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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Врз основа на член 64-в став (3) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14 и 42/14), министерот за транспорт
и врски, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА
ОШТЕТЕНИТЕ ВОЗИЛА И ВОЗИЛА ВО ДЕФЕКТ ОД
ОПШТИНСКИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА ЗА
ТЕРИТОРИЈАТА НА СООДВЕТНАТА ОПШТИНА ИЛИ
ГРАДОТ СКОПЈЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето и потребната документација за добивање на
лиценцата за отстранување на оштетените возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта за
територијата на соодветната општина или градот Скопје.

Член 2
Барањето за добивање на лиценцата за отстранување на оштетените возила и возила во дефект од општинските и
локалните патишта за територијата на соодветната општина или градот Скопје се доставува на образец во А-4
формат на хартија во бела боја.
Барањето од став 1 на овој член ги содржи следните податоци: назив на општината, назив „Барање за добивање на
лиценца за отстранување на оштетените возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта“, име и
презиме на подносителот на барањето, назив и седиште на правното лице, број на моторни возила со кои ќе се врши
дејноста, потребни документи:
1. Извод од тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар од Централен регистар на
Република Македонија во оригинал (не постар од шест месеци) со соодветна приоритетна дејност.
2. Доказ за сопственост на едно или повеќе регистрирани возила за отстранување на оштетени возила и возила во
дефект:
- Фотокопија заверена на нотар од собраќајни дозволи на возилата регистрирани на име на правното лице или
- Договор за лизинг (оригинал или копија заверана на нотар),
3. Доказ дека има вработено во редовен работен однос, минимум еден возач по возило со:
- Список на вработени по обврзник од Фондот за пензиско инвалидско осигурување на Република Македонија во

оригинал (не постар од 60 дена) или
- Преглед на пријави/одјави во задолжителното социјално осигурување за деловен субјект издаден од Агенцијата за
вработување на Република Македонија во оригинал (не постар од 60 дена)
4. Важечко уверение за положен курс за давање на итна медицинска помош за секој возач.
Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој
правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
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