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Вовед
Јасно утврдената и декларирана цел на Република Македонија за интегрирање во
Европската унија и нејзините структури, како и создавањето услови за примена на
европските стандарди во националното законодавство, го отвори прашањето за
усогласување на одредени прашања од областа на сообраќајот на патиштата што се
однесуваат на категориите на возачки дозволи односно нивно усогласување со
конкретни регулативи односно директиви на Европската унија.
Имајќи го предвид изнесеното, а следејќи ги тенденциите за целосно усогласување на
националното законодавство со законодавството на Европската унија, потврдено и во
Националната програма за усвојување на правото на Европската унија, како дел од
основните стратешки документи на Владата на Република Македонија во областа на
Транспортната политика, донесувањето на нов Закон за безбедност на сообраќајот на
патиштата

ќе

овозможи

воспоставување

формално-правни

предуслови

за

имплементација на еврoпските страндарди и принципи кои важат во областа на
сообраќајот на патиштата.
Спроведувањето на оспособување на кандидат за возач го врши правно лице по
добивање на лиценцa за автошкола од Министерството за внатрешни работи.
Лиценцата, Министерството за внатрешни работи ја издава доколку автошколата ги
исполнува условите утврдени во Законот за безбедност во сообраќајот. Автошколата
може да започне со работа по нејзиниот упис во Централниот регистар на Република
Македонија.
Со барањето за упис во Централниот регистар на Република Македонија, се поднесува и
лиценцата за автошкола издадена од Министерството за внатрешни работи, како доказ
дека се исполнети пропишаните услови за работа на автошколата.
Автошколата, по донесување на одлука за промена во однос на основачот, стручниот
кадар, адресата или одговорното лице во автошколата, е должна во рок од осум дена од
денот на настанатата промена за истата писмено да го извести Министерството за
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внатрешни работи. Доколку не биде известено МВР, на автошколата ќе и се изрече
глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност.
За оспособување на кандидати за возачи, автошколата задолжително треба да ги
исполнува следниве услови:
-

да има стручен кадар,

-

да има опремена просторија (училница) од најмалку 20 m² со видео надзор,

-

да има уреден простор за прием на кандидати за возачи и за работа на стручниот
раководител на автошколата,

-

да има сообраќаен автодром (полигон) во сопственост на автошколата или под
закуп кој ги исполнува пропишаните услови и соодветните сообраќајнотехнички елементи,

-

да има најмалку две сопствени возила од категорија „Б“, а за останатите
категории по едно сопствено возило или возило под закуп и

-

да располага со наставни средства, помагала и информатичка опрема за
спроведување на наставната програма укажување на прва помош на лица
повредени во сообраќајна незгода, како и софтверска веб апликација.

Стручен кадар се лица кои се вработени во автошколата и тоа:
-

стручен раководител,

-

предавач и

-

возач-инструктор.

Возилата на автошколата задолжително треба да бидат: – регистрирани во Република
Македонија, – опремени со двојни команди, освен возилата од категориите А, А1, D,
D1, F и G и возилата за лицата со посебни потреби, – опремени со соодветен уред
(камера со двострано снимање со сопствен извор на напојување) кој овозможува видео
и аудио запис со можност за архивирање и документирање на снимените податоци кои
се чуваат во автошколата 90 дена од денот на издавањето на потврдата за оспособеност
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на кандидатот за возач и – опремени со две возачки огледала поставени на двете
надворешни страни на предниот дел на возилото. 1
Работите на организирање и спроведување на возачкиот испит за кандидат за возач, ги
врши правно лице по добивање лиценца за испитен центар од Министерството за
внатрешни работи, за временски период од пет години. Испитниот центар и
подружниците со свои акти го уредуваат начинот на организација и вршење на работите
на организација и спроведување на возачки испит на кандидат за возач, во согласност
со посебен закон и прописите донесени врз основа на Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата. 2
Во однос на Европската Унија, авто школите, односно центрите за оспособување на
возачи и полагање на возачки испити, се регулирани со една директива и една
регулатива, и тоа Директива 2006/126/ЕС на Европскиот парламент и Советот на европа
за стекнување возчка дозвола, и по ограничена мера со регулативата (ЕС) No 1071/2009
на Европскиот парламент и Советот на Европа за воспоставување на општи правила
вооднос на состојбите кои треба да се исполнуваат за занимање возач и транспортен
оператор во согласност со Директивата на Советот 96/26/ЕС.
Структурата на испитните центри во Европа варира во зависност од земјата, но постои
поврзаност помеѓу нив во однос на квалитетот на обуката која ја пружаат и во
создавањето на возачи со висок квалитет. Без разлика кој бизнис модел се применува
кај овие центри, сите центри мора да исполнуваат некои минимални барања, како што
се висок стандард на инструкторите, соодветни лиценци, односно дозволи и соодветни
квалификации и супервизија.
За разлика од македонскиот модел на испитен центар и од македонската регулатива на
истите, европската регулатива поставува барања за задолжително раководење на
центарот од квалификуван менаџер кој ќе се грижи за работата на центарот, но и ќе
врши претходна евалуација на потенцијалните кандидати за возачи. Покрај тоа,
Академик. 2017. Основање и работа на автошкола | Академик. [ONLINE] Available at:
http://www.akademik.mk/servisni-informacii/osnovane-i-rabota-na-avtoshkola/. [Accessed 21 October 2017].
2
Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, „Службен весник на Република Македонија“ бр.
169/15 и 226/15.
1
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потребно е да има минимум две години искуство како возач на возило од „Б“ категорија
и да има високи теоретски практични познавања во однос на возењето.
Центрите за оспособување на кандидати за возачи, според Директивата и регулативата,
мора да поседуваат наставен план кој ќе го рефлектира постребното пропишано со
домашната регулатива на секоја земја-членка и исто така, мора да има досиеа за секој
кандидат и да го прати неговиот напредок, како и неговото здавје и добросостојба, со
истовремена заштита на децата и ранливите категории на граѓани. 3
Во новиот предлог Закон за за безбедност на сообраќајот на патиштата во Главата ,,VI.
Кандидати за возачи, возачи, автошколи, испитни центи и возачки дозволи“, се
уредуваат прашањата сврзани со условите за управување со моторно возило,
автошколите, испитните центри, полагањето на стручен испит за вршење работи во
автошкола и испитен центар и на испит за возач-инструктор, услови за стекнување
право на управување со возило, полагање на возачки испит на кандидат за возач,
возачки дозволи и здравствениот преглед на кандидат за возач и возач.
Имено, во однос на условите за управување со моторно возило, предвидено е со
моторно возило во собраќајот на пат, да може самостојно да управува само лице кое
има важечка возачка дозвола, странска возачка дозвола или меѓународна возачка
дозвола.
Се предвидуваат повисоки услови и страндарди кои се во согласност со стандардите на
Европската Унија, кои треба да ги исполнуваат вработените во автошколите и
испитните центри и тоа: стручниот раководител, предавач по наставна програма
(теоретски дел) и возач-инструктор во автошколата, раководителот, контролорот,
претседателот на испитна комисија, испитувачот по наставна програма сообраќајни
правила и прописи (теоретски дел) и испитувачот по наставна програма управување со
возило (практичен дел) во испитниот центар.
Исто така, за наведената категорија на работници во автошколите односно испитните
центри се воведени и лиценци и тоа: лиценца за предавач по наставна програма
3

European Driving Schools Association (EFA), Minimum Standards for Driving Schools, 101 Wellington Road
North, Stockport, Cheshire.
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(теоретски дел) во автошкола и лиценца за возач-инструктор во автошкола, како и
лиценца за контролор, лиценца за испитувач по наставна програма сообраќајни правила
и прописи (теоретски дел) и лиценца за испитувач по наставна програма управување со
возило (практичен дел) во испитен центар. Истовремено се превидени и основи за
одземање на лиценци за наведените категории на работници, како одземање на
лиценцата на автошколата и испитниот центар.
Воведена е целосна постапка за спроведување на стручен испит со предвидување на
комисии за полагање, комисија за верификација на прашања и комисија за ревизија за
електронскиот начин на полагање на стручен испит за предавач и возач-инструктор во
автошколата, 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.
Целта на воведување на овие одредби е подобрување на процесот на обука на
кандидати за возачи и поквалитетно и објективно спроведување на возачкиот испит, а
од друга страна и воспоставување на индивидуална одговорност на стручните лица во
автошколите и испитните центри со цел превенирање и спречување на можни
злоупотреби.
Условите за стручен раководител и контролор во испитен центар врз основа на
извршена анализа е утврдено дека во испитните центри не може да се исполнат
условите во поглед на „возачки дозволи“ за сите категории, туку само со исполнување
на условот возачка дозвола за возач-инструктор, од причини што не можат да се
обезбедат стручни раководители и контролори ќе се појави застој во работата на
испитните центри. Со оглед на тоа што за секоја категорија потребно е да измине
проток на определено време од три години, за да може да се стекне со полагање од
повисоката категорија, додека кај директно вклучените субјекти во испитниот процес
(претседател и членови на испитна комисија) нема никакви промени.
Процесот на добивање возачка дозвола после обука од страна на авто школите се
овозможува преку соодветно испитување на вештините за управување со моторно
возило. Со цел сообраќајот да може да се одвива безбедно, потребно е продржување
8

кон постоечките стадарди и прописи за обука на нови возачи и соодветно испитување
на знаењата на идните возачи. Обучувањето на кандидатите за возачи треба да се
изведува на таков начин кој ќе обезбеди соодветна обука на кандидатите во однос на
безбедноста, техниката за управување со моторно возило, етика во сообраќајот и обука
за соодветни вештини при управување со моторно возило. Оспособувањето го врши
авто школата, додека проверка на успешноста од обуката го вршат испитните центри.
Испитниот центар е единствениот правен субјект каде може да се полага возачкиот
испит, а неговите цени и исклучително високите критериуми за полагање влијаат на
честите полагања од кандидатите. Наскоро во согласност со законот се предвидува
намалување и на испитните комисии кои од 5 треба да станат 3.
Иако во Република Македонија постојат голем број авто школи и релативно солиден,
односно доволен број на испитни центри, се поставува прашањето колку од авто
школите се способни соодветно да го подготват кандидатот за успешно полагање на
испитите и колку испитните центри можат да ги задоволат потребите на населението за
непречено одвивање на процесот за стекнување право за добивање возачка дозвола. Ите
постапки и процедури за обука и стекнување на возачка дозвола се пропишани со
законски регулативи и прописи кон кои авто школите мора да се придржуваат, додека
испитните центри мора да поседуваат соодветни просторни и технички услови за
спроведување на испитите.
Меѓутоа, иако се направени обиди за хармонизација на македонската регулатива за
обука и ипитување на кандидатите за возачи со регулативата на Европската Унија,
сепак, се јавуваат доста проблеми и недостатоци кои мора да се решат пред домашната
регулатива да биде целосно компатибилна со европската, а тоа се однесува на часовите
за обука на кандидатот, помината километража, општата состојба на кандидатот за
возач, како и соодветно опремување на испитните центри со соодветна техника и
технологија за задоволување на стандардите на Европската Унија.
Предмет на истражување: Предметот на истражување во овој магистерски труд е
потребните услови и барања за основање авто школа и испитен центар во Република
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Македонија и усогласеност на законските и регулативните рамки со Директивите на
Европската Унија во однос на обука и испитување на кандидати за возачи.
Цел на истражување: Целта на истражувањето е да се истакнат разликите помеѓу
начините и условите за обука на кандидати за возачи во Република Македонија и во
Европската Унија, како и давање соодветни препораки за можните промени и
укажување на недостатоците од областа на условите и критериумите за отворање и
работа на авто школи и испитни центри во Република Македонија.
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Глава I. Процес на оспособување на кандидатот за
возач

1. Барања за статус кандидат за возач
Во глобални рамки, процесот на осособување на индивидуите за возачи и нивно стекнување со
возачка дозвола се одвива веќе повеќе од 100 години. Меѓутоа, условите за стекнување на
возачка дозвола се имаат драстично променето во текот на изминатите 100 години. Назад во
минатото, кога моторизацијата сеуште била во подем, кандидатите не требало да возат многу по
улиците на градовите, туку само напред-назад во дворовите на полициските станици и да знаат
некои основни правила за да стекнат возачка дозвола. Исто така, не постоеле некои ригидни
правила за однесување во сообраќајот како што е случај денес. Првите семафори на европскиот
континент биле инсталирани во 1924 година, во Берлин, Германија, додека првит сообраќајни
знаци со симболи наместо полни текстови стапиле на сила подоцна. Со порастот на
просперитетот на државите и порастот на моторните возила во употреба, барањата за
оспособување на кандидатите за возачи, како и тестовите за испитување на знаењето, станале
поригорозни и се појавила потреба од професионалци кои ќе ги проведуваат сите тие обуки за
да кандидатот се осособи за возач и стекне возачка дозвола. Во Европа, за прв пат во 1976
година, повторно во Германија, била воведена регулативата за задолжителна возачка обука, со
специфицирана содржина, и теоретска и практична, и биле отворени првите приватни автошколи. Оттогаш започнува процесот на осособување на кандидатите за возачи во смисла на
часови управување со моторно возило и теоретска подготовка на кандидатите, додека
испитување на кандидатите и издавањето возачка дозвола е во надлежност на соодветен
државен орган.4 Категориите на возила се дадени на слика 1.
За да може една индивидуа да стане кандидат за возач, потребно е да се исполнуваат некои
основни критериуми, во однос на физичката и менталната способност на кандидатот и
возарасна граница.

