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Прилог кон сертификатот за акредитација на 

инспекциско тело 

Annex to the Accreditation Certificate of 

Inspection Body 

Бр. ИТ-113 / No. IB-113 
 

 

Датум: 24.03.2021                                         Го заменува прилогот од 15.04.2020 

Date:                                                               Replaces annex dated 15.04.2020 

 

1. 

 

 

 

2.      

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

Accredited body 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

Location 

 

A-ТЕСТ ДОО Скопје  

 

A-TEST DOO Skopje 

 

Инспекциско место 1.   

КОРАБ АУТО КОНТРОЛ ДООЕЛ Скопје 

Бул. Србија бр.25, 1000 Скопје 

Инспекциско место 2.  

ЛИКЕЈ ДОО Виница 

Ул. Борис Трајковски бр.4, 2310 Виница  

 

Inspection point 1.  

KORAB AUTO KONTROL DOOEL Skopje 

Bul. Srbija no.25, 1000 Skopje 

Inspection point 2.  

LIKEJ DOO Vinica 

St. Boris Trajkovski no.4, 2310 Vinica                                       

 

3. 

 

СТАНДАРД 

 

Standard 

 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип A 

 

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Type A 

 

 

4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ 

НА AКРЕДИТАЦИЈАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспекциско место 1.   

1. Единечно одобрување на возила од 

категориите L,M,N,O,T, C, R и S; 

2. Одобрување на преправени и поправени 

возила; 

3. Евидентирање промени на возило; 

4. Инспекција на подготвеноста на возилата за 

сообраќај (ЦЕМТ – ЕКМТ); 

5. Инспекција при утврдување и втиснување 

на идентификациски ознаки на возила (број на 

шасија и број на мотор); 

6. Одобрување на тип на возило од 

категориите  L, M, N, O, T, R. 
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A short description of the 

accreditation scope 

 

 

 

 

 

Инспекциско место 2. 

1. Единечно одобрување на возила од 

категориите L,M,N,O,T, C, R и S; 

2. Инспекција на преправени и поправени 

возила: 

-  со дополнително вграден уред на течен гас и 

компримиран земјен гас (ТНГ и КЗГ); 

- со дополнително вграден механички уред за 

влечење на возило (кука до 750kg); 

- со дополнително вградени заштитни фолии 

или обоени стакла; 

3. Инспекција на подготвеноста на возилата за 

сообраќај (ЦЕМТ – ЕКМТ);  

4. АТП возила Инспекција на состојбата и 

изолациониот капацитет на комората 

Инспекција на состојбата и ефективноста на 

термичкиот уред; 

5. Инспекција на аналогни и дигитални 

тахографи; 

 

Inspection point 1.  

1. Single vehicle approval in categories 

L,M,N,O,T, C, R and Ѕ;  

2. Approval of altered and repaired vehicles; 

3. Logging of changes to the vehicle; 

4. Inspection of vehicle for Roadworthines 

(ECMT); 

5. Inspection in determining and imprinting 

identification markings on vehicles (chassis 

number and engine number); 

6. Vehicle type approval. 

 

Inspection point 2.  

1. Single vehicle approval in categories 

L,M,N,O,T, C, R and Ѕ;  

2. Inspection of altered and repaired vehicles:  

- with additional retrofitted LPG unit in vehicle;  

- with additional built-mechanical connector 

(hook up to 750kg);  

- fitted with additional protective films for tinted 

glass; 

3.  Inspection of vehicle for Roadworthines 

(ECMT; 

4. ATP vehicles Inspection of the condition and 

insulating capacity of equipment Inspection of the 

condition and effectiveness of the thermal 

appliance; 

5. Inspection of analogue and digita ltachographs 
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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, C,R и Ѕ; 

 

 

 

 

 

Контрола пред 

употреба 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 7.1.1.1 ДП Процедура за 

единечно одобрување на 

возило;  

- 7.1.1.1.2 РУ Упатство за 

вршење на стручни и 

технички работи при 

единечно одобрување на 

возило 

- Правилник за единечно 

одобрување на возило 

член 2 став 1 и 

член 2 став 3(секторски за 

преправки опфатени во 

точка 2 од табелата); 

(Сл. Весник на РМ бр. 

