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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 394, алинеја 11 од Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16), 
министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
ЛИЦЕНЦАТА ЗА АВТОШКОЛА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на лиценцата за 

автошкола (во натамошниот текст: лиценцата).

Член 2
(1) Образецот на лиценцата е изработен на тврда картонска хартија во правоаголна 

форма со А4 формат. 
(2) Во позадината на образецот од ставот (1) на овој член отпечатено е знамето на 

Република Македонија.

Член 3
 (1) Образецот на лиценцата ги содржи следниве податоци:
- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА;
- МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ;
- амблем на полицијата;
- наслов;
- број на лиценцата; 
- назив на автошколата;
-седиште на автошколата;
-категории на моторни возила за кои автошколата е овластена за спроведување на 

оспособување на кандидати за возачи;
-место и датум на издавање на лиценцата;
-  место за печат;
- место за потпис на министерот за внатрешни работи и
- сериски број на лиценцата.
(3) Образецот на лиценцата е даден во Прилогот и е составен дел на овој правилник.

Член 4
Со денот на отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи 

Правилникот за формата и содржината на образецот на лиценцата за автошкола 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/07 и 51/12).

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува по шест месеци од денот 
на неговото влегување во сила.

          Бр. 13.1-27120/1 Министер
    26 април 2016 година за внатрешни работи,
           Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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