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Прилог кон сертификатот за акредитација на 

инспекциско тело 
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Inspection Body 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.      

АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

 

 

Accredited body 

 

 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

 

Location 

 

 

ВЕЛКОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кавадарци  

Подружница Станица за технички преглед 

Кавадарци 

 

VELKOM TREJD DOOEL Kavadarci  

Branch Office Station for technical examination of 

vehicles Kavadarci 

 

ЗАПАДЕН БУЛЕВАР бр.129  

1430 Кавадарци  

 

ZAPADEN BULEVAR br.129  

1430 Kavadarci 

 

 

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 

 

 

 

 

 

A short description of the 

accreditation scope 

 

 

 

 

 

 

Единечно одобрување на возила, одобрување 

на преправени возила, тахографи и таксаметри, 

АТП, инспекција на подготвеноста на возилата 

за сообраќај (ЦЕМТ), Утврдување и 

втиснување на идентификациски ознаки на 

возилата (број на мотор и број на шасија) 

 

Single vehicles approval, approval of altered 

vehicles, tachographs and taximeters, ATP , 

inspection of vehicle for roadworthiness (ECMT), 

Inspection in determing and imprinting 

identification markings on vehicles (chassis 

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. 

 

Инспекција на аналогни и 

дигитални тахографи 

 

Прва,  

Периодична,  

Вонредна 

УП 7.1.1 Упатство за 

инспекција на аналогни 

тахографи 

УП 7.1.2 Упатство за 

инспекција на дигитални 

тахографи 

- Закон за работното време 

на мобилните работници во 

патниот сообраќај и уредите 

за запишување во патниот 

сообраќаj (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 

UP 7.1.1 Working Guide 

for inspection of analog  

tachographs 

UP 7.1.2 Working Guide 

for inspection of digital  

tachographs 

 

- Law of the working time of 

the mobile workers of the road 

traffic and devices for  

recording road traffic  

(Official Gazette  

of R.M. No.140/2018),  

 

- Regulation for technical  

characteristics of tachograph  

and using installing, 

repairing, checking and 

inspection of tachograph 

(Official Gazette of R.M. No. 

102/2010) 

2. 

Инспекција на 

таксаметри 

 

Прва,  

Периодична,  

Вонредна 

УП 7.1.3 Упатство за 

инспекција на 

таксаметри 

 

Inspection of taximeters First,  

Periodical,  

Extraordinary 

UP 7.1.3 Working Guide 

for inspection of 

taximeters 

 

3. 

Единечно одобрување на 

возила од категориите L, 

M, N, O, T и R 

Контрола пред 

употреба 

УП 7.1.4 Упатство за  

единечно одобрување на 

возило 

- Правилник за единечно 

одобрување на возило 

член 2 став 1, 

 член 2 став 2 [секторски за 

возило за специјална намена 

(вклучувајќи АТП) и возило 

во последна фаза од 

повеќефазно одобрување]  и 

член 2 став 3 

(секторски за преправки 

опфатени во точка 4 од 

табелата); 
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(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 

and R 

Inspection before  

use 

UP 7.1.4 Work 

instructions for single 

vehicle approval 

- Regulation on Single  

Vehicle Approval,  

Art.2 Par. 1 and  

Art.2 Par.2 [special purpose 

vehicles (including ATP) and 

vehicles in final stage of multi-

stage approval] 

Art.2 Par.3 (for altered 

vehicles in point 4 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); 

4.  