4

Pradhan, A. K., Divekar, G., Masserang, K., Romoser, M., Zafian, T., Blomberg, R. D., et al. (2011). The
effects of focused attention training on the duration of novice drivers' glances inside the vehicle. Ergonomics,
54(10), 917-931.
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На ниво на Европска Унија, постојат 5 категории на возила за кои се издава возачка дозвола,
означени од А до Е со важност од 1999 година, со исклучок на Полска, Словенија, Швајцарија,
Норвешка, Латвија, Ирска, Унгарија, Германија, Хрватска, Бугарија и Австрија каде има и
дополнителни категории (за трактор, тролејбус, трамвај, тешка градежна опрема со
дополнителни подкатегории за приколки, влечни подвижни возила и слично), а во Германија
постојат и посебни возачки дозволи за транспорт на патници во такси возила, рен-а-кар возила
и амбулантни возила. Интересно е тоа што само во Германија, како земја членка на ЕУ,
сертификатот за положен тест за мопед не важи како возачка дозвола. 5
Минималната возраст за да се стане кандидат за возачка дозвола и да се добие истата е 18
години, со исклучок во некои земји каде кандидат може да се стане на 17 години, во програма
наречена „Придружно возење на 17 години“, но и во двата случаи тоа се однесува на категории
А, В и С. За категорија D (автобуси), минималната возраст е 24 години, со исклучок за
професионални возачи, каде возрасната граница е 18-20 години. Категориите А1, АМ, L и Т
бараат возраст од 16 години и за мопед до 25 km/h од 15 години (Табела 1). 6

Табела 1. Минимум возрсаст за обука и издавање возачка дозвола
Минимум возраст

Категорија

24 години

А (директен пристап)

20 години

D и DE (само во рамки на обука за професионални потреби, инаку 24 години)

18 години

А2, В, ВЕ, С1, С2, како и С, СЕ, D1, D1E (само во рамки на обука за
професионални потреби, инаку 21 година)

17 години

В

16 години

А1, АМ, L и Т

15 години

За други возила

Извор: http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/voraussetzungen-fuer-die-fahrerlaubnisundgeltungsdauer.html?linkToOverview=js

5

Okonkwo, O., Crowe, M., Wadley, V., & Ball, K. (2008). Visual attention and self regulation of driving among
older adults. International Psychogeriatrics, 20(1), 162-173. doi: 10.1017/S104161020700539X
6
Marottoli, R. A., Van Ness, P. H., Araujo, K. L., Iannone, L. P., Acampora, D., Charpentier, P., & Peduzzi, P.
(2007). A randomized trial of an education program to enhance older driver performance. The Journals of
Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 62(10), 1113-1119.
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За стекнување статус кандидат за возач, потребно е да се извршат и медицински
прегледи и да се добие потврда за медицинска, односно здравствена способност за
возач. За стекнување на дозвола за посета на обука за возач, потребно е позитивно
мислење од очен преглед за категории А, А2, АМ, В, ВЕ, L или Т. Кандидатите кои го
имаат поминато овој тест, може да се обучуваат за идни возачи. Во случај кога кај
кандидатите постои некоја неравилност на видот или некој друг здравствен проблем,
тогаш потребно е стручно мислење за способноста на кандидатот и треба да ги помине
сите други тестови кои се критични за возачите. За апликација за обука за категориите
С, С1, СЕ, С1Е, D, D1, DE или D1E, треба да се поминат сите видови медицински
тестови, односно сеопфатен очен и медицински преглед. Лицата кои аплицираат за
обука за возач со возраст над 50 години, задолжително мора да ја обновуваат
медицинската дозвола (лекарско уверение) на секои 5 години.7

Извор: http://www.autocaravaning.eu/2012/05/eu-driving-licence-january-2013.html

Слика 1. Категории моторни возила

7

Bao, S., & Boyle, L. (2009). Driver safety programs: the influence on the road performance of older drivers.
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (2096), 76-80.
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За извршениот здравствен преглед, здравствената установа издава уверение за
здравствена и психофизичка способност за управување со моторни возила. Возачите на
моторни возила се должни да се подложат и на контролни здравствени прегледи.
Уверението за здравствена и психофизичка способност на кандидатот за возач, во
времето на оспособување со моторно возило, при полагање на возачки испит, кога се
поднесува барање за издавање на возачка дозвола за прв пат, како и кога се врши
заверка на нова категорија во возачката дозвола не смее да биде постаро од 18 месеца.
На контролен здравствен преглед задолжително подлежи 8:
-

возач кој управува со моторно возило со кое се врши јавен превоз, во временски
интервали што не можат да бидат подолги од три години;

-

возач на кого му е издадена возачка дозвола за управување со моторни возила од
категориите C, C1, CЕ, C1Е, D, D1, DЕ, D1Е и Т пред секое продолжување на
важноста на возачката дозвола;

-

возач на моторно возило на кого му е издадена дозвола со пократок рок на
важност заради здравствената состојба;

-

возач на моторно возило кој наполнил 65 години возраст, во временски
интервали кои не можат да бидат подолги од три години и

-

возач-инструктор пред секое продолжување на важноста на дозволата за возачинструктор.

Трошоците за контролниот здравствен преглед на возачот на моторно возило се на
товар на правното или физичкото лице кај кого возачот е вработен. Трошоците за
контролниот здравствен преглед другите возачи сами ги поднесуваат.
Ако при здравствен преглед на кандидатот за возач или возач на моторно возило, се
утврди дека постои здравствена или психофизичка неспособност за управување со овие
возила, ќе се смета дека возачот не е способен за управување со возило, додека поинаку
не биде утврдено од посебна комисија.

8

Baughan, C., Gregersen, N. P., Hendrix, M., & Keskinen, E. (2005). Towards European standards for Testing;
Final Report of the EU-project TEST (ETU/B27020B-E3- 2002-CIECA-S07.18488).
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Правните и физичките лица што вработуваат возачи, не смеат да дозволат со нивните
моторни возила да управува возач кој не се подложил на контролниот здравствен
преглед на кој бил упатен.9
Понатаму, апликантите мора да поминат обука за прва помош, и тоа апликантите за
категории А, А2, АМ, В, ВЕ, L или Т поминуваат обука за прва помош и помош на пат
на основни ниво, додека апликантите за категориите С, С1, СЕ, С1Е, D, D1, DE или D1E
мора да поминат екстензивна обука за прва помош и помош на пат и нивната програма
за обука пред да станат кандидати е многу екстензивна и вклучува и практична и
теоретска подготовка, иницијален третман на повреди од сообраќајни несреќи, тријажа
и слично.10

2. Наставен план и програма
Кандидатите за возачи мора да посетуваат авто-школа пред да можат да полагаат и да
се стекнат со возачка дозвола. Во авто-школите се изведува теоретска и практична
обука на кандидатите и таа обука опфаќа се што е потребно кандидатот да го совлада за
да може да му се издаде возачка дозола. 11
Наставниот план, задолжително ги опфаќа следниве наставни програми 12:
-

сообраќајни правила и прописи (теоретски дел),

-

управување со возило (практичен дел) и

-

укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода.

9

McDonald, C. C., Goodwin, A. H., Pradhan, A. K., Romoser, M. R. E., & Williams, A. F. (2015). A Review of
Hazard Anticipation Training Programs for Young Drivers. Journal of Adolescent Health, 57(1, Supplement),
S15-S23.
10
Poulter, D. R., & McKenna, F. P. (2010). Evaluating the effectiveness of a road safety education intervention
for pre-drivers: An application of the theory of planned behaviour. British Journal of Educational Psychology,
80(2), 163-181.
11
Regan, M. A., Triggs, J. T., & Godley, S. T. (2000). Simulator-based evaluation of the DriveSmart novice
driver CD-Rom training product. Paper presented at the Road Safety Research, Policing and Education
Conference, Brisbane, Queensland, Australia.
12
Rosenbloom, T., & Eldror, E. (2014). Effectiveness evaluation of simulative workshops for newly licensed
drivers. Accident Analysis & Prevention, 63(0), 30-36.
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Доколку кандидатот аплицира за возачка категорија В, потребно е најмалку 14
теоретски часа кои се состојат од 12 часа основна и 2 часа специфична содржина, а
секој час од околу 90 минути. Содржината на тие 12 часа основен материјал не мора да
биде различна, односно кандидатот може теоретски да слуша една иста лекција 3 пати.
Она што е важно за да се стекне потпис за поминат теротерски дел е присуство на
кандидатот. Меѓутоа, кандидатот мора да присуството на часовите за специфична
содржина на програмата. 13
Во однос на прктичната обука, кандидатот мора да посетува 12 посебни, специфични
возења, вклучително 5 споредни патишта, 4 часа возење на автопат и 3 часа возење
ноќно време. Дополнително на тоа, на кандидатите, обично, им се потребни и
претходни часови, наречени основна обука. Таа основна обука мора да се изведе на
крајот на целокупната обука, кога едукацијата е скоро завршена. Пред, за време и по
часовите, инструкторот треба да му даде на кандидатот повратен одговор и насоки кои
вклучуваат проценка на моменталната способност и научено. Исто така, инструктурот е
тој кој треба да му покажува на кандидатот каде греши и како да се справи со некои
состојби при возењето или како да исправи некоја техничка грешка и при возење, но и
на возилото.14
Наставниот план и програма за обука на кандидатите за возачи на моторни возила,
возачи на мотоцикли и за возачи на трактори се состои од сообраќајни правила и
прописи (теоретски дел) и управување со возило (практичен дел), за што од страна на
автошколата се издава потврда. Наставниот план и програма за обука на кандидатите за
оспособување на кандидати за возачи за управување со мобилна машина,
мотокултиватор, велосипед со помошен мотор, мопед и лесни четирицикли, се состои
само од теоретски дел

13

Schade, F. D., & Heinzmann, H. J. (2013). Summative evaluation of accompanied driving from age 17.
BERICHTE DER BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN. UNTERREIHE MENSCH UND
SICHERHEIT, (218b).
14
Ross, L.A., Browning, C., Luszcz, M.A., Mitchell, P. & Anstey, K.J. (2011). Age-Based Testing for Driver's
License Renewal: Potential Implications for Older Australians. Journal of the American Geriatrics Society, 59(2),
281-5.
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По завршување на задолжителните часови со практична и тероетска настава,
кандидатот има право да полага и теоретски и практичен тест. Теоретскиот тест, како и
практичниот тест, се одвива во тест центри или испитни центри. Испитните центри,
најчесто, се дел од технички компании кои се мониторинг организации офицјално
назначени од државата за спроведување на возачки испити. За да може да се премине на
полагање на практичниот (возачкиот) дел од тестот, мора прво да се помине теореткиот
тест.
Теоретскиот дел се состои од случајно избрани прашања кои се однесуваат на основно
и специфично познавање со различно ниво на тежина и сложеност со еден или повеќе
можни орговори. Сите прашања имаат различна големина на казнени поени. За класите
А, А2, А1, АМ и В, дозволено е 10 казнени поени за да се положи тестот. Доколку
кандидатот има повеќе казнени поени, тестот не е поминат. Повторното право за
полагање на теоретскот испит варира во различни држави, но најчесто изнесува после
15 дена.15
Практичниот тест се одвива во зависност од категоријата на возило за кое се полага и
најчесто времето на тестот изнесува помеѓу 30-75 минути, во просек (Табела 2).
Теоретскиот дел на Програмата за полагање на возачкиот испит за управување со
моторно возило, опфаќа содржини од следните области 16:
-

правила и прописи за безбедноста на сообраќајот на патиштата, сообраќајни
знаци и нивното значење, како и знаци што ги давaат униформираните
полициски службеници кога вршат контрола и регулирање на сообраќајот на
патиштата;

-

опасности што настануваат заради непрописно преземање на дејствија во
сообраќајот на патиштата;

15

Lund, A. K., Williams, A. F., & Zador, P. (2016). High school driver education: Further evaluation of the
Dekalb County study. Accident Analysis & Prevention, 18(4), 349-357.
16
Kay, L., Bundy, A., & Cheal, B. (2012). DriveSafe and DriveAware: A promising new offroad test to predict
on-road performance. In L. Dorn (Ed.), Driver behaviour and training (pp. 127-140). Cranfield University:
Ashgate.

17

-

влијание на алкохолот, опојните дроги, психотропни супстанции, лекови на кои
е означено дека не смеат да се употребуваат пред и за време на возењето,
заморот, болестите и другите неповолни психофизички состојби кои влијаат врз
безбедноста на сообраќајот на патиштата;

-

влијание на природните фактори (снег, магла и други атмосферски и климатски
услови) врз состојбата на возилото, на товарот, на патот и врз безбедноста на
сообраќајот на патиштата;

-

основи на функционирањето на уредите на моторното возило што се од значење
за безбедноста на сообраќајот на патиштата;

-

меѓусебни односи на учесниците во сообраќајот на патиштата, начелата на
хуманост и солидарност кон сите учесници во сообраќајот, како и

-

должности во случај на сообраќајна незгода.
Табела 2. Времетраење на практичен испит според категорија
Категорија
A
A2
A1
B
BE
C
CE
C1
C1E
D
DE
D1
D1E
AM
T

Време на тест
(min)
60
40
60
40
45
45
45
75
75
75
75
75
70
75
70
45
60

Време на возење
(min)
25
25
25
25
25
25
25
45
45
45
45
45
45
45
45
25
30

Извор:http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/voraussetzungen-fuer-die-fahrerlaubnisundgeltungsdauer.html?linkToOverview=js
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Кандидатот за возач на моторно возило од категориите ,,C1“,,C“,,D1“, и ,,D“ го полага
теоретскиот дел на возачкиот испит само по дополнителните содржини утврдени со
Програмата за полагање за возачкиот испит. Кандидатот за возач на трактор, како и
кандидатите за возач на мобилна машина, мотокултиватор, велосипед со помошен
мотор, мопед и лесен четрицикл, го полага теоретскиот дел на Програмата за полагање
на возачкиот испит само за содржините од областите од ставот 1 алинеи 1, 2 и 5 на овој
член. Теоретскиот дел од возачкиот испит се полага на електронски тест компјутерски
генериран.17
Практичниот дел на Програмата

опфаќа изведување на активности со моторното

возило и тракторот што се од значење за успешно и безбедно управување со возилото
во согласност со правилата на сообраќајот и со условите на патот и во сообраќајот, како
и активности за совладување на техниката на управување со возилото.
Кандидатот може да аплицира за практичен тест на возење само доколку 18:
-

Ги има завршено сите постребни обуки,

-

Инструкторот е задоволен со нивото на обука на кандидатот,

-

Кандидатот го има поминато теоретскиот тест,

-

Кандидатот има минимум возраст според категоријата за која се обучува.

3. Содржина на програма за сообраќајни прописи, безбедносни
правила и управување со возило
Изведувањето на содржината на програмата н кандидатот за возач треба да му
овозможи 19:

17

Mynttinen, S., Gatscha, M., Koivukoski, M., Hakuli, K., & Keskinen, E. (2010). Two-phase driver education
models applied in Finland and in Austria – Do we have evidence to support the two phase models?
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 13(1), 63-70.
18
OECD (2001). Ageing and Transport. Mobility needs and safety issues. Paris, France: OECD Publications
19
Elvik, C. А. (2004). Speed and road accidents. TOI report. Institut of Transport Economics.Oslo.

19

-

Запознавање со темелните прописи кои го уредуваат одвивање сообраќај на
патиштата,

-

Развивање на свеста за однесувањето во патниот сообраќај со согласност со
споменатите прописи,

-

Стекнување навика за примена на техниката за безбедно возење и поголемо ниво
на култура на однесување во патниот сообраќај,

-

Запознавање со сообраќајните правила и начинот на делување на силите на
возилото во текот на возење и запирање,

-

Запознавање со карактеристиките на возилото со кое се оспособува кандидатот,

-

Учење на постапките на дневен превентивен преглед и значење на техничката
исправност на возилото и безбедното возење,

-

Развивање вештини и навики за сигурно, самостојно управување со возилото, со
почитување на сообраќајните прописи и сигурносните правила,

-

Усвојување на начелата за дефанзивно возење, учење за предвидување и
препознавање на опасни состојби на патот,

-

Учење за рационално и економично возење и развивање свесност за потребата од
зачувување на околината, здравјето и животот,

-

Усвојување на темелни знаења и начела за пружање прва помош на пат и
самопомош при несреќа.

Содржината во рамките на програмот за оспособување на кандидатите за возачи од
категорија за која кандидатот се оспособува, произлегуваат од соодветните програми за
полагање на возачкиот испит.
Во однос на приписите и сигурносните правила, содржината на наставната програма
треба да биде следна20:
-

Прописи за патен сообраќај: изрази, категорија на возила, услови за управување
со возило, стекнување право за управување со возило, обврски и одговорности
на учесниците во сообраќајот.
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Petrović, Ѕ.В. (2013). Prometni odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi. Učiteljski fakultet. Zagreb.
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-

Однесување на возачот: сообраќајна култура, ставови и навики, внимание и
одговорност во сообраќајот, услови на видливост и временски прилики,
воочување на сообраќајна состојба, перцепција, предвидување, гледање од
возилото, процена на опасност на сообраќајна состојба и пронцес на донесување
правилна одлука, навремено реагирање, време на реагирање, однесување кон
другите учесници во сообраќајот, дефанзивно возење, ризично однесување,
промени во однесувањето под влијание на алкохол, опојни дроги, лекови,
влијание на психофизичката состојба како замор, млади возачи.

