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Бр. ИТ-106 / No. IB-106 
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1. 
 
 
 
 
 
2.    

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 
 
Accredited body 
 
 
 
ЛОКАЦИЈА 
 
 
Location 
 
 

ИТ Авто Мото Здружение Гостивар 
 
IB Auto Moto Association Gostivar 
 
 
 
Ул. Илинденска бр. 272,  
1230 Гостивар  
 
Ilindenska str. No. 272, 
1230 Gostivar 

 
3. 

 
СТАНДАРД 
 
Standard 
 
 
 
 

 
МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А 
 
МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Type А 

4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ 
НА AКРЕДИТАЦИЈАТА 
 
 
A short description of the 
accreditation scope 
 
 
 
 

Eдинечно одобрување на возила, одобрување 
на преправени возила, инспекција на аналогни 
и дигитални тахографи  
 
Single approval of vehicles, approval of altered 
vehicles, inspection of analogue and digital 
tachographs  
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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 
и O 

Контрола пред 
употреба 

7.1.1.1 ДП Документирана 
постапка за единечно 
одобрување на возилото 
од категориите L, M, N и 
O 
 
7.1.1.1.2 РУ Упатство за 
единечно одобрување на 
возила од категориите L, 
M, N и О   

Закон за возила (Сл. 
Весник на РМ бр. 140/08) 
 
Правилник за eдинечно 
одобрување на возило, 
член 2 став 1 (Сл. Весник 
на РМ бр.16/10);  
 
Правилник за техничките 
барања за системите,  
составните делови,  
самостојните технички 
единици, опремата,  
димензиите и вкупните 
маси и осното 
оптеретување на 
возилата (Сл. Весник на 
РМ бр. 21/10)

Conformity assessment of single 
vehicle for categories L, M, N 
and O 
 

Inspection before 
use 

7.1.1.1 DP Documented 
procedure for single 
vehicle approval of 
categories L, M, N and O 
 
7.1.1.1.2. RU Work 
instruction for single 
approval of vehicles of 
categories L, M, N and O 

Low on vehicles (Official 
Gazette of RM  No. 
140/2008); 
 
Regulation on single vehicle 
approval, art.2 par.1 
(Official Gazette of RM  No. 
16/10);  
 
Regulation on technical 
requirements of the system 
constituent parts, 
independent  
technical units, the 
equipment and the total  
weights and axle load of the 
vehicles (Official  
Gazette of RM 21/10); 

2 

Одобрување на 
преправено возило од 
категориите M и N. 

Контрола пред 
употреба 

7.1.2.1 ДП 
Документирана постапка 
за сообразност на возило 
во кое дополнително е 
вграден уред на течен 
нафтен гас (ТНГ) 

7.1.2.2 РУ Работно 
упатство за вршење на 
стручни и технички 

Правилник за 
одобрување на 
преправени и 
поправени возила член 7 
[секторски 
по точка 1 (ТНГ), 4, 13] 
(Сл. Весник на 
РМ бр. 7/10)  
 
Правилник за техничките 
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работи при постапка на 
сообразност на 
дополнително вграден 
уред на течен нафтен гас 
(ТНГ) 
 
7.1.2.3 ДП 
Документирана постапка 
за сообразност на возило 
во кое дополнително се 
вградени заштитни 
фолии или обоени стакла 

7.1.2.4 РУ Работно 
упатство за вршење на 
стручни и технички 
работи при постапка на 
сообразност на 
дополнително вградени 
заштитни фолии или 
обоени стакла 

7.1.2.5 ДП 
Документирана постапка 
за сообразност на возило 
во кое дополнително е 
вграден механички уред 
за спојување на 
моторните и 
приклучните возила 
(куки) 

7.1.2.6 РУ Работно 
упатство за вршење на 
стручни и технички 
работи при постапка на 
сообразност на 
дополнително вграден 
meханички уред за 
спојување на моторните 
и приклучните возила 
(куки) 

барања за системите, 
составнитеvделови, 
самостојните технички 
единици, опремата, 
димензиите и вкупните 
маси и осното 
оптеретување на возилата 
(Сл. Весник на РМ бр. 
21/10) 

Approval of  
altered vehicles in  
cathegories M and N. 

Inspection before  
use 

7.1.2.1 DP Documented 
procedure for conformity 
of a vehicle in which an 
additionaly integrated 
liquid petrol gas (LPG) 
 
7.1.2.2. Њорк instruction 
for performing 
professional and technical 
works in the conformity 
procedure of an 
additionaly integrated 
liquid petrol gas (LPG) 
 
7.1.2.3 DP Documented 
procedure for vehicle 
conformity with 
additionally embedded 

Regulation for approval  
of altered and repaired 
vehicles  art.7 [1(LPG), 4, 
13] (Official Gazette of RM 
No. 7/10) 
  
Regulation on technical  
requirements of the system 
constituent parts, 
independent technical units, 
the equipment and the total 
weights and axle load of the 
vehicles (Official Gazette of 
RM 21/10); 
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protective foil or colored 
glass 
7.1.2.4 RU Work 
instruction for performing 
professional and technical 
work in the process of 
conformity to additional 
embedded protective foil or 
colored glass 

3 

Инспекција на аналогни и 
дигитални тахографи 

Прва, 
Периодична, 
Вонредна 

7.1.3.1 ДП Инспекција на 
дигитални тахографи  
 
7.1.3.1.1 РУ Работно 
упатство за инспекција на 
дигитални тахографи  
 
7.1.3.2 ДП Инспекција на 
аналогни тахографи 
 
7.1.3.2.1 РУ Работно 
упатство за инспекција на 
аналогни тахографи  
 

Правилник за техничките 
карактеристики на 
тахографот и начинот на 
употреба, вградување, 
поправање, проверка и 
контрола на тахографот 
(Сл. Весник Р.М. бр. 
102/2010)  
 
Закон за работното време, 
задолжителните одмори на 
мобилните работници и 
возачите во патниот 
сообраќај и уредите за 
запишување во патниот 
сообраќај-VI.Тахографи 
(Сл. Весник Р.М. бр. 
161/2009)   

Inspection of analog and  
digital tachographs 

First,  
Periodical,  
Extraordinary 

7.1.3.1 DP Inspection of 
digital tachographs 
 
7.1.3.1.1. Work instruction 
for inspection of digital 
tachographs 
 
7.1.3.2 DP Inspection of 
analog tachographs 
 
7.1.3.2.1. Work instruction 
for inspection of analog 
tachographs 

Regulation for technical  
characteristics of 
tachograph and using 
installing, repairing,  
checking and inspection of  
tachograph (Official Gazette 
of R.M. No. 102/2010) 
 
Law of the working time,  
compulsorily vacation of the 
mobile workers and drivers 
of the road traffic and 
devices for recording road 
traffic VI achographs  
(Official Gazette of R.M. No. 
161/2009) 

 
 
 

 
Д-р Трпе Ристоски 

D-r Trpe Ristoski 
 
 
в.д. Директор 

Director 