16/2010); 

- 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); 

Single vehicle approval 

in categories 

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

Control before use 

 

 

 

-7.1.1.1 DP Procedure for 

single vehicle approval;  

-7.1.1.1.2  RU Guidance for 

performing professional and 

technical work in single vehicle 

approval 

- Regulation on Single  

Vehicle Approval,  

Art.2 Par. 1 and  

Art.2 Par.3 (for altered 

vehicles in points 2 of this 

table)  

(Official Gazette of RM  

16/2010);  

-Regulation for technical 

requirements of the systems, 

constituent parts,independent 

technical units,the 

equipmentand the 

totalweights and axle load of 

the vehicles(Official  Gazette 

of RM 21/2010); 

 

 

 

 

  2. 

Одобрување на 

преправенo возило  

 

 

Контрола пред 

употреба 

-7.1.2.1 ДП Сообразност на 

возило во кое дополнително е 

вграден уред на течен гас или 

компримиран земен гас; 

-7.1.2.2 РУ Вршење на 

стручни и технички работи 

при постапка на сообразност 

на дополнително вграден уред 

на течен нафтен гас или 

компримиран земен гас  

-7.1.2.3 ДП Сообразност на 

возило во кое дополнително 

се вградени заштитни фолии 

- Правилник за одобрување 

на преправени и поправени 

возила  

-член 5, 

-член 6 [секторски по точка 

1,2,3 4, 7,8, 10, 14,15 и 20] 

и  

- член 7 [секторски по 

точка 1, 2, 3, 4, 5, 

6,12,13,14,15 и 16] (Сл. 

Весник на РМ бр. 7/10);  

- Правилник за техничките 

барања за системите, 
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или обоени стакла; 

-7.1.2.4 РУ Вршење на 

стручни и технички работи 

при постапка на сообразност 

на дополнително вградени 

заштитни фолии или обоени 

стакла;  

-7.1.2.5 ДП Сообразност на 

возило во кое дополнително е 

вграден механички уред за 

спојување на моторните и 

приклучните возила (КУКА) 

-7.1.2.6 РУ Вршење на 

стручни и технички работи 

при постапка на сообразност 

на возило на дополнително 

вграден механички уред за 

спојување на моторните и 

приклучните возила 

Преправање КУКА; 

- РУ 7.1.2.8 Работно упатство 

за инспекција на преправено 

возило кое поради 

преадаптирање, или 

реконструкција, или 

преадаптирање на матично 

или претходно надградената 

каросерија, односно 

доопромување со соодветни 

уреди се преправа, од еден 

вид во дру вид, или варијанта 

или изведба (од N во M 

категорија или обратно, од 

отворено во затворено и 

обратно и сл. ); 

- РУ 7.1.2.9 Работно упатство 

за инспекција на возило во 

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.); 

- РУ 7.1.2.10 Работно 

Упатство за инспекција на 

возило на кое дополнително е 

вградена дигалка, пумпа за 

преточување, платформа за 

натоварување и 

растоварување на 

превезуваниот товар; 

- РУ 7.1.2.11 Работно 

упатство за инспекција на 

дополнително вградени 

паралелни команди поради 

адаптирање на возилото за 

обука на возачи (авто школи); 

составните делови, 

самостојните технички 

единици, опремата, 

димензиите и вкупните 

маси и осното 

оптеретување на возилата 

(Сл. Весник на РМ бр. 

21/10). 
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- РУ 7.1.2.12 Работно 

упатство за инспекција на 

возило со промена на број на 

седишта; 

-РУ  7.1.2.13 – Упатство за 

инспекција на преправено 

возило на кое дополнително е 

поставен разладен уред на 

товарниот дел од каросеријата 

поради обезбедување на 

посебни услови на 

превезуваниот товар. 

-7.1.2.17 АТ РУ Работно 

упатство за утврдување на 

техничко-безбедносни 

карактеристики 

Approval of altered 

vehicles  

 

Inspection before 

use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7.1.2.1 DP Conformity to a 

modified vehicle with retrofit 

LPG and CNG unit  

-7.1.2.2 RU Guidance for 

performing professional and 

technical work for inspection of 

a modified vehicle with retrofit 

LPG and CNG unit 

-7.1.2.3 DP Conformity to a 

modified vehicle that are 

additionally fitted protective 

foils or colored glass;  

-7.1.2.4 RU Guidelines for 

approval of modified vehicles 

that are additionally fitted 

protective foils or colored glass;  

-7.1.2.5 DP Conformity of a 

vehicle in which a mechanical 

coupling device for motor and 

coupling vehicles is additionally 

incorporated (HOOK) 

