параметри итн.) 

 

 

 

 

Approval of altered vehicles  

of categories M,N which has  

changed previously built  

engine of a different kind or  

type, or an engine that has  

other characteristics (power,  

volume, or environmental  

parameters, etc) 

мотор со мотор од друг 

вид или тип или со 

мотор кој има други 

карактеристики (силина 

или работна зафатнина 

или еколошки параметри 

итн.)       
                                                                 
RU 7.1.1-5 Guideline for 

inspection of a vehicle in 

the procedure for approval 

of a altered vehicle on 

which the factory installed  

different  kind from the  

pre-installed engine, 

engine of another type or 

type, or an engine with 

other characteristics 

(strength or working 

volume or environmental 

parameters, etc.) has been 

changed 

 

3. 

Инспекција при утврдување  

и втиснување на 

идентификациски ознаки  

на возила (број на шасија и  

број на мотор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspection in determining and 

imprinting of the  

identification markings on  

vehicles (vehicle identification 

number and engine number) 

При постапка за  

единечно  

одобрување на 

возило и  

за веќе  

регистрирани  

возила во  

Република  

Македонија по  

упат на МВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In procedure for 

a single  

approval of  

vehicles and for 

already  

registered  

vehicles in the  

country after the 

referral of MOI 

РУ  7.1.1-6 Упатство за 

активности при постапка 

за втиснување или 

поставување на 

идентификациски ознаки  

(број на мотор и број на 

шасија)                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU 7.1.1-6 Guidance for 

activities imprinting and 

embossing identification 

marks  

(vehicle identification 

number 

and engine number) 

Закон за возила  

(Сл.весник на РМ  

бр.140/2008) член 57  

став (1) алинеја 5; 

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) 

 

 

 

Law on vehicles (Official  

Gazette of R.M. No.  

140/2008)  

article 57, paragraph (1),  

line 5  

Rulebook on the form and 

content of the application for  

granting identification tag 

(chassis number) and the form  

and content of keeping  
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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) 

 

 

Теодор Шутаров 

 
в.д Директор 

Director 


