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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 394  алинеја 24 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 ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА И 
ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА 

СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ПРЕДАВАЧ И ВОЗАЧ-
ИНСТРУКТОР ВО АВТОШКОЛА, КОНТРОЛОР, ИСПИТУВАЧ ПО НАСТАВНА 
ПРОГРАМА ОД СООБРАЌАЈНИ ПРАВИЛА И ПРОПИСИ (ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ) И 

ИСПИТУВАЧ ПО НАСТАВНА ПРОГРАМА ОД УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛО 
(ПРАКТИЧЕН ДЕЛ) ВО ИСПИТЕН ЦЕНТАР

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат критериумите во однос на просторните услови и 

материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на 
стручниот испит за вршење на работи на предавач и возач-инструктор во автошколата, за 
контролор, испитувач по наставна програма од сообраќајни правила и прописи (теоретски 
дел) и испитувач по наставна програма од управување со возило (практичен дел) во 
испитен центар.

Член  2
Полагањето на стручниот испит од членот 1 од овој правилник се спроведува во 

просториja која треба да бидe опремена со:
- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците за тестирање, пет за членовите на 

комисијата за полагање и едно за серверот;
- најмалку 36 столчиња;
- дисплеј или видео-бим за објавување на резултати од најмалку 40“;
- најмалку 30 персонални компјутери со монитор од најмалку 19“;
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за 

локално снимање на процесот на тестирање;
- локална телекомуникациска мрежа и мрежен преклопник и
- систем за видео надзор кој ќе овозможи видео запис за препознавање на кандидатите 

за време на полагање на стручниот испит.

Член  3
Просторијата за полагање на испитот има интернет конекција од најмалку 10мб/с, 

наменета само за електронското полагање на испитот и пристап до апликацијата на 
Министерството за внатрешни работи за спроведување на електронското полагање на 
испитот.

Член   4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-20744/1 Министер
31 март 2016 година за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.