-

Останати учесници во сообраќајот: посебни ризици врзани за недостатокот на
скуство, загрозување на другите учесници во сообраќајот, деца, пешаци,
велосипедисти и други.

-

Возило: документи, основи на функционирање на возилото, опрема, визливост
од возило, возачки огледала, инстументална плоча и значаење, светлосносигнални уреди и употреба, употреба на безбедносен појас и наслон за глава,
употреба на заштитата опрема, уреди за управување, уреди за запирање, гуми,
опрема за влеча на возила, превоз на терет, превоз на лица, регистрација и
технички преглед, постапка во случај на квар на возило, мерки при напуштање
возило и така натаму.

-

Пат: карактеристики на различни видови патишта, тротоари, коловозна лента,
состојба на коловозна лента и влијание на временските прилики, планирање,
сили кои делуваат на возило, растојание, работа на пат, запирање.

-

Знаци: сообраќајни знаци, сообраќајни светла и светлосни ознаки, ознаки на
коловоз и други површини, значи кои ги даваат овластени лица, звучни и
светлосни знаци, постапување според знаци.

-

Сообраќајни и безбедностни правила: управување со возило во сообраќај,
вклучување во сообраќај и исклучување од него, движење, брзина и процена на
брзина на движење на возило, вртење, пропуштање возила и предност, сообраќај
на

раскрсница,

управување

со сообраќај

на

раскрсница,

одминување,

заобиколување, заширање и паркирање, сообраќај на премин преку пат, преку
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железничка пруга, брза лента, возење во колона, возење во тунел, возење под
придружба и возила со право на минување.
-

Возење во населено место: правила за возење по едносмерен пат, возење по пат
со повеќе ленти, престројување, избор на сообраќајна лента, правила за возење
во кружен тек.

-

Возење вон населено место: правила за возење вон населено место, одржување
на потребно растојание помеѓу возилата, однесување во текот на претекнување,
возење по превои, возење по хоризонтелен нагиб.

-

Возење по посебни услови: намалена ночна видливост, временски услови, дожд,
магла, зимски услови, органичување на сообраќај.

-

Правила за однесување во случај на сообраќајна несреќа: должност, постапка,
сигурносни мерки.
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Глава II. Уредување на авто школите и испитните центри во
Република Македонија
1. Отворање на авто школа
Спроведувањето на оспособување на кандидат за возач го врши правно лице по
добивање на лиценцa за автошкола од Министерството за внатрешни работи.
Лиценцата, Министерството за внатрешни работи ја издава доколку автошколата ги
исполнува условите утврдени во Законот за безбедност во сообраќајот. Автошколата
може да започне со работа по нејзиниот упис во Централниот регистар на Република
Македонија.
Со барањето за упис во Централниот регистар на Република Македонија, се поднесува и
лиценцата за автошкола издадена од Министерството за внатрешни работи, како доказ
дека се исполнети пропишаните услови за работа на автошколата.
Автошколата, по донесување на одлука за промена во однос на основачот, стручниот
кадар, адресата или одговорното лице во автошколата, е должна во рок од осум дена од
денот на настанатата промена за истата писмено да го извести Министерството за
внатрешни работи.
Доколку не биде известено МВР, на автошколата ќе и се изрече глоба во износ од 2,000
евра во денарска противвредност.
За оспособување на кандидати за возачи, автошколата задолжително треба да ги
исполнува следниве услови:
-

да има стручен кадар,

-

да има опремена просторија (училница) од најмалку 20 m² со видео надзор,

-

да има уреден простор за прием на кандидати за возачи и за работа на стручниот
раководител на автошколата,
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-

да има сообраќаен автодром (полигон) во сопственост на автошколата или под
закуп кој ги исполнува пропишаните услови и соодветните сообраќајнотехнички елементи,

-

да има најмалку две сопствени возила од категорија B, а за останатите категории

-

по едно сопствено возило или возило под закуп и

-

да располага со наставни средства, помагала и информатичка опрема за
спроведување на наставната програма укажување на прва помош на лица
повредени во сообраќајна незгода, како и софтверска веб апликација.

Стручен кадар се лица кои се вработени во автошколата и тоа:
-

стручен раководител,

-

предавач и

-

возач-инструктор.

Возилата на автошколата задолжително треба да бидат:
-

регистрирани во Република Македонија,

-

опремени со двојни команди, освен возилата од категориите А, А1, D, D1, F и G
и возилата за лицата со посебни потреби,

-

опремени со соодветен уред (камера со двострано снимање со сопствен извор на
напојување) кој овозможува видео и аудио запис со можност за архивирање и
документирање на снимените податоци кои се чуваат во автошколата 90 дена од
денот на издавањето на потврдата за оспособеност на кандидатот за возач и

-

опремени со две возачки огледала поставени на двете надворешни страни на
предниот дел на возилото.

За оспособување на кандидатите за возачи во ав- тошколата во рачна и електронска
форма се водат следните евиденции:
-

Матична книга за евидентирање на кандидати за оспособување на возачи во кои
се запишува: реден број, лично име и име на еден од родителите и презиме,
датум и место на раѓање, живеалиште односно престојувалиште, адреса на
станот, категорија за која се оспособува, број, место и датум на издавање на уве24

рение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторно
возило, делот од програмата за кој се врши оспособувањето (теоретски и
практичен), број и датум на потврда за спроведена обука по теоретски дел, број
на одржани наставни часови, време за кое кандидатот е оспособен, број и датум
на издадена пот- врда за извршена проверка од познавање на правилата на
сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци (пробен тест), датум на
издадена потврда за оспособување, податоци за успехот на кандидатот на
возачкиот испит, име и презиме на инструкторот што го оспосо-ува и забелешка;
-

Евиденција за дополнително оспособување на кандидати за возачи од практичен
дел во кој се запишува: реден број, лично име, име на еден од родителите и
презиме, датум и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште,
адреса на станот, категорија за која се оспособува, делот од програмата за која се
врши оспособувањето, број на одржани наставни часови, време за кое се
одржани часовите, име и презиме на инструкторот и забелешка;

-

Евиденција за извршена проверка на знаењето на кандидатот за возач од областа
на познавање на правилата во сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци,
во кој се запишува: реден број, лично име, име на еден од родителите и презиме,
датум и место на раѓање, живеалиште односно престојувалиште, категорија за
која се оспособува (А1 категорија, А2, А кате горија, B категорија и F
национална категорија), датум на извршена проверка, број на пробниот тест, по
кој пат полага кандидатот, успех на кандидатот и име и презиме на предавачот
кој ја извршил проверката и забелешка.

2. Правилник и барања за авто школи
Просторијата за изведување на теоретската настава

е опремена на начин што

обезбедува услови за изведување на теоретска настава, непречено учење на кандидатот
за возач и спроведување на пробниот тест. Училницата од член располага со просторна
површина од најмалку 1,5 м2 по кандидат за возач, односно најмалку пет м2 за
предавачот по наставна програма за сообраќајните правила и прописи (теоретски дел).
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Училницата е опремена со видео надзор, една работна маса, една училишна табла и
училишен прибор, техничкo - информатичка опрема според нормативот за опремување
на училишен кабинет за сообраќајно образование и воспитание со можност за
истакнување на цртежи и прикажување на филмови и анимации, со соодветно греење,
вентилација, осветлување и санитарен чвор.
За обезбедување на видео надзорот, училницата е опремена со камери кои согласно
димензиите и карактеристиките на просторијата овозможуваат квалитетен видео запис
од кој може да се препознае кандидатот за возач и предавачот, целокупниот процес на
обука по наставниот план и програма од теоретски дел, со можност за архивирање и
документирање на снимениот материјал од спроведеното оспособување на кандидат за
возач. Снимениот материјал се чува во просториите на автошколата согласно прописите
од областа за заштита на личните податоци.
Просторот за прием на кандидати за возачи и за работа на стручниот раководител на
автошколата, е уреден и обезбедува услови за менаџирање со работата на автошколата.
Просторот е деловен простор и ги исполнува стандардите согласно пропи- сите за
општите мерки за безбедност и здравје при работа за работни и помошни простории и
простори.
За спроведување на наставната програма, од страна на автошколата се обезбедува:
-

шеми на сообраќајни знаци, ознаки на коловозот и знаци кои во сообраќајот ги
дава униформиран полициски службеник;

-

шеми, цртежи, фотографии или други помагала за објаснување на правилата на
сообраќајот (престигнување, првенство на минување, промена на правецот на
движење, престројување, запирање и паркирање, сопирен пат при разни брзини и
сл.),

-

сообраќајни ситуации и елементи на патот, кои може да бидат и во електронска
форма;

-

модели или шеми на уредите на моторните возила што се од значење за
безбедноста на сообраќајот на патиштата (уреди за управување, уреди за
сопирање, уреди за давање светлосни знаци и за осветлување на патот и на
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возилото и за означување на возилото, пресек на пневматик и сл.), кои може да
бидат и во елек- тронска форма;
-

комплет опрема на возилата од соодветната категорија;

-

пресек, модел на дизел мотор или цртеж (со пресек) на дизел мотор за моторни
возила од C1, C, D1 и D категории;

-

шеми, цртежи, фотографии, филмови, соодветна информатичка опрема
(компјутери, проектор, уреди за видео презентација, телевизор, графоскоп или
други технички уреди) за изведување на настава и

-

потребна стручна литература од областа на прописите за безбедноста на
сообраќајот на патиштата (закони, правилници, учебници, прирачници, тествежби и списанија) за оспособување на кандидати за возачи и за стручно
усовршување на возачи-инструктори.

За почетното оспособување на кандидати за во- зачи на моторно возило или трактор, од
страна на автошколата се обезбедува сообраќаен автодром (полигон), кој се состои од
една или повеќе површини кои претставуваат целина, обележани сообраќајни
површини за изведување на дејствија со возило што се предвидени во програмата за
почетно оспособување на кандидати за возачи при практично управување со моторно
возило или трактор, како и за полагање на возачкиот испит, а не се јавни патишта.
Сообраќајниот автодром (полигон) има соодветен сообраќаен приклучок на јавен пат, а
на видно место е истакната табла со димензија од најмалку 160х100 cm, на која е
впишан бројот на одобрението за употреба и категориите за кои е издадено од страна на
надлежното министерство, називот на правното или физичкото лице кое стопанисува со
истиот, како и назив на субјектите кои го користат под закуп.
Сообраќајно техничките елементи на сообраќајниот автодром (полигон) ги исполнуваат
стандардите согласно техничките прописи за изградба на патиштата и се обележани и
означени со вертикална и хоризон- тална сообраќајна сигнализација (сообраќајни знаци
и ознаки на патот), согласно прописите за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација
на патот.
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3. Начин и спроведување на наставниот план и програма за
оспособување кандидати за возачи
Теоретскиот дел на програмата за оспособување на кандидати за возачи на моторни
возила се состои од изучување на сообраќајните правила и прописи. Теоретскиот дел на
програмата за оспособување на кандидати за возачи на трактори, мобилни машини,
мотокултиватори и велосипед со помошен мотор и мопед ги опфаќа само прописите за
безбедноста на сообраќајот на патиштата што се однесуваат на правилата на
сообраќајот на патиштата, сообраќајните знаци и нивното значење и знаците што ги
даваат униформирани полициски службеници при вршење на контрола и регулирање на
сообраќајот на патиштата, како и опас- ностите и последиците кои настануваат поради
непра- вилно преземање на дејствија во сообраќајот и основите на функционирањето на
уредите на возилата на моторен погон значајни за безбедноста на сообраќајот на
патиштата.
За изведување на теоретскиот дел од програмата за оспособување на кандидати за
возачи на возила на моторен погон (моторни возила, мотоцикли, трактори и мобилни
машини) за следниве категории и национал- ни категории на возила се предвидуваат 21:

21

-

за АМ категорија - 12 наставни часа;

-

за А1 категорија - 16 наставни часа;

-

за А2 категорија - 16 наставни часа;

-

за А категорија - 16 наставни часа;

-

за B категорија - 20 наставни часа;

-

за BЕ категорија - четири наставни часа;

-

за C1 категорија - десет наставни часа;

-

за C1Е категорија - четири наставни часа;

-

за C категорија - десет наставни часа;

-

за CЕ категорија - четири наставни часа;

-

за D1 категорија - десет наставни часа;

-

за D1Е категорија - четири наставни часа;
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-

за D категорија - десет наставни часа;

-

за DЕ категорија - четири наставни часа;

-

за F национална категорија -12 наставни часа;

-

за G национална категорија -12 наставни часа.

На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од А1, А2 и А за оспособување за B
категоријa се предвидуваат четири наставни часа.
На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од категорија АМ и националните
категории F и G за оспособување за B категорија се предвидуваат осум наставни часа.
На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од B категорија,за оспособување за
категориите А1, А2 и А се предвидуваат четири наставни часа. На возачот на кого му е
издадена возачка дозвола од категориите C1, D1, C1Е, D1Е категории, за оспособување
за C, D, CЕ и DЕ категории се предвидуваат четири наставни часа.
Наставниот час од теоретскиот дел на програмата трае 45 минути и во еден ден
кандидатот за возач може да реализира најмногу четири наставни часа.
Пробниот тест за проверка на знаењата содржи прашања кои се вреднуваат со бодови
во зависност од содржината на прашањето. Кандидатот за возач го поседува потребното
знаење ако во одговорот на пробниот тест постигне најмалку 85% од вкупниот број
бодови. Содржината на тестот не може да биде идентична со содржината на тестот за
полагање на возачки испит.
Практичниот дел на програмата за оспособување на кандидатите за возачи на моторни
возила, мотоцикли и трактори се однесува на изведување на дејствија со моторно
возило, мотоцикл или трактор што се од значење за успешно и безбедно управување во
согласност со сообраќајните правила и прописи, условите на патот и во сообраќајот,
како и за совладување на техниката и вештината за управување со возилото. Наставниот
час за практично оспособување трае 45 минути и во текот на еден ден кандидатот може
да се оспособува најмногу два наставни часа.
Изведувањето на наставата од практичниот дел на програмата за оспособување на
кандидати за возачи на моторни возила, мотоцикли и за возачи на трактори се врши со
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почетно оспособување на сообраќаен автодром (полигон), а потоа оспособувањето
продолжува на јавен пат надвор од населено место и на јавен пат во населено место, во
денски и ноќни услови.22
Вкупниот број на наставни часови за практично оспособување на кандидати за возачи,
изнесува:
-

за А1 категорија - 16 наставни часа;

-

за А2 категорија - 16 наставни часа;

-

за А категорија - 16 наставни часа;

-

за B категорија - 36 наставни часа;

-

за BЕ категорија - осум наставни часа;

-

за C1 категорија - 20 наставни часа;

-

за C1Е категорија - осум наставни часа;

-

за C категорија - 20 наставни часа;

-

за CЕ категорија - осум наставни часа;

-

за D1 категорија - 16 наставни часа;

-

за D1Е категорија - осум наставни часа;

-

за D категорија - 16 наставни часа;

-

за DЕ категорија - осум наставни часа и

-

за F национална категорија - 12 наставни часа.

