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 Прилог кон сертификатот за акредитација на 

инспекциско тело 

Annex to the Accreditation Certificate of 

Inspection Body 

Бр. ИТ-097/No. IB-097 
 

 

Датум: 06.07.2022           Го заменува прилогот од 12.11.2020 

Date:  06.07.2022          Replaced annex dated 12.11.2020  

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

 

 

 

Accredited body 

 

 

 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

 

Location 

Центар за истражување, развој и континуирано 

образование ЦИРКО дооел Скопје,  

Инспекциско тело за моторни возила и 

мобилни машини  

 

Centre for research, development, and continually 

education – CIRКO LTD Skopje  

Inspection body for motor vehicle and mobile 

machine  

 

Ул. Руѓер Бошковиќ бб, П.Ф 464,  

1000 Скопје 

 

St. Rudjer Boskovik  n.n. PO Box 464 

1000 Skopje 

 

 

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 

 
-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 челн 5; член 6 став 10, 20, 23; член 7, став 1, 4, 13. 

-Евидентирање на промени кои не значат преправки и поправки; 

-Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и 

број на мотор); 

-Проверка на исполнетост на основните здравствени и безбедносни барања за спречување на 

опасностите кои произлегуваат од мобилните машини; 

-Проверка за издавање на ЕКМТ сертификат за подготвеност за сообраќај на товарните моторни и 

приклучни возила. 

 

A short description of the accreditation scope 
- Individual 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, paragraphs 10,20 and 23; article 7, paragraphs 1, 4 and 13; 

- Logging of changes which do not mean alteration or reparation; 

- Inspection in determining and imprinting the identification markings on vehicles (chassis number and 

engine number); 

- Identification and evaluation of technical status of the mobile machines in the part that concerns of the   

  dangers that result from their mobility; 

-Check for ECMT Certificate of Roadworthiness Test for Motor Vehicles and Trailers. 
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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 

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 Република Македонија” бр. 140/08) 

и измените 

- член 20 став (4)  

- член 52-а став (4) и  

- член 57 став (1) алинеа 3 и 4. 

 

2. Правилник за единечно одобрување 

на возило („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 16/2010) и 

измените  

- согласно одредбите од:член 2 став 1 

 

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 12/02/2010) 

 

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) 

 

5. Технички спецификации согласно 

одредбите на член 11 став 2 во  

Законот за возила (објавени на 

страната на Министерството за 

Економија) 

 

Individual vehicle 

approval 

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 

individual approval of 

vehicles 

1. Law on vehicles (Official Gazette of 

Republic of Macedonia No. 140/08) and 

amendments 

- Article 20 paragraph (4)  

- Article 52-а paragraph (4) and  

- Article 57 paragraph (1) lines 3 and 4. 

 

2. Regulation on single approval of 

vehicle (Official Gazette of R. M. No. 

16/2010) and amendments 

- according to the provisions in Article 2 

paragraph (1). 
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3. 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 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) 

 

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 Република Македонија” бр. 140/08) 

и измените 

- согласно членот 19 

- согласно со членот 54 

 

2. Правилникот за одобрување на 

преправени и поправени возила (Сл. 

Весник на РМ бр. 7/2010) согласно: 

- член 5; 

- член 6, став 10,20,23; 

- член 7, став 1,4,13; 

 

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 12/02/2010) 

 

4. Технички спецификации согласно 

одредбите на член 11 став 2 во  

Законот за возила (објавени на 

страната на Министерството за 

Економија) 

 

 

 

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 

amendments 

 - Article 19, 

- Article 54. 

 

2. Regulation on approval of altered and 

repaired vehicles (Official Gazette of 

R.M.No. 7/10) according: 

- Article 5; 

- Article 6 line 10, 20, 23; 

- Article 7 line 1, 4, 13. 

 

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 Republic of Macedonia No. 

21/10)  

 

4. Technical specifications according 

article 11 paragraph 2 in Law on 

vehicles 

3. 

Проверка на 

евидентирани 

промени на возило 

кои незначат 

преправки и 

поправки 
 

 

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 

евидентирани 

промени на возилото 

1. Закон за возила (“Службен весник 

на Република Македонија” бр. 140/08) 

и измените 

- член 54 
 
2. Правилник за промени на возилата 

што не значат преправка и поправка и 

начинот на нивното евидентирање, 

како и формата и содржината на 

образецот на потврдата за вградување 

("Службен весник на РМ" бр. 94/2009) 
 
3. Технички спецификации согласно 

одредбите на член 11 став 2 во 

Законот за возила 

 

Logging of changes to 

the vehicle which do 

not mean alteration or 

reparation 

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 logging 

of changes to the 

vehicle which do not 

mean alteration or 

reparation 

1. Law on vehicles (Official Gazette of 

Republic of Macedonia No. 140/08) and 

amendments 

 

2. Regulation on changes of vehicles 

which do not mean alteration or 

reparation and mode of their logging, as 

well as form and contents of document 

for approving the installation. (Official 

Gazette of R.M. No. 94/2009) . 