7.1.2.6. RU Performing 

professional and technical 

works in the procedure of 

conformity of a vehicle to a 

further incorporated 

mechanical coupling device for 

motor and attached vehicles 

(HOOK); 

-RU 7.1.2.8 - Manual for 

inspection of altered vehicle for 

re-adaptation, or 

reconstruction, or readaptation 

of a parent or previously 

upgraded bodywork or 

equipping with appropriate 

devices pretending, from one 

species to Drew type or variant 

or performance (from N to M 

category or vice versa, from an 

open in closed and vice versa.); 

-RU 7.1.2.9 - Manual for 

inspection of vehicle altered in 

- Regulation for approval of 

altered and repaired  

vehicles 

- art.5,  

 - art.6 [1,2,3 4, 7,8, 10, 

14,15 and 20] and  

- art.7 [1, 2, 3, 4, 5, 

6,12,13,14,15, and 16] 

(Official Gazette of RMNo. 

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); 



 

ИНСTИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

INSTITUTE FOR ACCREDITATION OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 

 

Издание 3/Issue 3 
Верзија 5/Version 5 

ОБ 05-31 
OB 05-31 Страна/Page 6 од/of  9 

 

terms of engine; 

-RU 7.1.2.10 - Manual for 

inspection of the vehicle which 

is additionally embedded jack, 

pump revolving platform for 

loading and unloading of 

transported cargo, towing 

winch etc.; 

-RU 7.1.2.11 - Manual for 

inspection of the vehicle which 

is being built parallel 

commands for adapting the 

vehicle for training drivers 

(driving schools); 

-RU 7.1.2.12-Manual for 

inspection of the vehicle with 

changing seat number; 

-RU 7.1.2.13 - Manual for 

inspection of altered vehicle 

with cooling device additionally 

placed on the loading area of 

the body, due to the provision of 

special conditions of the 

transported cargo; 

- 7.1.2.17 АТ RU Working 

Instruction for determing 

technical-safety characteristics; 

 

 

 

 

 

3. 

Евидентирање 

промени на возило  

 

Контрола пред 

употреба 

- 7.1.3.1 ДП Евидентирање 

промени  

- 7.1.3.2 РУ Евидентирање 

промени  

 

- Правилник за промени на 

возилата што не значат 

преправка и поправка и 

начинот на нивното 

евидентирање, како и 

формата и содржината на 

образецот за потврда за 

вградување (Сл. Весник на 

РМ бр.94/2009)  

Logging of changes to 

the vehicle  
 

Inspection before 

use  
 

- 7.1.3.1 DP Logging of changes 

- 7.1.3. 2 RU Logging of 

changes  
 

- 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 (Official Gazette 

of RM 94/2009)  

4. 

Инспекција на возила 

за подготвеност за 

сообраќај на возилата 

(ЕКМТ)  

Периодична, 

Вонредна 

- 7.1.4.1 ДП ЕКМТ  

- 7.1.4.2 РУ ЕКМТ  

 

- Закон за превоз во 

патниот сообраќај (Сл. 

Весник на РМ бр.68/04 и 

71/16)  

Inspection of vehicle 

for Roadworthiness 

(CEMT) 

Periodical, 

Extraordinary 

- 7.1.4.1 DP CEMT  

- 7.1.4.2 RU CEMT  

 

- Law on transportation on 

road traffic (Official Gazette 

of RM 68/04 and 71/16)  

5. 

Инспекција при 

утврдување и 

втиснување на 

идентификациски 

ознаки на возила (број 

на шасија и број на 

мотор)  

 

Во постапка за 

единечно 

одобрување и за 

веќе 

регистрирани 

возила во 

Република 

Македонија по 

РУ 7.1.6.1 Работно упатство 

за утврдување и втиснување 

на идентификациски ознаки  

 

- 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 
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упат на МВР  

 

постапката за обележување 

и поништување на 

идентификациските ознаки 

на шасијата и/или моторот 

на возилото (Сл. Весник на 

Р.М. бр. 109/2016)  

Inspection in 

determining and 

imprinting 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  

 

RU 7.1.6.1 Working guide for 

embossing identification marks  

 

- Regulation 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)  

6. 

Одобрување на тип на 

возило од категориите  

L, M, N, O, T, R 

Контрола пред 

употреба 

-7.1.2.15 РУ Упатство за 

одобрување на тип на возило 

L,M, N, O, T, R 

Закон за возила (Сл. 

Весник на Р.М. 