Бројот на наставните часови на возачот на кого му е издадена возачка дозвола за
следниве категории, изнесува:
-

C1 категорија и се оспособува за C категорија -четири наставни часа;

-

C1Е категорија и се оспособува за CЕ категорија - четири наставни часа;

-

D1Е категорија и се оспособува за DЕ категорија - четири наставни часа;

-

D1 категорија и се оспособува за D категорија - четири наставни часа;

-

F национална категорија и се оспособува за B категорија - 24 наставни часа.

Почетното оспособување на сообраќајниот автодром (полигон) изнесува за:

22

Ibid.

30

-

А1 категорија - четири наставни часа;

-

А2 категорија - четири наставни часа;

-

А категорија - четири наставни часа;

-

B категорија - шест наставни часа;

-

C1 категорија - четири наставни часа;

-

C категорија - четири наставни часа;

-

D1 категорија - четири наставни часа;

-

D категорија - четири наставни часа;

-

F национална категорија - два наставни часа.

Почетното оспособување на сообраќајниот ав-тодром (полигон) за B категорија доколку
кандидатот поседува F национална категорија изнесува четири наставни часа. Бројот на
наставните часови од практичниот дел од програмата за оспособување на јавен пат
надвор од населено место и во населено место, ноќе, за сите категории изнесува два
наставни часа. 23

4. Правилник за испитен центар
Работите на организирање и спроведување на возачкиот испит за кандидат за возач, ги
врши правно лице по добивање лиценца за испитен центар од Министерството за
внатрешни работи, за временски период од пет години. По издавањето на лиценцата,
Министерството за внатрешни работи го запишува испитниот центар во Регистарот на
испитни центри во ова министерство.
Испитниот центар, работите на организирање и спроведување на возачкиот испит ги
врши согласно со организацијата на соодветните организациски единици на
Министерството за внатрешни работи.
Испитниот центар, може да организира и спроведува возачки испит за кандидат за возач
и во подружница, надвор од местото на неговото седиште, доколку ги исполнува
23

Ibid.
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условите од Законот за безбедност во сообраќајот Постапката за добивање на лиценца,
се спроведува врз основа на јавен конкурс кој го распишува Министерството за
внатрешни работи.
Во случај кога на јавниот конкурс, за определено подрачје не се пријави ниту едно
правно лице, односно ниту едно од пријавените правни лица не ги исполнува условите
утврдени со овој закон, јавниот конкурс за тоа подрачје се повторува. Испитниот центар
и подружниците, можат да започнат со работа по нивниот упис во Централниот
регистар на Република Македонија.
Со барањето за упис во Централниот регистар на Република Македонија, се поднесува и
лиценцата за испитен центар издадена од Министерството за внатрешни работи, како
доказ дека се исполнети пропишаните услови за работа на испитниот центар.
Испитниот центар и подружниците со свои акти го уредуваат начинот на организација и
вршење на работите на организација и спроведување на возачки испит на кандидат за
возач, во согласност со посебен закон и прописите донесени врз основа на овој закон.
Испитниот центар, по донесување на одлука за промена во однос на основачот,
стручниот кадар, адресата или одговорното лице во испитниот центар, е должен во рок
од осум дена од денот на настанатата промена за истата да го извести Министерството
за внатрешни работи.
Доколку испитниот центар не го извести МВР ќе му се изрече глоба во износ од 2,000
евра во денарска противвредност, а исто така глоба ќе му се изрече и на одговорното
лице во испитниот центар во износ од 30% од одмерената глоба за испитниот центар.
За вршење на работите на организирање и спроведување на возачкиот испит за
кандидат за возач, испитниот центар задолжително треба да ги исполнува следниве
услови за работа:
-

да има стручен кадар,

-

да има организација на работа,

-

да има уредени простории опремени со посебен уред (камери) и материјалнотехнички капацитети,
32

-

да има сообраќаен автодром (полигон) во седиштето и подружниците во
сопственост на испитниот центар или под закуп, кој ги исполнува пропишаните
услови и сообраќајно-технички елементи,

-

да има информатичка опрема за вршење на потребните работи и

-

да има возила од категориите за кои испитниот центар е овластен да врши
испитување на кандидати за возачи согласно со одредбите од овој закон.

Соодветен стручен кадар, се лица кои се вработени во испитниот центар, и тоа:
-

раководител на испитен центар,

-

контролор,

-

претседател на испитна комисија,

-

испитувач по наставната програма сообраќајни правила и прописи (теоретски
дел) и

-

испитувач по наставната програма управување со моторно возило (практичен
дел).

Министерството за внатрешни работи на физичко лице за вршење на работи во испитен
центар му издава лиценца и тоа:
-

лиценца за контролор,

-

лиценца за испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи
(теоретски дел) и

-

лиценца за испитувач по наставна програма управување со возило (практичен
дел).

Лиценца за контролор се издава на физичко лице кое ги исполнува следниве услови:
-

има завршено најмалку високо образование,

-

има живеалиште во Република Македонија,

-

поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со
соодветно лекарско уверение,

-

не е осудено со правосилна судска пресуда,

-

да има положено стручен испит за контролор и
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-

да поседува дозвола за возач-инструктор.

Лиценца за испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски
дел) се издава на физичко лице кое ги исполнува следниве услови:
-

има завршено најмалку високо образование,

-

има живеалиште во Република Македонија,

-

поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со
соодветно лекарско уверение,

-

не е осудено со правосилна судска пресуда,

-

да има положено стручен испит за испитувач по наставна програма сообраќајни
правила и прописи и

-

да поседува дозвола за возач-инструктор.

Лиценца за вршење на работи на испитувач по наставна програма управување со возило
(практичен дел) се издава на физичко лице, кое ги исполнува следниве услови:
-

има завршено најмалку средно образование,

-

има живеалиште во Република Македонија,

-

поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со
соодветно лекарско уверение,

-

не е осудено со правосилна судска пресуда,

-

да има положено стручен испит за испитувач по наставна програма сообраќајни
правила и прописи и

-

да поседува дозвола за возач-инструктор.

Во случај на одземање на лиценците, физичките лица може повторно да се стекнат со
лиценца по истекот на една година од одземањето на лиценцата под услови и во
постапка утврдени со закон. 24

Правилник за критериумите, начинот на работа на автошколите, наставниот план и програма за обука,
стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат
автошколите за оспособување на кандиати за возачи, Службен Весник на РМ, бр.54/07, 86/08, 98/08,
64/09, 161/09, 36/11, 51/11 и 114/12.
24
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Испитниот центар треба да поседува простории и материјално-технички капацитети
потребни за вршење на работите на организирање и спроведување на возачки испит за
кандидат за возач во сопственост на испитниот центар или под закуп. Во седиштето на
испитниот центар треба да има соодветни простории за административно работење на
референтите и испитните комисии, просторија за работа на раководителот, просторија
за работа на контролорот и другите вработени во испитниот центар.
Во седиштето на испитниот центар и во неговите подружници треба да има соодветни
простории за изведување на теоретскиот дел од возачкиот испит кои обезбедуваат
услови за спроведување на теоретскиот дел од возачкиот испит за најмалку 30
кандидати.
Просторијата за изведување на теоретскиот дел од возачкиот испит (училницата) од
располага со просторна површина од најмалку 1,5 м2 по кандидат за возач, односно
најмалку пет м2 за испитната комисија, опремена со една работна маса, една училишна
табла и училишен прибор, со можност за појаснување на начинот на спроведување на
теоретскиот дел од возачкиот испит. Oд аспект на површината, опременоста, греењето,
вентилацијата, осветлувањето и санитарниот чвор, училницата ги исполнува
критериумите согласно позитивните прописи.
Просториите се опремени со соодветна информатичка опрема за спроведување на
теоретскиот дел од возачкиот испит за најмалку 30 кандидати за возачи. Просториите од
може да биде во сопственост на испитниот центар или под закуп. Во просториите треба
да биде поставена и опрема за видео надзор која овозможува видео записи на
спроведувањето на теоретскиот дел од возачкиот испит.
За обезбедување на видео надзор, просторијата (училницата) е опремена со камери кои
согласно димензиите и карактеристиките на просторијата ќе овозможат квалитетен
видео запис кој овозможува препознавање на кандидатите за возачи и испитната
комисија, од целокупниот процес на изведување на теоретскиот дел од возачкиот испит
со можност за архивирање и документирање на снимениот материјал.
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Снимениот материјал согласно прописите за заштита на личните податоци, се чува во
просториите на испитниот центар 90 дена од денот на изведување на теоретскиот дел од
возачкиот испит.
Испитниот центар задолжително треба да има сообраќајен автодром (полигон) во
седиштето и подружниците за изведување на првиот практичен дел од возачкиот испит
што обезбедува услови за непречено спроведување на возачкиот испит и има важечко
одобрение од Министерството за внатрешни работи.
Сообраќајниот автодром (полигон) може да биде во сопственост на испитниот центар
или под закуп, кој ги исполнува пропишаните услови и сообраќајно технички елементи.
Сообраќајниот автодром (полигон) треба да биде опрема со видео и аудио надзор која
овозможува видео и аудио записи на спроведувањето на првиот практичен дел од
возачкиот испит.
За обезбедување на видео и аудио надзор сообраќајниот автодром (полигон) е опремен
со камери кои согласно димензиите и карактеристиките на просторот ќе овозможат
квалитетен видео и аудио запис од процесот на изведување на првиот практичен дел од
возачкиот испит со можност за архивирање и документирање на снимениот материјал.
Снимениот материјал согласно прописите за заштита на личните податоци, се чува во
просториите на испитниот центар 90 дена од денот на изведување на првиот практичен
дел од возачкиот испит од возачкиот испит.
За извршување на работите на организирање и спроведување на возачкиот испит за
кандидат за возач, испитниот центар треба да има:
-

раководител на испитниот центар;

-

контролор на работата на испитните комисии;

-

испитни комисии согласно членот 52 од овој правилник;

-

референти за пријавување на возачки испит, зависно од бројот на пријавни места
и

-

друг технички персонал.
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Испитниот центар треба да поседува соодветна информатичка опрема и соодветни
лиценцирани софтверски апликации што овозможуваат воспоставување и водење
единствена база на податоци за спроведување на возачкиот испит, документацијата,
стручната анализа и стручниот надзор. Покрај информатичката опрема и посебните
соофтверски апликации испитниот центар треба да има и:
-

пристап за користење на апликација за спроведување на електронско полагање
на теоретскиот дел од возачкиот испит и

-

интернет конекција во седиштето на испитниот центар и во подружниците од
минимум 4 mb/s наменет исклучиво за електронско полагање на на теоретскиот
дел од возачкиот испит.25

5. Постапка за полагање возачки испит и стекнување возачка
дозвола
Возачки испит може да полага само кандидат за возач кој ја има навршено возраста
неопходна за добивање дозвола од категоријата за која се оспособил, поседува уверение
за здравствена и психофизичка способност за управување со моторно возило, кој се
стекнал со потврда за оспособување на кандидат за возач на моторно возило и кој
поседува потврда за оспособеност за укажување на прва помош. Работите на полагање
возачки испит за кандидат за возач ги организираат и спроведуваат овластените
испитни центри во испитниот центар согласно Програмата за полагање на возачки
испит за управување со моторно возило и трактор.
Програмата , се состои од теоретски и практичен дел, а за управување со работна
машина, мотокултиватор, велосипед со мотор, лесен трицикл и лесен четирицикл само
од теоретски дел.

25

Службен весник на Република Македонија бр.169/15 и 226/15
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Теоретскиот дел од возачкиот испит се полага писмено на изготвен тест или
електронски на компјутер.
Практичниот дел на Програмата, опфаќа изведување на активности со моторното
возило и тракторот што се од значење за успешно и безбедно управување со
возилото во согласност со правилата на сообраќајот и со условите на патот и во
сообраќајот, како и активности за совладување на техниката на управување со возилото
Пријавата за полагање на возачкиот испит кандидатот за возач на моторно возило или
трактор, ја поднесува во испитниот центар или во неговата подружница во рамки на
подрачјето што го опфаќа испитниот центар, на коe кандидатот има пријавено
живеалиште односно престојувалиште во последните шест месеци.
Со пријавата за полагање на возачкиот испит, кандидатот за возач приложува и докази:
-

за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач;

-

за здравствена и психофизичка способност на кандидатот за возач за управување
со моторно возило односно трактор;

-

за извршено оспособување на кандидатот за возач;

-

за извршено оспособување на кандидатот за возач од областа на укажување прва
помош на лица повредени во сообраќајна незгода;

-

за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит;

-

дека кандидатот за возач од категоријата C и поткатегоријата C1, најмалку една
година поседува возачка дозвола од категоријата B;

-

дека кандидатот за возач од категоријата D најмалку две години поседува
возачка дозвола од категоријата C, а за поткатегоријата D1 најмалку две години
возачка дозвола од категоријата C или поткатегоријата C1;

-

дека кандидатот за возач од категориите ,B+Е, C+Е и D+Е најмалку една
година поседува возачка дозвола од категоријата во која спаѓа влечното возило;

-

дека кандидатот за возач од поткатегориите C1+Е и D1+Е најмалку една година
поседува возачка дозвола од поткатегоријата во која спаѓа влечното возило.

При приемот на пријавата за полагање

на возачки испит, референтот

за

пријавување на возачки испит, проверува дали пријавата е целосна, како и дали
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се приложени сите докази . Ако се исполнети условите за полагање на возачки испит,
испитната комисија го определува времето и местото на испитот и за тоа го известува
кандидатот за возач.
Испитниот центар на кандидатот за возач, задолжително треба да му овозможи
полагање на возачкиот испит во рок од 15 дена од приемот на пријавата за полагање.
Кандидатот за возач кој нема да го положи теоретскиот или практичниот дел од
возачкиот испит, има право на повторно полагање најрано во рок од седум дена од
денот на последното неуспешно полагање.
Пред почетокот на полагањето на возачкиот испит, испитната комисија го утврдува
идентитетот на кандидатот за возач со увид на лична карта и приложените документи за
полагање на испитот. Испитната комисија нема да дозволи полагање на возачки испит
на кандидат за кој ќе се утврди дека е очигледно под дејство на алкохол, опојни
дроги, психотропни супстанции, лекови на кои е означено дека не смеат да се
употребуваат пред и за време на возењето, поради што кандидатот за возач не е во
состојба да го полага возачкиот испит.
Кандидатот за возач може да го одложи возачкиот испит од оправдани причини,
најдоцна во рок од 48 часа пред почетокот на испитот. По исклучок кандидатот за
возач може да го одложи возачкиот испит и во рок пократок од рокот , за што треба да
достави соодветна документација (потврда, уверение и сл.) до раководителот на
испитниот центар, најдоцна до седум дена од денот на одлагањето.
Доколку кандидатот не го одложи возачкиот испит во рокот предвиден или самиот се
откаже од полагање на веќе започнатиот возачки испит, ќе се смета деке истиот не го
положил возачкиот испит.
Теоретскиот дел од возачкиот испит испитната комисија од испитниот центар го
спроведува во просторија во седиштето на испитниот центар или во подружницата.
Возачкиот испит започнува со полагање на теоретскиот дел, а потоа на практичниот дел
за управување со моторно возило или трактор.
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Кандидатот за возач на моторно возило кој го положил теоретскиот дел од
возачкиот испит може да го полага практичниот дел од возачкиот испит (прв и втор
дел) во период одедна година од денот кога го положил теоретскиот дел од возачкиот
испит. Доколку кандидатот за возач на моторно возило кој нема да го положи
практичниот дел од возачкиот испит во рокот, го полага повторно теоретскиот дел
од возачкиот испит.
На барање на кандидатот за возач, испитната комисија може да го информира за
направените

грешки

во

тестот

за

полагање

на

возачки

испит,

со

овозможување непосреден увид во тестот.
Практичниот дел од возачкиот испит за управување со моторно возило или трактор
може да го полага само кандидат за возач кој претходно го положил теоретскиот дел.
На практичниот дел на возачкиот испит се утврдува дали кандидатот за возач се
стекнал со знаење и потребна вештина за самостојно управување со моторно возило од
категоријата за која го полага испитот односно трактор.
Практичниот дел од возачкиот испит за управување со моторно возило се состои од два
дела: прв и втор практичен дел.
Првиот практичен дел од возачкиот испит, се полага на уреден простор одобрен за таа
цел (полигон).
Вториот практичен дел од возачкиот испит, се полага на јавен пат.
Вториот практичен дел на возачкиот испит , се полага откако ќе се положи првиот
практичен дел и тоа на сообраќајници со поинтензивен сообраќај. За овој дел од
испитот изведените дејствија со возилото на кандидатот за возач , се снимаат со
соодветен уред кој овозможува видео и аудио запис со можност за документирање
и архивирање на снимените податоци кои се чуваат во испитниот центар не подолго од
30 дена од денот на полагањето на испитот.
Времето на полагање на вториот практичен дел од возачкиот испит трае додека
испитната комисија не се увери дека кандидатот за возач го поседува потребното
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знаење и способности за безбедно и самостојно управување со моторно возило или
трактор во сообраќајот на пат, и тоа за:
-

категоријата А, поткатегоријата А1, категорииите B и B+Е, и националната
категорија F, најмалку 25 минути и не подолго од 40 минути и

-

категориите C, C+Е, D, D+Е, поткатегориите C1, C1+Е, D1 и D1+Е, најмалку 45
минути и не подолго од 60 минути.