 

3. Technical specifications according 

article 11 paragraph 2 in Law on 

vehicles. 

4. 

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 

1. Закон за возила (“Службен весник 

на Република Македонија” бр. 140/08) 

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) 
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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 

 

Determining and 

imprinting the 

identification 

markings on vehicles 

(chassis number and 

engine number) 

Inspection before 

use  

1. PI 7.1 Procedure for 

methods and 

procedures of 

inspection  

 

2. Manual for 

performance of 

professional and 

technical work in the 

process of determining 

and assignment of 

identification markings, 

imprinting and 

cancelation of 

identification markings 

on the vehicle chassis 

and/or engine of the 

vehicle.  

 

3. 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 the 

Republic of Macedonia 

after the referral of 

MOI 

1. Law on vehicles (Official Gazette of 

Republic of Macedonia No. 140/08) and 

amendments 

 

2. 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. 109/16). 

5. 

Идентификација и 

оцена на техничата 

состојба на мобилни 

машини во делот кој 

се однесува на 

опасностите кои 

произлегуваат од 

нивната мобилност 

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 проверка 

на исполнетост на 

основните 

здравствени и 

безбедносни барања 

за спречување на 

опасностите кои 

произлегуваат од 

мобилните машини 

1. Закон за возила (“Службен весник 

на Република Македонија” бр. 140/08) 

и измените 

 

2. Правилник за изменување и 

дополнување на Правилникот за 

идентификација и идентификација и 

оцена на техничката состојба на 

возилата (Сл. Весник на Р.М. 

106/2016) 

3. Правилник за изменување и 

дополнување на правилникот за 

единечно одобрување на возило 

(Сл. Весник на РМ бр. 

182/2016) 

 

 

 
Identification and 

evaluation of technical 

Inspection before 

use 

1. PI 7.1 Procedure for 

methods and 

1. Law on vehicles (Official Gazette of 

Republic of Macedonia No. 140/08) and 
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status of the mobile 

machines in the part 

that concerns of the 

dangers that result 

from their mobility. 

 

 

procedures of 

inspection  

 

2. Manual for 

performance of 

professional and 

technical work in the 

process of control of 

fulfillment of the basic 

health and safety 

requirements for 

preventing dangers that 

result from mobile 

machines. 

amendments 

 

2. Regulation on Identification and 

identification and еvaluation of technical 

status of the vehicle (Official Gazette of 

RM No. 106/2016) 

 

3. Regulation Amending the Regulation 

on singleapproval of a vehicle 

(Official Gazette of RM No.182/2016) 

6. 

Проверка на 

подготвеност за 

сообраќај на 

товарните, моторни 

и приклучни возила 

(ЕКМТ/ЦЕМТ) 

Периодична, 

Вонредна 

1. ПИ 7.1 Процедура 

за методи и постапки 

на инспекција 
 

2. Прирачник за 

вршење стручни и 

технички работи во 

постапка на проверки 

за издавање на ЕКТМ 

сертификат за 

подготвеност за 

сообраќај на 

товарните, моторни и 

приклучни возила  

1. Закон за превоз во патниот 

собраќај (Сл. весник на РМ бр.68/04 

и 71/16) 

 

2. Правилник за поблиските 

критериуми за просторните, 

техничките уреди како и формата и 

содржината на сертификатот за 

подготвеност за сообраќај на возила 

(Службен весник на РМ 60/2007), 

Check for ECMT 

Certificate of 

Roadworthiness Test 

for Motor Vehicles 

and Trailers 

Periodical, 

Extraordinary 

1. PI 7.1 Procedure for 

methods and 

procedures of 

inspection  

 

2. Manual for 

performance of 

professional and 

technical work in the 

process of control of 

Issuing of ECMT 

Certificate of 

Roadworthiness Test 

for Motor Vehicles and 

Trailers 

1. Low on Road Transport (Official 

Gazette of RM. No.68/04 and 71/16) 

 

2.Rules on close criteria for spatial, 

technical devices and the form and 

content of the certificate for vehicles 

roadworthiness (Official Journal of 

R.M. No.60 2007) 

 

 

 

М-р Слободен Чокревски 

Sloboden Chokrevski, Msc 

                             

Директор 

Director 

 

 

 

 

 

 

Ова е електронска верзија од Прилогот кон сертификатот за акредитација  

 

This is on-line copy of the Annex to the accreditation certificate.  


