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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 394 алинеја 16 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 БАРАЊЕТО 
И НА ОБРАЗЕЦОТ  НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР, НАЧИНОТ НА 

НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ВОЗАЧ - ИНСТРУКТОР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

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

образецот на дозволата за возач-инструктор, начинот на издавање и заменување и начинот 
на водење на евиденцијата за издадени дозволи за возач-инструктор во Министерството за 
внатрешни работи. 

Член 2
(1) Дозволата за возач-инструктор се издава врз основа на поднесено барање за 

издавање и заменување на дозвола за возач-инструктор (во натамошниот текст: барањето).
(2) Барањето се поднесува на образец, во А4 формат на хартија во бела боја, лично од 

страна на кандидатот за возач – инструктор односно возачот-инструктор до надлежната 
организациска единица на Министерството за внатрешни работи според живеалиштето на 
кандидатот за возач – инструктор односно возачот-инструктор. 

(3) Барањето од ставот (2) од овој член содржи:
- примател на барањето - Министерство за внатрешни работи;
- наслов: ,,Барање за издавање и заменување на дозвола за возач – инструктор‘‘;
- причина за поднесување на барањето;
- податоци за подносителот на барањето;
- податоци за претходна дозвола за возач-инструктор;
- прилог кон барањето;
- согласност од подносителот на барањето;
- датум и место на поднесување на барањето;
- потпис на подносителот;
- податоци за контакт;
- потпис на службеното лице кое го примило барањето;
- потпис на подносителот и
- упатство за пополнување на барањето за дозвола за возач-инструктор.
(4) Образецот на барањето е даден во Прилог број 1, кој е составен дел на овој 

правилник.

Член 3
(1) При приемот на барањето, од страна на службеното лице овластено за водење на 

постапката (во натамошниот текст: овластеното службено лице) се утврдува идентитетот 
на подносителот на барањето и се проверува дали барањето е уредно пополнето и дали 
кон барањето е приложена потребната документација. 
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(2) Во случај кога не е поднесена целокупната документација потребна за издавање, 
односно заменување на дозвола за возач-инструктор, подносителот на барањето се 
известува во период од 15 дена да ја комплетира потребната документација.

Член 4
При поднесување на барањето, подносителот на барањето приложува една фотографија 

со димензии 3,5x4,5 см., која треба да е фотографирана од лице (ан фас), со неутрален и 
јасен израз и без било каква покривка на лицето, на обична позадина во светла боја, без 
присуство на други лица или предмети. Доколку лицето носи очила, истите не може да ги 
покриваат очите и да покажуваат одблесок на светлината. 

Член 5
(1) Барањето за заменување на дозвола за возач-инструктор се поднесува во следните 

случаи:
- поради истечен рок на важност;
- кога дозволата за возач-инструктор е изгубена, украдена, уништена или оштетена на 

начин што оневозможува нејзино користење;
- кога на возачот-инструктор му се променети личните податоци и
- кога се врши запишување на нова категорија на возила за која возачот-инструктор има 

положено испит.

Член 6
(1) Дозволата за возач-инструктор се издава на образец изработен на дводелна тврда 

картонска хартија, со светло сина боја,  во правоаголна форма, развиен  со димензии  140 x 
110 мм, а кога ќе се превитка 70 x 110 мм. 

(2) Дозволата за возач-инструктор ги содржи следните податоци:
- Република Македонија;
- Министерство за внатрешни работи;
- код МК;
- назив на исправата;
- сериски број;
- ознака L;
- име;
- презиме;
- датум и место на раѓање;
- матичен број;
- живеалиште;
- број од евиденцијата за возачи-инструктори;
- орган што ја издал;
- датум на издавање;
- рок на важност;
- категорија;
- датум на положен испит;
- место каде е положен испитот;
- потпис на овластеното лице М.П. ;
- фотографија;
- потпис на овластено лице и
- забелешка.
(3) Образецот на дозволата за возач-инструктор од ставот (1) на овој член е даден во 

Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.
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Член 7
(1) Евиденцијата за издадени дозволи за возач-инструктор се води рачно и електронски.
(2) Евиденцијата од ставот  1 на овој член ги содржи следните рубрики:
 - реден број; 
 - презиме, татково име и име;
 - датум и место на раѓање;
 - адреса на живеење;
 - категорија на дозвола за возач-инструктор;
 - датум кога е положен испитот за возач-инструктор и
 - забелешка.

Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

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

Бр. 13.1-50075/1 Министер
17 август 2016 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Митко Чавков, с.р.
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