Неправилно извршените дејствија на првиот односно вториот практичен дел на
возачкиот испит, испитната комисија ги оценува со негативни пoeни утврдени во
оценувачките листови за првиот и вториот практичен дел на возачкиот испит.
Кандидатот за возач се смета дека не го положил практичниот дел од возачкиот испит,
ако од страна на испитната комисија е оценет со повеќе од 50 негативни пoeни за
првиот и вториот практичен дел одделно.
Доколку кандидатот за возач не го положи возачкиот испит, има право на приговор до
испитниот центар, во рок од 24 часа од спроведувањето на возачкиот испит.
За разгледување на приговорите, испитниот центар формира комисија составена од три
члена – претставници на испитниот центар, Министерството за образование и наука и
Министерството

за

внатрешни

работи.

Доколку

комисијата го

усвои

приговорот испитниот центар е должен во рок од 24 часа од поднесувањето на
приговорот, да го разгледа и писмено да го извести кандидатот за одлуката. Со што
доколку комисијата го усвои приговорот, на кандидатот за возач му се признава
оспорениот дел од возачкиот испит за положен. Доколку комисијата го одбие
приговорот од , трошоците за работата на комисијата се на товар на кандидатот за возач
кој го поднел приговорот.
Кандидатот за возач на моторно возило кој не го положил првиот односно вториот
практичен дел од возачкиот испит, истиот може да го полага повторно во рок од една
година од денот кога го положил теоретскиот дел на возачкиот испит.
На кандидатот за возач кој го положил возачкиот испит, испитниот центар му
издава уверение за положен возачки испит. Успехот на кандидатот за возач од секој дел
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од возачкиот испит, испитната комисија, го оценува со конечна оценка „положил“
или „неположил“. Испитниот центар непосредно по спроведениот возачки испит,
постигнатите резултати од полагањето на кандидатите за возачи (лично име, татково
име и име на автошколата) ги објавува на својата веб страна во рок не подолг од 30
дена, при што истиот и ги ажурира. 26

26

Ibid.
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Глава III. Директива на Европската Унија за авто школи и
испитни центри и оспособување кандидати за возачи

1. Директива на Европскиот парламент и Советот на Европа за
стекнување возачка дозвола
Европскиот систем за возачка дозвола претставува систем за издавање на возачки
дозволи кој гиима заменети сите системи за издавање на возачки дозволи во земјите на
Европската Унија, односно во Европската Економска Заедница (ЕЕЗ). Првиотчекор во
уредување на правото за стекнување на возачка дозвола и уредување на изгледот и
формата на возачките дозволи бил преземен во 1980 година, кога Советот на Министри
ја усвоил Директивата на Советот 80/1263/ЕЕС за воведување на условите за
стекнување и форма на возачките дозовли, со што се воспоставил моделот на Унијата
како национален модел препознаен од сите земји-членки на Унијата (Слика 2).27

Извор: https://www.trafi.fi/en/road/i_have_a_driving_licence/driving_licence_models_used_in_finland;
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2890691/Union-Jack-driving-licences.html

Слика 2. Пример за унифицирани возачки дозволи во земји од Европската Унија
(лево – Велика Британија, десно – Финска)

27

Transport: Driving licence - European commission. 2018. Transport: Driving licence - European commission.
[ONLINE] Available at:
https://web.archive.org/web/20090207060411/http://ec.europa.eu/transport/road_safety/behavior/driving_licence
_en.htm. [Accessed 05 March 2018].
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Во 1991 година, Советот на Министри ја усвоил Директивата на Советот на Европа
91/439/ЕЕС за новите возачки дозволи, со монимално менување на условите за
стекнување на истите. Директивата стапила на сила во 1996 година, а во истата година,
старата

директива

80/1263/ЕЕС

била

заменета.

Директивата

91/439/ЕЕС

ги

специфицирала начините, условите и формата за стакнување на возачка дозвола и
формата на возачката дозвола се до 2013 година.
Во март, 2006 година, Советот на Министри на Унијата ја усвоил Директивата од
Европската Комисија за да се создаде единствен систем за издавање возачки дозволи во
Европа и да се заемнат 110 различни модели низ земјите на ЕУ/ЕЕЗ. Европскиот
Парламент ја усвоил Директивата 2006/126/ЕЕС, која стапила на сила во 2013 година,
со што Директивата 91/439/ЕЕС била повлечена. Новата Директива се однесува на сите
земји-членки на унијата, како и на Исланд, Лихтенштајн и Норвешка, преку
инкорпорирање во договорт за ЕЕЗ. 28
Директивата поставува некои правила и насоки за програмата за обука на нови
кандидати за возачи, полагање и стекнување на возачка дозвола, како и процеси,
процедури и насоки за отворање авто-школи и испитни центри. Она што Директивата
го истакнува, се основните елементи н јавната безбедност во сообраќајот, што
допринесува за подобрубање на патната безбедност и правилно управување на
моторните возила. Со оглед на индивидуалните начини за транспорт, поседувањето на
возачка дозвола која е препознаена од страна на сите земји-членкина Унијата,
промовира слободно движење и слобода на луѓето низ дражвите на Унијата. И покрај
напредокот кој е постигнат во хармонизирање на правилата кои се однесуваат на
целокупниот процес на стекнување и издавање возачка дозола, постојат значителни
разлики помеѓу земјите-членки на Унијата во периодичноста на обновување на
возачките дозволи и подкатегориите на возила, што бара дополнителна хармонизација
со цел да се допринесе кон целосна имплементација на политиките на Унијата.

28

Workpermit.com. 2018. EU announces plans for European driving license | Workpermit.com. [ONLINE]
Available at: http://workpermit.com/news/eu-announces-plans-european-driving-license-20061218. [Accessed 05
March 2018].
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Можноста за поставување на национални закони во однос на процесот на стекнување и
издавање возачка дозвола води до ко-егзистирање на различни правила низ земјитечлени на Унијата, што до некаде води до намалување на транспарентноста за граѓаните,
службите за контрола и администрацијата. Сепак, формата на возачките дозволи е иста
за сите земји-членки на Унијата и тие се заеднички признаени.
Понатаму, Директивата 2006/126/ЕЕС се насочува кон стандарди за возачките испити и
тестови и стекнување возачка дозвола, однсно наведува дека постои хармонизација на
начините за изведување тестови и полагање, односно програмата, знаењето кое се
стекнува, вештините и однесувањето поврзано со управување на моторно возило е
добро дефинирано во националните легислативи на земјите-членки на Унијата, а
тестовите за полагање возачки испит се засноваат на единствени и минимум стандарди
за физичко и психичко здравје за управување со моторно возило. Директивата наведува
дека потребно е сите земји-членки на Унијата да наорават хармонизирање на
документите кои се однесуваат како доказ за минимум стандардите за физичка и
ментална способност за возење, а континуираната контрола во согласност со
националните правила и закони допринесува за слободно движење на лицата, се
избегнува дисторзија на конкурентноста и подобро се земаат во предвид специфичните
одговорности на возачите. Земјите-членки треба да воспостават регулатива која ги
наведува медицинските тестови како гаранција за усогласеност со минималните
стандарди за физичка и ментална подготвеност за управување со моторно возило.
Во однос на старосната граница, Директивата им овозможува на земјите-членки на
Унијата да поставуваат свои сопствени, повисоки старосни граници за одредени
категории на возила, со цел да се промовира дополнителна заштита во сообраќајот. Во
однос на категориите на моторни возила, Директивата наведува дека категоризирањето
на возилата по категории треба да биде врз основа на техничките карактеристики на
возилата и според вештините кои треба да ги поседува кандидатот за да може да
аплицира за кандидат за возачка дозвола за одредена категорија возило.
Директивата, исто така, се насочува и на стандардите кои треба да ги поседува автошколата и инструкторите, како и стандардите кои треба да ги исполнува комисијата за
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полагање возачки испит, поставени како минимум стандарди кои треба да ги
имплементира секоја земја-членка на Унијата, со цел транспарентност поради
меѓусебно признавање на возачките дозволи во различни држави.29

2. Отворање авто школи и оспособување на кандидати за возачи
Отворањетои водењето на авто-школите во Европската Унија е во надлежност на
Европската Асоцијација за Авто-школи (European Driving Schools Association – EFA),
која ја поставува структурата за начинот на обука на нови кандидати за возачи,
програмата за обука и капацитетите кои треба да ги поседува авто-школата за да може
да врши обука на нови кандидати за возачи, со оглед на тоа што наведеното варира во
големи размери помеѓу земјите во Европа, но постои одредена поврзаност помеѓу
високо квалификуваните обучувачи и квалитетот на авто-школите во однос на
техничко-технолошките стандарди. Без разлика на тоа кој бизнис модел се применува,
сите авто-школи и целиот персонал кој работи во нив, мора да исполнува високи
професионални

стандарди,

соодветни

лиценци,

квалификации

и

супервизија.

Воспоставувањето на заеднички правила во однос на состојбата со авто-школите и
безбедност при работа во сообраќајот е раководено од станана Регулативаа (ЕС)
1071/2009 која се однесува на минималните стандарди за авто-школи.30
Минимум стандардите кои мора да ги исполнува авто-школата, според наведената
Регулатива, се31:
-

Управување со авто-школата: различни земји и бизниси имаат различни називи
за оваа функција, како менаџер, координатор, директно. Во тој контекст, лицето
кое управува со авто-школата може да биде самиот сопственик или лице кое му
одговара на сопственикот и кое е одговорно за сите случувања во авто-школата.

29

eur-lex.europa.eu. 2018. No page title. [ONLINE] Available at: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0126. [Accessed 05 March 2018].
30
Mobility and Transport. 2018. Rules governing access to the profession - European Commission. [ONLINE]
Available at: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/access_en. [Accessed 06 March 2018].
31
EFA, Minimum Standard for Driving Schools, Wellington Road North, Stockport, Cheshire SK4 2LP,
February, 2015.
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Менаџерто треба да биде одговорен за сите договори кои се склучуваат со
клиентите, персоналот и добавувачите. Исто така, тој мора да поседува
соодветни вештини и знаења за валидација на обуката која се изведува од
персоналот, кој може да биде дефиниран како обучувачи, наставцници или
инструктори. Лицето кое управува со авто-школата мра да има миминум две
години пракса како возач на В категорија на возило и да поседува соодветни
сертификати за теоретко и практично знаење. Мора да биде способен за
демонстрирање на неговите способности за валидирање на обуката на
кандидатите и да врши контрола над процесите на работа на сите вработени.
-

Процедури: за правилно работење на авто-школата, потребни се процедури кои
ќе обезбедат соодветна администрација и бенефит за клиентите. Во однос на
процедурите, авто-школата мора да има технички планови кои го рефлектираат
курикулумот (наставната програма) за секоја категорија на возила и според
националната регулатива, потпиишани договори, вклучително и условите и
начините за обука на секој кандидат, потоа, соодветна документација за секој
кандидат, обезбедување и приватност на податоците (личните податоци, според
законска регулатива), политика за прва помош и безбедност (која е исклучително
активна) и политика за заштита на деца и повозрасни лица.

-

Материјал за обука и опрема: авто-школата, како минимум стандард според
Регулативата, мора да биде опремена со соодветен наставен материјал и опрема
за да може да обучува. Материјалот мора да одговара на целта на обуката, да се
современ материјал, во добра состојба за примена, а опремата да е соодветно
одржувана и да може да одговори на потребите.

-

Објект: за добросостојбата на клиентите и персоналот, објектот кој е сместена
авто-школата мора да биде соодветно одржуван, а училниците да се одвоени од
ходник, лоби, рецепција и така натаму. Во однос на овјектот, тој мора да содржи
посебни простории за рецепција (прием), училница и тоалет.

-

Возила: стандардите за возила кои се пропишани како минимум треба да се
применат (онаму каде е возможно) на сите категории возила. Особено е важно за
доброто на клиентите и персоналот, возилата да се соодветно одржувани, да
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одговараат на соодветната примена и да имаат соодветна опрема. Тоа значи дека:
возилата за категорија В мора да имаат четири врати, двојни контроли, двојни
ретровизори и да имаат ознака L на таблицата (за сите категории возила).
-

Обезбедување квалитет: особено е важно школата да учествува во обезбедување
на квалитетот преку воспоставување систем за мерење на квалитет за да се
обезбеди кваллитет на обуката и услугите кои ги дава авто-школата на
клиентите. Школата мора да обезбеди видливи докази за соодветната обука на
персоналот и контролата, соодветно воспоставени процедури кон кои стриктно
се придржува, стандардите да се на највисоко ниво и усогласени со последните
регулативи/легислативи, материјалот за учење да биде соодветно надограден
(ажуриран), опремата за обука да се соодветно одржуваа, објектите да се
правилно управувани и возилата на авто-школата да се соодветно одржувани и
во исправна состојба.

Покрај наведеното, Регулативата прошишува и уште многу други стандарди кои треба
да ги исполнува авто-школата кога се отвора истата. На влезната врата на авто-школата
задолжително мора да стои знак, натпис со називот на авто-школата, број на телефон и
известување за работно време со кандидати. На видно место мора да биде истакнат
ценовникот на услугите, како и сите пропратни трошоци кои се на товар на кандидатот,
за секоја категорија поединечно. Одобрение за извршување на работа како авто-школа,
може да се издаде за следните категории32:
-

Одобрување за вршење оспособување на кандидати за познавање на прописите
за безбедност во сообраќајот на патиштата,

-

Одобрение за вршење оспособување на кандидати за управување на моторно
возило или

-

Одобрени за вршење оспособување н кандидати за познавање на прописите за
безбедност на сообраќајот на патиштата и управување со моторно возило.