бр.140/2008) - член 57 

став(1) и став (2) - 

техничка служба 

категорија А согласно член 

58; 

  

- Технички спецификации 

согласно одредбите на 

член 11 став 2 во Законот 

за возила;  

Правилник за одобрување 

на тип на моторни возила 

со две или три тркала (Сл. 

Весник бр 131/2009); 

 

- Правилник за одобрување 

на нови моторни и 

приклучни возила и 

системите, составните 

делови и самостојните 

технички единици 

наменети за таквите 

возила. (Сл. Весник на РМ 

бр.132/2009) член 2 став 1;  

 

- Правилник за одобрување 

на зeмјоделски и шумски 

трактори (Сл. Весник на 

РМ бр.134/2009);  

 

- Правилник за техничките 

барања за системите, 

составните делови, 

самостојните технички 

единици, опремата и 

вкупните маси и осното 

оптоварување на возилата 

(Сл. Весник на РМ 

бр.21/2010); 
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Vehicle type approval in 

categories L, M, N, O, 

Т, R 

Inspection before 

use 

-7.1.2.15 Guidance for vehicle 

type approval 

- Law on vehicles (Official 

Gazette of R.M. No. 140/08) 

- article 57paragraph (1) 

and (2) - category of 

technical service A 

according article 58; 

Technical specifications 

according article 11 

paragraph 2 in Law on 

vehicles;  

- Regulation on type 

approval of motor vehicle on 

two or three wheels (Official 

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

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);  

- Regulation on approval of 

agricultural and forest 

tractors (Official Gazette of 

R.M. No. 134/09); 

Regulation on technical 

requirements of systems, 

components and separate 

technical units, equipment 

and total mass and axel load 

of vehicles (Official Gazette 

of R.M. No. 21/10); 

7. 

АТП возила 

Инспекција на 

состојбата и 

изолациониот 

капацитет на комората 

Инспекција на 

состојбата и 

ефективноста на 

термичкиот уред 

Почетни, 

периодични, 

меѓупериодични 

и вонредни 

проверки 

-7.1.2.16 АТ РУ Работно 

упатство за одобрување на 

возила за  АТП 

- Договор за меѓународен 

превоз на лесно расипливи 

стоки и специјални 

средства за нивни превоз 

(ATP),  

- ATP 2012, прилог 1, 

додаток 2, поглавје 5 

Проверка на изолациониот 

капацитет на опремата во 

употреба,  

- ATP 2012, прилог 1, 

додаток 2, поглавје 6 

Потврда на ефективноста 

на термичкиот уред на 

опремата во употреба; 

ATP vehicles Inspection 

of the condition and 

insulating capacity of 

equipment Inspection of 

the condition and 

effectiveness of the 

thermal appliance 

Initial, periodic, 

intermediate and 

exceptional 

inspections 

-7.1.2.16 AT RU Working 

instruction for approval of ATP 

- Agreement on the 

international carriage of 

perishable goods and special 

funds for their transport 

(ATP),  

- ATP 2012, Annex 1, 

Appendix 2, Paragraph 5 

Checking the insulating 

capacity of equipment in 

service  

- ATP 2012, Annex 1, 

Appendix 2, Paragraph 6 
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Verifying the effectiveness of 

thermal appliances of 

equipment in service 

8. 

Инспекција на 

аналогни и дигитални 

тахографи 

Прва, 

Периодична, 

Вонредна 

7.1.2.18 AT РУ Работно 

Упатство за инспекција на 

дигитални тахографи. 

Законот за работното 

време на мобилните 

работници во патниот 

сообраќај и уредите за 

запишување во патниот 

сообраќај (Сл.Весник на 

РМ бр. 140/2018),  

 

Правилник за техничките 

карактеристики на 

тахографот и начинот на 

употреба, вградување, 

поправање, проверка и 

контрола на тахографот 

(Сл. Весник на РМ бр. 

102/2010) 

Inspection of analog 

and digital tachographs 

First, Periodical, 

Extraordinary 

7.1.2.18 АТ UP Working guide 

for inspection of digital 

tachographs 

Law of the working time of 

the mobile workers and 

drivers of the road traffic 

and devices for recording 

road traffic VI Tachographs 

(Official Gazette of R.M. No. 

140/2018),  

Regulation for technical  

characteristics of 

tachographs and using, 

installing, repairing, 

checking and inspection of 

tachographs (Official 

Gazette of RM 102/10) 
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                                                                                           Dr.Sloboden Chokrevski DVM M.Sc. 

 

              

             Директор 

                                                                                                              Director 

 

 


