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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 394 алинеjа 17 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 ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРЕДАВАЧ ПО НАСТАВНА ПРОГРАМА 

СООБРАЌАЈНИ ПРАВИЛА И ПРОПИСИ  И ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР 
ВО АВТОШКОЛА

Член 1
Со овој правилник се пропишува форма и содржина на образецот на барањето и на 

образецот на лиценца за предавач по наставна програма сообраќајни правила и прописи 
(во натамошниот текст: лиценца за предавач) и за возач-инструктор во автошкола (во 
натамошниот текст: лиценца за возач-инструктор).

Член 2
(1) Образецот на барањето за издавање на лиценца за предавач се печати на бела 

хартија во А4 формат.
(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член ги содржи следните податоци: 
- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА;
- МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ;
- наслов на барањето;
- податоци за подносителот на барањето: име, татково име и презиме, ден, месец и 

година на раѓање, место на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, живеалиште и 
адреса;

- причини поради кои се поднесува барањето,
- прилози кон барањето;
- податоци за претходната лиценца;
- датум и место на поднесување на барањето;
- место за потпис на подносителот на барањето; 
- податоци за контакт и
- место за потпис на овластеното лице кое го примило барањето. 
(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член е даден во Прилог број 1, кој е 

составен дел на овој правилник.

Член 3
(1) Образецот на лиценцата за предавач е изработен на тврда картонска хартија во 

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

Република Македонија.
(3) Образецот за лиценца од ставот (1) на овој член ги содржи следниве податоци:
- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА;
- МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ;
- амблем на полицијата;
- законски основ за издавање на лиценцата;
- наслов на лиценцата;
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- број на лиценцата;
- име, татково име и презиме на лицето на кое се издава лиценцата;
- ден месец и година на раѓање на лицето на кое се издава лиценцата;
- место и датум на издавање на  лиценцата;
- место за печат;
- место за потпис на министерот за внатрешни работи и
- сериски број на лиценцата. 
(4) Образецот на лиценца за предавач од ставот (1) на овој член е даден во Прилог број 

2,  кој е составен дел на овој правилник.

Член 4
(1) Образецот на барањето за издавање на лиценца за возач-инструктор се печати на 

бела хартија во А4 формат.
(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член ги содржи следните податоци: 
- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА;
- МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ;
- наслов на барањето;
- податоци за подносителот на барањето: име, татково име и презиме, ден, месец и 

година на раѓање, место на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, живеалиште и 
адреса;

- причини поради кои се поднесува барањето;
- прилози кон барањето;
- податоци за претходната лиценца;
- датум и место на поднесување на барањето; 
- место за потпис на подносителот на барањето и
- податоци за контакт и
- место за потпис на овластеното лице кое го примило барањето. 
(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член е даден во Прилог број 3, кој е 

составен дел на овој правилник.

Член 5
(1) Образецот на лиценцата за возач-инструктор е изработен на тврда картонска хартија 

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

Република Македонија.
(3) Образецот за лиценцата од ставот (1) на овој член ги содржи следниве податоци:
- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА;
- МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ;
- амблем на полицијата;
- законски основ за издавање на лиценцата;              
- наслов на лиценцата; 
- број на лиценцата;
- име, татково име и презиме на лицето на кое се издава лиценцата;
- ден, месец и година на раѓање на лицето на кое се издава лиценцата;
- место и датум на издавање на  лиценцата;
- место за печат;
- место за потпис на министерот за внатрешни работи и
- сериски број на лиценцата.
(4) Образецот на лиценцата за возач-инструктор е даден во Прилог број 4, кој е 

составен дел на овој правилник.



Службен весник на РМ, бр. 180 од 28.09.2016 година

3 од 7

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Служен 

весник на Република Македонија“. 

Бр. 13.11-59195/1 Министер
21 септември 2016 година за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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