Автошколата која врши оспособување на кандидати за познавање на прописите за
безбедност во сообраќајот на патиштата мора да ги исполнува следните услови:
32

CIVD. 2018. CIVD - EU Driving Licence :: Wohnwagen, Wohnmobile, Campingurlaub. [ONLINE] Available
at: https://www.civd.de/en/technology/europe/eu-driving-licence.html. [Accessed 08 March 2018].
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-

Да има на располагање простор од најмалку 20 m2, греење со температура 1822°С, соодветна вентилација, осветлување од најмалку 150 lux и санитарен јазол
во состав на просторот, потоа, телефонска линија и простор за чување
документи. Се смета дека авто-школата има на располагање простор доколку тој
простор е во сопствеништво или под закуп со договор заверен од страна на
надлежен орган,

-

Има соодветен намештај, школски клупи со столчиња и табла за пишување,

-

Има шеми или макети на сообраќајни знаци и ознаки на коловоз,

-

Има шеми или други наставни помагала кои прикажуваат сообраќајни состојби
на пат,

-

Има шеми или други настални средства за запознавање на кандидатите за возач
со уредите и опремата во возилата кои се од посебно значење за безбедност во
сообраќајот,

-

Има потребен број предавачи за теоретска настава и познавање на прописите за
безбедност во сообраќајот на патиштата во постојан работен однос или
ангажирани на друг начин во согласност со закон,

-

Го има законот за безбедност во сообраќајот во пишана форма и сите
правилници доннесени врз основа на законот,

-

Има компјутер со пректор или друг уред за прикажување видео осдржини,

-

Има комплет на пропишана опрема за возило,

-

Поседува стручна литература, и

-

Има програма за осособување на кандидати за возачи.

При иведување на теоретската настава, потребната површина на училишниот простор
за еден кандидат е најмалку 1,5 m2.
Доколку авто-школата изведува, односно организира оспособување на кандидати за
управување со моторно возило, не е должна да го поседува горенаведеното, но должна е
да склучи договор со авто-школа која извршува теоретски дел од наставата. Авто-
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школата која врши оспособување на кандидати за управување со моторно возило, треба
да ги исполнува следните услови 33:
-

Да има на располагање опремен канцелариски простор со површина од најмалку
10 m2, со санитарен јазол и кој не е дел од угостителски или станбен објект, со
телефонска линија, компјутер и простор за сместување на документација. Се
смета дека авто-школата има на располагање простор ако истиот е во
сопствеништво или во закуп врз основа на договор заверен од страна на државен
орган,

-

Најмалку два истручтори за возење кои се во постојан работен однос,

-

Полигон во сопствеништво или во закуп на основа на договор, заверен од
надлежен орган или одлука на надлежниот орган за одреден дел од патиштата, со
помала фрекфенција на сообраќај кој ќе се користи за почетен дел на
оспособување на кандидатот за управување со возилото,

-

Наставен план и програма за оспособување на кандидатите за возачи, и

-

Доказ за поседување на потребен број возила во сопствеништво на авто-школата
или на лизинг.

Во однос на соодветниот број возила во сопствеништво или на лизинг со кои се врши
оспособување на кандидатот, авто-школата мора да има најмалку две возила категорија
В или најмалку две возила од кои едното е категорија В, а другото возило е С1
подкатегорија или С категорија.
Авто-школата која ги исполнува условите во однос на бројот на возила во
сопствеништво или на лизинг,

може да ангажира возило С категорија, С1 и D1

подкатегорија, како и дополнителни соодветни приклучни возила од други авто-школи
или организација, врз основа на договор за закуп.
Возилата со кои се изведува оспособувањето на кандидатите за возачи, со исклучок на
категорија А и А1 подкатегоријата, мора да имаат34:

33

www.justiceservices.gov.mt.
2018.
No
page
title.
[ONLINE]
Available
at:
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=9203&l=1. [Accessed 08 March
2018].
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-

Двојни команди: квачило и работна кочница,

-

Уред со двојни компанди на возило В категорија кои даваат звучни или
светлосни сигнали,

-

Два натрешни и два надворешни ретровизори за категорија В кои на
инструкторот му даваат преглед при возењето,

-

Намалку две огледала за возило ВЕ категорија кои на инструкторот му даваат
преглед при возењето,

-

Најмалку четири возачки огледала од надворешна страна на предниот дел на
возилото за категории C и D и подкатегории С1 и D1,

-

Апарат за гасење пожар.

Кај категорија А и подкатегорија А1 се поставува само една таблица L на зандната
страна, непосредно над или под регистерската таблица. На сите останати возила, се
поставуваат две таблици L, една на предната и една на задната страна на возилото. Ако
оспособувањето се врши на возило кое влече приклучно возило, едната таблица L се
поставува на предната страна на влечното возило, а другата на задната страна на
влечното возило. На бочните страни на возилата со кои се врши оспособување на
кандидатите, се наоѓа испишан називот на авто-школата. Натписот мора да има
димензии 600х300 mm.
Таблата за означување на возилото како авто-школа мора да биде светлечка и да има
димензии 630x200 mm и на неа да биде испишан текстот „Авто-школа“ и буквата L на
левата страна од таблата. Таблата се поставува на највисокиот дел на возилото од В
категорија, а на другите возила и возила со кабина, таблата се поставува на кровот на
возилото.
Лицата со инвалидитет може да се оспособуваат за управување со моторно возило со
сопствено или изнајмено возило, под услов да за време на оспособувањето ги користат
потребните помагала, односно да се оспособуваат на моторното возило со автоматски

34

Mobility and transport. 2018. EU - Driving licence - European Commission. [ONLINE] Available at:
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/driving-licence/eu-driving_licence_en. [Accessed 11 March
2018].
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менувач или на возило специјално прилагодено на нивните телесни недостатоци
утврдени со уверение за лекарска способност. 35

3. Барања за изведување обука според Директивата на ЕУ по
категории
Директивата 2006/126/ЕЕС ги наведува сита барања за изведување обука за
оспособување возачи, ги дефинира праилата и категориите и минималната возарст од
која може да се започне обука.
1) Катеогрија АМ: се однесува на возила со две тркала или три тркала со
максимална дизајнирана брзина не повеќе од 45 km/h. Посебните критериуми за
означување на возилата се дадени во Директивата 2002/24/ЕС, а минималната
возраст за обука е 16 години.
2) Категорија А1: оние авто-школи кои ја нудат оваа категорија за обука на
кандидати мора да поседуваат соодветни мотоцикли со капацитет кој не
надминува 125 cm3, со мочност не повеќе од 11 kW и со сооднос моќност/тежина
што не надминува 0,1 kW/kg. Минималната возраст за отпочување обука е 16
години.
3) Категорија А2: во оваа категорија се класифицираат возила кои не недиминуваат
35 kW и сооднос моќност/тежина не поголем од 0,2 kW/kg, а минималната
возраст за обука е 18 години.
4) Категорија А: минималната возраст за отпочнување обука е 20 години, меѓутоа
услов за отпочнување обука е минимум две години искуство на возила од
претходната категорија и стекната А2 дозвола. Според наведеното, возрасната
граница за отпочнување обука може да се гледа како 24 години. Во оваа група
спаѓаат мото трицикли кои надминуваат 15 kW.
5) Категорија В1: квадрицикли кои се дефинирани со Член 1(3)(b) на Дикретивата
2002/24/ЕС. Минималната возрасна граница за отпочнување обука е фиксирана
35
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на 16 години. Треба да се наведе дека оваа категорија е опционална, што значи
дека оние земји кои нема да ја воведат оваа категорија, лицата кои поседуваат В
категорија возачка дозвола имаат право и за управување со возила од В1
подкатегорија.
6) Категорија В: моторни возила со максимално дозволена маса која не надминува
3,500 kg и дизајнирани и конструирани да носат не повеќе од 8 патници, плус
возачот и може да се комбинираат со влечни возила со максимум дозволена маса
која не надминува 750 kg. Со оглед на тоа што максималната дозволена тежина
на возилото е 3,500 kg, а на влечното возило 750 kg, вкупната маса на таквото
возило би била 4,250 kg, со што се надминуваат ограничувањата на возачката
дозвола од категорија В, земите-членки треба да воведат претпоставка со која се
претпоставува дека возачот е дозволно искусен, ги има поминато сите обуки
задоволтелно и има задоволителни вештини и однесување за управување со
возилото. Сепак, во некои земји од Евроската Унија може да постојат и
дополните обврски за обука за управување на возило од категорија В со
сополнително приклучено влечно возило, а дозволата за В категорија се гледа
како комбинација на возачки дозволи. Минималната возраст за отпочнување
обука е фиксирана на 18 години.
7) Категорија ВЕ: се однесува на управување на комбинација од трактор возило во
категорија В и влечно или полувлечно возило каде макдималната дозволена маса
на влечното или полувлечното возило не надминува 3,500 kg. Минималната
возраст, и тука, е 18 години.
8) Категорија С1: во оваа категорија спаѓаат моторни возила кои не се во
категориите D или D1, а максималната маса надминува 3,500 kg, но не
надминува 7,500 kg и возила кои се дизајнирани за пренос на повеќе од 8
патници плус возачот и може да се комбинираат со влечни возила со максимална
дозволена маса од 750 kg.
9) Категорија С1Е: возила чија максимално дозволена комбинирана маса на возило
и влечно возило не надминува 12,000 kg. Минималната возраст за отпочнување
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на обука и за оваа и за претходната категорија е 18 години, меѓутоа условите се
наведени во Директивата 2003/59/ЕС.
10) Категорија С: моторни возила кои не се во категориите D или D1, чија
максимална дозволена маса е поголема од 3,500 kg и кои се дизајнирани за
пренос на повеќе од 8 патници плус возачот и може да се комбинираат со влечни
возила со максимална дозволена маса од 750 kg.
11) Категорија СЕ: комбинација на возила каде трактор возилото е од категорија С, а
влечното или полувлечното не надминува маса поголема од 750 kg. Според
Директивата 2003/59/ЕС, минималната возраст за обука е 21 година.
12) Категорија D1: моторни возила дизајнирани и конструирани за пренос на не
повеќе од 16 патници плус возачот, со максимална должина која не надминува 8
и со влечно возило кое не надминува 750 kg.
13) Категорија D1E: комбинација на возила каде трактор возилото е во категорија
D1, а влечното возило има максимално дозволена маса од 750 kg. Според
Директивата 2003/59/ЕС, минималната возраст за претходната и оваа категорија
е 21 година.
14) Категорија D: моторни возила дизајнирани и контруирани за пренос на повеќе од
8 патници плус возачот. Моторното возило од оваа категорија може да има
влечно возило со максимално дозволена маса од 750 kg.
15) Категорија DE: комбинацијана возило каде трактор возилото е од категорија D и
има влечно возило со маса која не надминува 750 kg. Минималната возраст за
отпочнување обука за D и DE е 24 години.
Според Директивата за возачки дозволи и услови (2006/126/ЕЕС), не се наведени
класификациите на други моторни возила и услови за останатите категории кои
постојат на ниво на Унијата. Во договор со Европската Комисија, земјите-членки може
да се исклучат од примена на наведените правила во оваа Директива и може да воведат
посебни правила и рагулативи, како што е случакот со посебните возила за
хендикепирани лица и лица со телесен инвалидитет. Исто така, земите-членки може да
се изземат од примена на правилата за возила наведени во оваа Директива кои се во
надлежност на армијата, односно воените возила да бидат изземени од правилниците,
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со оглед на тоа што возачката дозвола за управување со нив е на друго ниво. Покрај тоа,
земјите-членки може во секој момент да ја променат минималната возрасна граница за
обука и стекнување на возачка дозвола и тоа:
-

За категорија АМ од 14 на 18 години,

-

За категорија В1 од 18 години,

-

За категорија А1 од 17 на 18 години, и

-

За категорија В и ВЕ да ја намалат на 17 години.

Исто така, земјите-членки може да ја намалат и минималната возраст за категорија С до
18 години и за категорија D на 21 во однос на тоа што возилата на противпожарната
служба спаѓаат вооваа категорија, како и возилата за одржување на јавен ред и мир,
како и оние кои служат за поправка или одржување на патишта.
Според Директивата, возачката дозвола издадена налице кои не ја исполнува возрасната
граница наведена во оваа Директива, е валидна дамо на територијата на земјата која ја
издала возачката дозвола, се додека оној кој ја поседува дозволата на достигне
минимум возраст наведена во Директивата. 36

4. Минимум стандарди за испитен центар
Испитните центри се регулирани од страна на Агенцијата за безбедност на патишта, со
Актот 2012, во кој се инкорпорирани и други барања кои под регулација на други
Регулативи и Акти.
Аплокантот, пред да приложи апликација, мора да ги има сите потребни документи и
уплати за да може да аплицира за статус „испитен центар“. Тој мора да ги поднесе сите
дозволи за градба и планови за работа на центарот, како и сите важни уплати на сметка
на сооветното тело за регулација и сертифицирање.

36

Official Journal of the European Union, DIRECTIVE 2006/126/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL of 20 December 2006 on driving licences. Available at: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0126&from=EN. Retrieved: 08 March 2018.
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Според Актот 2012, сите нови апликант мора да обезбедат простор на кој ќе има една
испитна лента за лесни комерцијални возила и една испитна лента за тешки
комерцијални возила. Според Актот и соодветниот правилник за работа, не е дозволено
отворање на испитни центри само за една класа на возила. Според Актот, новиот тест
центар, односно испитен центар, мора да ги задоволи следните барања:
-

Апликација во порпишана форма со сите делови,

-

Уплата на 8,500 евра за функционирање на двете сообраќајни ленти,

-

Лицето кои ја поднесува апликацијата не смее да има даночни забрани и да
поседува уврение за чиста финансиска состојба,

-

Самостоен или комбиниран пристап по имотот, објектите, опремата и
материјалите за изведување на тестовите за возачки испит, во согласност со
регулативите на Унијата,

-

Задоволителни услови за изведување на теоретскиот дел од тестот, со целата
задолжителна опрема, како компјутери, клупи, столчиња, камери и слично,

-

Соодветн кадар за изведување на тестовите, и практичен и теоретски дел на
тестот.