Одобрување на 

преправено возило  

 

Контрола пред 

употреба 

- УП 7.1.5 Упатство за 

одобрување на возило со 

дополнително вграден 

уред за течен нафтен гас 

(ТНГ); 

- УП 7.1.6 Упатство за 

одобрување на возило во 

кое дополнително се 

вградени заштитни 

фолии или обоени 

стакла; 

- УП 7.1.7 Упатство за 

одобрување на возило со 

дополнително вграден 

механички приклучок 

(кука); 

-УП 7.1.9 Утврдување на 

масени параметри; 

-УП 7.1.10 Промена на 

категорија (од товарно во 

патничко или обратно); 

-УП 7.1.11 Промена на 

број на седишта; 

-УП 7.1.12 Промена на 

погонски мотор со мотор 

од друг вид или тип, или 

со мотор кој има други 

- Правилник за одобрување 

на преправени и поправени 

возила: 

-Член 5, 

-член 6 [секторски по точка 

1, 4 и 10] и 

- член 7 [секторски по точка 

1 (ТНГ), 4, 13] (Сл. Весник 

на РМ бр. 7/10);  

 

- 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). 
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карактеристики(силина, 

или работна зафатнина, 

или еколошки параметри 

итн.) 

Approval of altered 

vehicles  

Inspection before  

use 

- UP 7.1.5 Work 

Instruction  for approval 

on retrofitted  LPG unit in 

vehicle; 

- UP 7.1.6 Work 

Instruction  for approval of 

a vehicle fitted  with 

additional protective films 

for tinted glass; 

- UP 7.1.7 Work 

Instruction  for approval of 

a vehicle with additional 

built-mechanical 

connector (hook); 

-UP 7.1.9 Determination 

of mass parameters; 

-UP 7.1.10 AlteredRe-

adaptation; 

-UP 7.1.11 Alteredchanges 

in the number of seats; 

-UP 7.1.12 Altered in 

terms of engine; 

- Regulation for approval  

of altered and repaired  

vehicles: 

Art.5, 

Art.6 point 1, 4 and 10, 

art.7 point [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); 

5. 

Инспекција на 

подготвеноста на 

возилата за сообраќај 

(ЦЕМТ – ЕКМТ) 

Периодична  

Вонредна 

-РУ/7.1.8 Работно 

упатство за ЦЕМТ-

ЕКМТ 

- Закон за превоз во патниот 

сообраќај (Сл. Весник на 

РМ бр.68/04 и 71/16); 

 

Inspection of vehicle for 

Roadworthines (ECMT); 

Periodical, 

Extraordinary 

-RU//7.1.8 Work 

instruction for CEMT-

ECMT 

- Law on Road Transport 

(Official Journal of R.M. 

No.68 /04 and 71/16); 

6. 

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 

Северна 

Македонија по 

Упат од МВР 

-УП 7.1.13 Инспекција 

при утврдување и 

втиснување на 

идентификациски ознаки 

на возила(број на шасија 

и број на мотор) 

- Закон за возила-член 57 

став 1 алинеја 5 (Сл.весник 

на РМ бр.140/08);  

 

- 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 и 

постапката за обележување 

и поништување на 

идентификациските ознаки 

на шасијата и/или моторот 

на возилото(Сл.Весник на 

РМ бр.109/16); 

Inspection in determining 

and imprinting the 

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 

-UP 7.1.13 Work 

instruction for determining 

and imprinting the 

identification markings on 

vehicle 

- Law on vehicles – Article 57, 

Paragraph 1, Line 5 (Official 

Gazette of RM 140/08);  

- Regulation on the form and 

content of the application for 

granting identification 

marking (chassis number) and 

the form and content of 
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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 109/16); 

 

7. 

АТП возила Инспекција 

на состојбата и 

изолациониот капацитет 

на комората; 

Инспекција на состојбата 

и ефективноста на 

термичкиот уред; 

Периодични, и 

вонредни 

проверки 

-УП 7.1.14 Одобрување 

на возило за АТП превоз 

- 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 

Periodic and 

exceptional 

inspections 

-UP 7.1.14 Work 

instruction of vehicle 

intended for carriage of 

perishable foodstuffs. Type 

of vehicle – Semitrailer 

reefer 

- 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 

Verifying the effectiveness of 

thermal appliances of 

equipment in service 

 

 

                          M-р Слободен Чокревски                                      

                                                                                              M.Sc..Sloboden Chokrevski DVM  

 

               

              Директор 

                                                                                                               Director 

 

 