Интересно е што во Актот стои и нагласување дека инвестицијата во таков центар е
доста голема и на апликантот му се препорачува да ги направи сите потребни
финансиски и ризик анализи пред да се одлучи за отворање на испитен центар за
полагање возачки испит.
Доколку апликантот сака неговиот тест центар да има дополнителни тест-ленти, се
доплаќа по 8,000 евра за секоја дополнителна лента. Во однос на објектите каде би
требало да се одвива теоретскиот испит, апликантот е должен да има инсталирано
потребна инфраструктура, како компјутери на кои ќе се полага тестот, софтвер за
проверка на податоците од тестот, клупи, столчиња, со простор од најмалку 1,5 m2 за
кандидат, санитарен јазол, соодветна безбедност на системите, просторија за
административни работи и чување на документите и други работи пропишани со Актот.
Испитните центри мора да поседуваат јасно одделени простории за изведување на
теоретскиот тест, испит и останатите активности кои се одвиваат во центарот. Исто
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така, инспекцијата која доаѓа да направи проверка на објектот за полагање на
теоретскиот дел од испитот, наплаќа 200 ева за половина ден или 450 евра за
целодневна инспкција, со укажување на потребните корекции и недостатоци, доколку
ги има.
Во однос на вработените, испитниот центар мора да има вработено добро обучен кадар,
кој успешно ја има завршено обуката која ја овозможува соодветната агенција или
инситуција во дадена држава и се има стекнато со лиценца за „испитувач“.37

5. Постапка за полагање возачки испит и стекнување возачка
дозвола
За полагање на теоретскиот и практичниот дел од возачкиот испит, потребно е да се
задоволат условите за тоа кои се специфицирани во Анекс II од Директивата
2006/126/ЕЕС. Теоретскиот тест опфаќа процена на позанавањето за регулативите
во пратниот сообраќај, факторите кои негативно влијаат на капацитетот за возење
(на пример алкохол, замор), безбедно возење и дистанца на кочење, однесување на и
кон другите учесници во сообраќајот, правила во однос на административните
потреби, внимателност при излегување со возило и од возило, употреба на заштитна
опрема (на пример, кацига, сигурносен појас, седиште за деца), некои механички
аспекти на возилото( на пример, важност на соодветниот притисок во гумите) и
принципите на еколошко возење. Компетентностите мора да се евалуираат за време
на практичното возење и проверка на возилото, подесување на позицијата за возење
(ретровизори, седиште), вештини за контрола на возилото, справување со состојби
на патот преку примена на регулативите за патен сообраќај и преформанси за
специјални маневри, како што е паркирање. 38
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Наведенаата директива не специфицира проверка на некои повисок степен на
вештини, на пример перцепција за опасност, свесност за ризик и самосвеснот.
Меѓутоа, во Дел II на Анекс II е истакнато дека возачите на моторни возила мораат
во било кон момент за имаат знаење, вештини и однесување за препознавање на
опасностите на патот и да направат проценка на сериозноста.
Сите земји-членки на Унијата имаат минимум возраст на која може да се полага
тестот за возачка дозвола и возраст на која е дозволено независно и самостојно
возење, без супервизија.
Тестовите за полагање на возачкиот испит служат само како адекватно средство,
односно за детекција на компетентностите за безбдно возење и дали некој ги
поседува или не и дали тие се сигурни, валидни и кога постојат јасни критериуми за
одлука дали кандидатот паднал или не. Тестот е доверлив во случај кога двајца
испитувачи испитуваат еден кандидат независно и донесуваат некаков заклучок
дали тој кандидат положил или не. Тестовите имаат предиктивна валидност кога
кандидатот со високи оцени има пониска стапка на сообраќајни несреќи отколку
кандидатот кој положил со пониски оцени.
Според Директивата 2006.126/ЕЕС, Анекс II, формата на тестот се избира во однос
на кандидатот и неговите способности, рангирајќи ги поените од2 до 4 по прашање.
Според Директивата, кандидатот кој претходно го положил тестот и се стекнал со
возчка дозвола од некоја категорија, при полагање за друга категорија, може да се
исклучи од полагање на теоретски тест.
Структурата на теоретскиот тест е следна:
-

Регулатива за сообраќај на патишта (знаци, ознаки, сигнали, ленти и право на
минување),

-

Возач (однесување, перцепција, просуда, реакциско време, промени во
однесување поради алкохол, наркотици, лекови и слично, замор),

-

Пат (најважните принципи за патишта, безбедно растојание за возење и
запирање, временски услови и услови на патот),
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-

Други корисници на патиштата (специфични ризик фактори, внимание на
ранлива категорија на ндивидуи како деца, стари лица, велосипедисти и слично,
ризични движења),

-

Општи правила и регулативи и други категории (административни документи,
реакција при несреќа, помош на пат и слично),

-

Мерки на претпазливост во однос на возилото,

-

Механички аспекти во однос на безбедност на пат (детекција на квар, проверка
на масло, систем за запирање, гуми и така натаму).

-

Опрема за безбедност во возилото,

-

Парвила на конфигурацијата ан возилото во однос на еко-стандардите.

Понатаму, Директивата наведува различни групи на прашања за група категории и
подгатегории, а кои се однесуваат на специфичностите кои ги опфаќаат тие категории.
Во однос на практичниот тест, тој се состои од возење на возилото и изведување на
специфични маневри. Практичниот тест се одвива на полигони и на јавен пат. На
полигонот, кандидатот е испитуван за основно управување со возилото, како што
возење наназад, видови паркирање, возење по нагорнини, а исто така, оценуван е и за
некои основни елементи кои се однесуваат на безбедност, како вклучување на
позициони светк при стартување на возилото, закопчување на безбедноен појас,
користење на ретровизори и странични огледала, користење на трепкачи и слични.
Возењето по прометен пат вклучува оцена и процена на способностите на возачот за
снаоѓање во состојба на сообраќај, почитување на поставената сигнализација,
почитување на принципите на делење на пат и слично.
За секоја од горебаведените состојби, кандидатот е оценуван, а оценката, односно
процената мора да го рефлектира степенот на леснотија со која кандидатот се справува
со контрола на возилото и неговиот демонстриран капацитет да вози по прометен пат,
со целосна безбедност. Испитувачот мора да се чуствува безбедно за време на тестот.
Грешките на кандидатот или опасното однесување кое ја загрозува безбедноста на тествозилото, патниците или другите учесници во сообраќајот, веднаш се казнува со
неположување на тестот, без разлика дали испитувачот или контролорот морале да
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интервенираат. Како и да е, испитувачот ја има целокупната слобода а одлука дали
некој има или нема вештини и однесување за завршување на тестот со положување на
истиот.39

39

Annex II of the Directive 2006,126/EES of The Erupean Parliament and of The Council on Driving Licences.
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Глава IV. Предлог за формирање испитен центар
Испитниот центар „Европски возач“ ќе биде основана како друштво со ограничена
одговорност основана од 7 основачи. Основната дејност на оваа компанија ќе биде
испитување на кандидати за возачи од сите возачки категори и проверка на стручноста
на возачите инструктори од сите категории на територијата на град Скопје.
Причината која не поттикна да се одлучиме да инвестираме во оваа дејност е пред се
можноста за остварување солидна заработка, ширење и раст на нашата компанија, а
воедно и разбивање на постоечкиот пазарен монопол предводен од една компанија, што
особено за оваа дејност е несоодветно и штетно за една пазарна економија. Доволен
факт за тоа се постоечките релативно високи цени за спроведување на испитот и
незадоволството кое владее кај кандидатите за возачи од начинот на спроведувањето на
испитот. Ние сме цврсто убедени дека има место за влез на нова компанија која ќе
придонесе за подобар квалитет на услугите на пазарот и работите генерално би се
промениле во позитивна насока.
Иако ќе бидеме нова компанија сметаме дека релативно брзо би се позиционирале на
пазарот со развивање на соодветна стратегија која ќе ни помогне и за понатамошниот
раст и развој на компанијата. Ќе се обидеме да ги привлечеме кандидатите за возачи
најнапред со пониски цени и пред се објективно спроведување на испитот. Исто така ќе
развиеме одредена маркетинг кампања со која би го информирале населението за
постоење на уште еден нов испитен центар.
Со почетокот на нашето работење и покрај високите иницијални вложувања, нема да се
соочиме со недостиг на парични средства за изведување на инвестицијата или пак со
други финансиски проблеми. Почетната инвестиција ќе биде обезбедена дел од
капиталот стекнат со вложувањата на основачите, а за останатиот дел ќе биде подигнат
кредит. Факт повеќе кој придонесува да веруваме дека нашата компанија ќе бележи
остварување на позитивни финансиски резултати се и проектираните плански биланси
и парични текови, од кое може да забележиме дека уште во првата година нашата
очекувана нето добивка ќе изнесува 4.612.410,00 денари. Нето сегашната вредност на
проектот според пресметките ќе биде во износ од 11.954.730,00 денари, а пак просечна
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стапка на принос ќе изнесува 148,66%. Ова се само дел од финансиските показатели
кои што ќе бидат презентирани во понатамошниот текст, а чија бројка веќе почнува да
ни дава одговор на едно наше долго поставувано прашање: ” Зошто се настојува да се
одржи монополот на пазарот? ” .
Нашиот проект е спроведен во една низа чекори и соодветна анализа на истите.
Најнапред го испитуваме пазарот, односно вршиме анализа на пазарот преку
сознанијата кои што ги поседуваме и спроведувајќи соодветна анкета на одреден број
на испитаници кои ја претставуваат нашата целна група на потрошувачи на нашите
услуги.
Откако ги согледавме можностите за влез на нова компанија, изработивме соодветни
анализи и се одлучуваме за тоа кои би биле нашите потребни градежни објекти,
опремата која што ќе ја користиме за извршување на нашата основна дејност,
потребниот стручен кадар кој треба да задоволува одделни квалификациони
способности, организационата поставеност во нашата компанија.
Понатаму ја наведуваме постапката која ќе се изврши за да биде нашата компанија
регистрирана за да може да започнеме со работа, лиценците кои ни се потребни за оваа
дејност и сл.
Претставени се и потребните извори на финансирање на компанијата, на кој начин тие
ќе бидат стекнати и на крај ги претставуваме нашите проектирани плански биланси,
парични текови и одделни планови за осознавање на рентабилноста и исплатливоста на
проектот. Од истите проектирани планови ги изведовме и показателите за финансиската
анализа и сумираќи ги сите податоци ќе ја донесеме одлуката дали ќе биде исплатливо
и рентабилно започнувањето на нашиот бизнис и вршењето на оваа дејност.
Седиштето на нашиот испитен центар “Европски возач” ќе се наоѓа во строгиот центар
на Скопје на бул. “Партизански одреди” бб, во трговскиот центар Буњаковец, поради
тоа што моментално располага со доволно слободен деловен простор кој ќе одговара на
нашите деловни потреби.
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За разлика од производствени претпријатија или други услужни фирми кои нудат стоки
и услуги за широка потрошувачка и кои секојдневно треба да излезат во пресрет во
задоволувањето на различните потреби, желби, вкусови и стилови, ние би се наоѓале во
многу подобра положба.

Специфичноста на нашата дејност укажува на

голема

стабилност на пазарот односно на побарувачката на услуги од ваков тип, без некои
поголеми осцилации.
Како нова компанија која што влегува во овој бизнис, мораме да извршиме соодветна
анализа на пазарот со која што ќе ги специфираме корисниците на нашите услуги, ќе ја
анализираме големината на пазарот за да утврдиме колкав дел од пазарот би можеле да
завземеме уште на почетокот, да ја анализираме конкуренцијата, да ја анализираме
побарувачката, да процениме колку би изнесувала цената на нашите услуги , односно се
на се да утврдиме дали постои соодветна можноста за влез и просперитет на ново
претпријатие во оваа дејност.
За таа цел ќе спреведеме анкета која што ќе ја пополнуваат 100 случајно избрани
испитаници, од нашата целна група , а тоа се лица од 17 и повеќе години. Исто така ќе
направиме соодветна SWОT

анализа како и

дополнителни

консултации

со

менаџерскиот тим на постојниот испитен центар.
Можноста за влез на ново претпријатие на пазарот е утврдена со Закон при што е
условено исполување на неколку услови како што се соодветно квалификуван кадар,
соодветна опрема, одреден број на деловни простории со кои непречно би се одвивала
работата и др. Овие услови се потребни за добивање на лиценца од страна на
Министерството за Внатрешни работи. Ние ги усполнуваме овие услови, така да
добивањето на лиценцата не би требало да претставува пречка.
Спроведовме анкета на 100 случајно избрани лица од нашата целна група со која што
би можеле да направиме соодветна анализа околу цената и побарувачката на нашите
услуги и да процениме колкав дел од пазарот би можеле да завземеме. Почетните
прашања се општи прашања со кои што одбираме соодветни лица, врз основа на кои
што можеме да ги темелиме нашите проценки, а со другите прашања ја анализираме
другите аспекти. Од спроведената анкета ги добивме следниве податоци:
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1) На првото прашање “Дали поседувате возачка дозвола од било која категорија?”
ги добивме следниве резултати.

10.00%

да
90.00%

не

2) Поради несоодветноста на 10 испитаници, на второто прашање одговараа 90
лица. На второто прашање “Во кој период полагавте за категорите кои што ги
поседувате?” се добија следниве резултати:

до 31.08.2008
44.44%
55.56%

после
31.08.2008

Прашањата со реден број од 3 до 6, беа формулирани така да осознаеме колку
кандидатите за возачи се задоволни од постоечкиот испитен центар и побарувачката за
нашите услуги. За таа цел понатаму продолжуваме со 55,56% од 90те испитаници кои
одговорија дека полагале во периодот после 31.08.2010 т.е. 50 испитаници.
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3) Tретото прашање гласеше “По кој пат го положивте теоретскиот дел од
испитот?”. Се добија следниве резултати:

16.00%

прв пат
два - три пати

64.00%
четири или
повеќе

20.00%

4) Четвртото прашање гласеше “По кој пат го положивте првиот практичен дел од
испитот?”. Се добија следниве резултати:
4.00%

прв пат
20.00%

два - три пати
76.00%

четири или
повеќе

5) Петтото прашање гласеше “По кој пат го положивте вториот практичен дел од
испитот?”. Се добија следниве резултати:

прв пат
26.00% 24.00%
50.00%

два - три пати

четири или
повеќе
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6) Шестото прашање беше поставено на тој начин што испитаниците директно
одговараа за задоволството од спроведувањето на испитот. На прашањето
“Какво мислење имате за реалноста при спроведување на возачкиот испит?” се
добија следниве резултати:

24.00%
46.00%
30.00%

реално се
спроведува
возачкиот испит
критериумите
треба да се
намалат за некој
степен

Следниве прашања се формулирани со цел да можеме да добиеме податоци за цената на
нашите услуги и колкав дел од пазарот би можеле да завземеме. За таа цел одговараа
сите 100 испитаници.
7) Седмото прашање се однесува на цената и гласи “Моменталната цена за
полагање на возачки испит од “Б” категорија изнесува 6060 денари. Дали
мислите дека ова е реална цена?”

12.00%
да
не
88.00%
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8) На осмото прашање испитаниците се изјаснија за тоа колку реално сметаат дека
би требало да изнесува цената за полагање на возачкиот испит за “Б” кат.

12.00%
5501 - 6000
денари
40.00%
24.00%

5001 - 5500
денари
4501 - 5000
денари

24.00%

4001 - 4500
денари

9) И последното деветто прашање гласи “Доколку се формира уште еден испитен
центар каде би се одлучиле да го вршите тестирањето?”.

во новиот
испитен центар

36.00%
64.00%

во постоечкиот
испитен центар

Спроведеното истражување ги потврди нашите очекувања. Поради незадоволството на
анкетираните лица, кои претставуваат репрезентативна група на нашите потенцијални
потрошувачи, релативно брзо би можеле да се позиционираме на пазарот и да
завземеме значаен дел од таргетираната група на корисници на нашите услуги, а тоа се
новите кандидати за возачи.
Врз основа на соодветните истражувања, донесовме одлука дека има простор за
намалување на моменталната цена на услугата. Иако поголем број од анкетираните
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лица одговорија дека би сакале да ја платат најниско понудената цена понудена во
анкетниот прашалник, врз основа на соодветните проценки и консултациите со
менаџерскиот тим на постојниот испитен центар за тоа колку изнесуваат трошоците за
спроведувањето на возачкиот испитот по поединечен кандидат и обемот на фиксните
трошоци, одлучивме да ја намалиме цената за 10% од моменталниот износ.
Во врска со анализа на конкуренцијата, направивме SWOT анализа со која ги
идентификувавме предности, слабостите, можностите и заканите со кои се соочуваме.
Го анализиравме нашиот единствен конкурент, испитниот центар АМСМ.
SWOT анализа

Предности:
- пониски цени
- подобра локација
- стабилност на побарувачката
Можности:
- незадоволсто од постојниот
испитен центар
- остранување на субјективноста
- психолошки ефект кај потрошувачите
(поради разбивање на монопол)
- превземање на дел од пазарот
на неефикасниот конкурент

Слабости:
- нова компанија на пазарот
- наоѓање соодветен стручен кадар

Закани:
- недоволна информираност на
населението за нов испитен центар
- реагирање на конкурентот со
намалени цени
- изгубената доверба на кандидатите
кај постојниот испитен центар може
да се рефлектира и кај нас
- војна на цени со конкурентот

Избор на локација
Бидејќи станува збор за новооснована компанија, мора многу внимателно да
размислуваме за локацијата на нашата компанија. Треба да се одлучиме за локации со
кои што ќе се обидеме да покриеме поголем дел од територијата на Скопје, односно да
ја отежнеме работата на нашите единствени конкуренти.
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Ние сме нова компанија и не располагаме со доволно финансиски средства за да
успееме да купиме деловни простории. Поради таа причина се одлучивме за почетокот
да изнајмиме деловни простории.
Седиштето на нашиот испитен центар “Европски возач” ќе се наоѓа во строгиот центар
на Скопје на бул. “Партизански одреди” бб, во трговскиот центар Буњаковец, поради
тоа што моментално располага со доволно слободен деловен простор кој ќе одговара на
нашите деловни потреби. Во седиштето на испитниот центар, покрај канцеларијата на
генералниот менаџер, ќе се наоѓаат и канцеларијата на контролорот на испитните
комисии, салата за состаноци, просторија за полагање на теоретскиот дел од испитот,
едно пријавно место каде што кандидатите за возачи ќе можат да вршат пријавување на
полагање на испитот за возачи и една канцеларија за административните работници.
Поради тоа ни се потребни повеќе канцеларии сместени една до друга, а целокупната
површина на тој деловен простор да ни изнесува 200 м2.
За да го освоиме пазарот и да успееме да го собориме нашиот конкурент кој сега за сега
држи монопол на пазарот, не е доволно само едно пријавно место на територијата на
град Скопје и поради тоа ќе отвориме уште четири пријавни места со кои што ќе се
обидеме да го намалиме напорот и изгубеното време за пријавување на возачкиот испит
на нашите кандидати за возачи. Останатите четири пријавни места чиј деловен простор
ќе изнесува од 10м2 до 15м2, ќе се наоѓаат на следниве локации:
1. ул. Јани Лукровски бр.6 локал 12
2. бул. Јане Сандански бб трг.центар Бисер локал.44
3. ул. Ферид Бајрам бр.34
4. ул. Ѓорче Петров бр.16
Ние сметаме дека со изборов на локацијата на пријавниве места, ќе успееме
рамномерно да се распростаниме на територијата на град Скопје.
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Техничко технолошка анализа
Целта на нашата компанија е да го подигнеме квалитетот на полагањето на возачкиот
испит, отстранување на субјективноста во оценување на способноста на кандидатите за
возачи и за таа цел се решивме да користиме опрема од најсофистициран вид со која
што ќе успееме да го овозможиме тоа.
Околу полагањето на теоретскиот дел од возачкиот испит ќе набавиме компијутерски
софтвер односно кандидатите ќе го полагаат тестот не на класичен начин со добивање
на тест, туку компјутерско решавање на тест. Софтверот ќе врши пермутација на
прашањата т.е. нема да го знаат редоследот на прашањата како што беше претходно.
Пермутацијата на прашањата ќе се врши од веќе постоечките тестови кои се издадени
од страна на Министерството за Внатрешни работи и Министерство за Образование. За
да можат да преминат на следното прашање ќе мора да го одговорат претходното.
Голем дел од кандидатите за возачи се незадоволни од досегашниот испитен центар.
Велат дека има голема доза на субјективноста во оценувањето на вториот дел од
практичниот испит (градското возење), факт кој што е докажан и од анкетата која што
ја спроведовме. Со цел и ние да се заштитиме од оваа непожелна појава, ќе набавиме
подвижни камери, кои што испитните комисии ќе ги носат со нив, пред започнување на
испитот ќе ги монтираат во возилото и ќе се снима целиот возачки испит. Така да,
доколку некој кандидат е незадоволен од спроведувањето на возачкиот испит, ќе може
да се погледне неговиот возачки испит и да се види која е причината поради која што не
положил и дополнително да му се образложат неговите грешки.
Ќе ни бидат потребни 30 соодветно опремени компјутери на кој што кандидатите ќе го
полагаат теоретскиот дел од возачкиот испит, 10 компјутери за потребите на
работењето, еден сервер кој што ќе го контролира теоретскиот дел од испитот и еден
прожектор за во салата за состаноци.
Според Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата Сл.Весник бр.54 од
03.05.2007 во кој што се наведени условите за основање на испитен центар, доколку
кандидатот неможе да најде возило за полагање на практичниот дел од испитот,
испитниот центар треба да му овозможи возило за полагање. Во разговорите со
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менаџерскиот тим од постоечкиот испитен центар, добивме информација дека досега
ниеден кандидат не полагал со нивно возило, поради тоа што кандидатите полагаат со
возило од авто школа односно со возилото со кое што ја вршеле обуката.
Поради тоа се одлучивме да купиме само автомобили за потребите на компанијата.
Доволни ни се три автомобили за да можеме непречено да ја извршуваме нашата
работа. 1 автомобил за генералниот менаџер, 1 за контролорот на испитните комисии и
1 автомобил за спроведување на испитот од “A” кат.
Во следнава табела е дадена детална спецификација на потребната опрема и деловниот
инвентар кој ќе го користиме.

Спецификација на опремата и деловниот инвентар на ДОО “Европски возач”
Ред. број
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Опис
Компјутер
Сервер
Прожектор
Автомобил Opel Corsa
Биро
Столица
Фотеља
Принтер
Подвижни камери

Количина
40
1
1
3
41
60
12
6
4

Врз основа на добиените информации за работата на испитниот центар, потребните
управувачки функции, обемот и видот на административните и помошните работи
донесовме заклучок како би изгледала

организационата структура на нашето

претпријатие.
На врвот од компанијата ќе се наоѓа генералниот менаџер кој што воедно ќе биде и
раководител на целокупните активности на испитниот центар. Покрај раководење со
испитниот центар, некои од неговите задачи ќе бидат правење на секојдневен распоред
за испитните комисии, држење на состаноците итн.
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Основната задача на контролорот на испитниот центар ќе биде овозможување на
правилно спроведување на возачкиот испит. Секојдневно ќе ги контролира испитните
комисии дали преку излегување на терен и присуствување на тестирањето на
кандидатите или пак преку прегледување на неколку од снимените возења на
кандидатите за возачи со цел да се увери дека сите кандидати за возачи се испитувани
со ист критериум. Еднаш неделно ќе доставува извештај до генералниот менаџер,
најчесто на крајот од работната неделата. Потребни квалификации за оваа позиција се:
•

да има завршено високо образование

•

да има дозвола за возач – инструктор

•

да вршел оспособување или испитување на кандидати за возачи најмалку три
години непрекинато.

За да може непречено да се извршува секојдневното работење на испитниот центар
предвидено и наложено е да се има најмалку 5 испитни комисии. Секоја испитна
комисија се состои од 3 члена од кој еден од нив е претседател, еден е испитувач по
теоретски дел и еден испитувач по практичен дел. На спроведувањето на кој било дел
од испитот потребно е да присуствува целата испитна комисија т.е. сите 3 члена.
Тоа значи дека ќе имаме потреба од 15 членови на испитната комисија, по 5 членови од
секој профил со цел секојдневно да можеме да формираме по 5 испитни комисии.
Генералниот менаџер секојдневно ќе ги ротира членовите на испитните комисии со цел
да нема злоупотреба на функцијата.
Од 15те члена, пет од нив треба да бидат претседатели на испитните комисии.
Квалификациите кои треба да се исполнат за оваа функција се:
•

да има завршено високо образование (технички факултет – сообраќајна насока,
полициска академија, правен или педагошки факултет),

•

да има дозвола за возач – инструктор

•

да вршел оспособување или испитување на кандидати за возачи
најмалку три години непрекинато.
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Пет од членовите треба да бидат испитувачи по теоретски дел. Потребните
квалификации за оваа функција се истите како што се за претседателот на испитната
комисија.
Пет од членовите треба да бидат испитувачи по практичен дел. Потребните
квалификации се:
•

да има завршено најмалку средно образование

•

да има дозвола за возач – инструктор од категоријата возила за која врши
испитување

•

да вршел оспособување или испитување на кандидати за возачи
најмалку три години непрекинато од категоријата возила за која врши
испитување.

Претходно наведовме дека ќе имаме пет пријавни места во кои што кандидатите за
возачи ќе можат да вршат пријавување на испитот. За таа потреба ќе ни бидат потребни
пет референти кои што ќе вршат пријавување и наплата на возачкиот испит.
Резултатите на кандидатите за возачи секојдневно ќе се внесуваат во базата на податоци
и за таа потреба ќе ни бидат потребни двајца административни работници. Нивната
задача покрај внесување на резултатите од спроведувањето на испитите ќе биде и
подготвување на потребната документација за секој кандидат за да може да се спроведе
возачкиот испит како и некои дополнителни активности.
Организациони и правни аспекти
Испитниот центар ќе биде основан како Друштво со ограничена одговорност , односно
“ДОО”. Сопственоста на компанијата ќе биде на повеќе лица од кои секој одделно ќе
учествува со пропорционален сооднос на удел од вкупниот износ на вложувачкиот
капитал. За завршување на целата постапка за основање на компанијата ќе биде
потребно да ангажираме адвокат спрецијализиран за извршување на таа активност.
За да може адвокатот да ја започне целата постапка за основање на компанијата,
најнапред основачите ќе треба да потпишат изјава за давање согласност на адвокатот да
ја започне постапката за основање на компанијата и да му достават акт за основање на
компанијата. Откако адвокатот ги презема потребните документи, ги доставува до
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Централниот Регистар на Република Македонија од кој во рок од најдоцна три дена
треба да добиеме решение за регистрација. Со решението за регистрација поднесуваме
барање за отварање на жиро сметка во НЛБ Тутунска банка А.Д. – Скопје.
По завршувањето на овие процедури поднесуваме барање до Министерството за
Внатрешни Работи за добивање лиценца за започнување со работа. МВР е должно
најдоцна во рок од 15 дена да дојде на увид во нашите деловни простории со цел да
процени дали ги исполнуваме сите потребни услови за започнување со работа. Откако
ќе биде извршен увидот од страна на МВР во рок од најдоцна 15 дена е должно да ни
достави решение за доделување лиценца.
По завршување на целокупната постапка за основање на компанијата и добивање на
лиценца од МВР може да започнеме со редовно работење и извршување на работните
обврски.
Извори на финансирање
Нашата компанија “ Европски возач ” ДОО Скопје како што посочивме погоре во
текстот ќе биде основана како друштво со ограничена одговорност. Според законските
регулативи вложувачите на компанијата се должни да вложат основачки влог најмалку
5.000 евра основачки влог во денарска противвредност.
Основачите ќе вложат основачки влог во износ од 760.000 денари. Овој износ ќе биде
поделен сразмерно, односно со пропорционален сооснос на удел од вкупниот износ нан
вложувачки капитал на секој од седумте основачи на компанијата.
Обавувањето на нашата дејност не е проследена со дршење на некој поголем износ на
обртни средства. На почетокот потребно ни е ангажирање на постојани средства со кој
целовремено ќе ја обавуваме нашата дејност.
Како што кажавме претходно, градежните објекти ќе ги изнајмиме така да нема да ни
бидат потребни големи парични износи за градежните објекти. Автомобилите ќе ги
купиме од продажниот салон на Аутомакедонија, преку кредит одобрен од НЛБ
Тутунска банка. Ќе ни биде потребно учество од 20% за еден автомобил. Целокупниот
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износ на кредитот ќе изнесува 1.505.200 денари. Каматната стапка ќе изнесува 7,50 % и
рокот на отплата ќе изнесува 7 години.
За набавката на опремата и деловниот инвентар ќе подигнеме кредит од НЛБ Тутунска
банка во износ од 1.100.000 денари. Остатокот од набавката ќе го подмириме со парите
од основачкиот влог на основачите, поради тоа што за подигање на кредитот беше
наложено сопствено учество од 20%. Кредитот ќе биде одобрен со грејс период од 1
година, а понатаму ќе се отплатува во период од 4 години, со квартални рати и каматна
стапка од 6%.
Економско финансиска анализа
Економско – финансиската анализа ќе ја започнеме со табеларен приказ на ценовникот
на услугите кои ги спроведуваме т.е. цените на полагањето на возачкиот испит во
“Европски возач” ДОО Скопје.

ЦЕНОВНИК
За полагање на возачки испит во "Европски возач" ДОО Скопје
Надомест за
полагање на
возачки
испит

Адм.такси
за
полагање
на испит

Вкупно

Категорија

Пријава

А и А1 кат.

1.Полагање I
пат
2.Теор.дел II
пат
3.Прак.дел
по II пат

3.212 ден.
1.440 ден.
1.102 ден.

578 ден.
260 ден.
198 ден.

3.790 ден.
1.600 ден.
1.300 ден.

60 ден.
/
/

250 ден.
100 ден.
100 ден.

4.100
ден.
1.700
ден.
1.400
ден.

А и А1 кат.
(ако има
дозвола од
повисока
кат.)

1.Прак. Дел I
пат
2.Прак.дел II
пат

1.771 ден.
1.102 ден.

319 ден.
198 ден.

2.090 ден.
1.300 ден.

60 ден.
/

250 ден.
100 ден.

2.400
ден.
1.400
ден.

Б кат.

1.Полагање I
пат
2.Теор.дел II
пат
3.Прак.дел
по II пат

350 ден.
250 ден.
170 ден.

5.400
ден.
1.900
ден.
1.800
ден.

4.229 ден.
1.400 ден.
1.380 ден.

ДДВ

Вкупно со
ДДВ

Адм.такси
за
одобрение
за
полагање

761 ден.
250 ден.
250 ден.

4.990 ден.
1.650 ден.
1.630 ден.

60 ден.
/
/
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Ц и Ц1кат.

1.Полагање I
пат
2.Теор.дел II
пат
3.Прак.дел
по II пат

Ц + Е кат.

1.Прак.дел

Д и Д1 кат.

1.Полагање I
пат
2.Теор.дел II
пат
3.Прак.дел
по II пат

М кат.

1.Теор.дел

3.763 ден.
1.542 ден.
1.550 ден.

637 ден.
278 ден.
280 ден.

4.440 ден.
1.820 ден.
1.830 ден.

60 ден.
/
/

600 ден.
350 ден.
250 ден.

1.550 ден.

280 ден.

1.830 ден.

/

250 ден.

3.763 ден.
1.542 ден.
1.550 ден.

637 ден.
278 ден.
280 ден.

4.440 ден.
1.820 ден.
1.830 ден.

60 ден.
/
/

600 ден.
350 ден.
250 ден.

1.364 ден.

246 ден.

1.610 ден.

60 ден.

100 ден.

5.100
ден.
2.170
ден.
2.080
ден.
2.080
ден.
5.100
ден.
2.170
ден.
2.080
ден.
1.770
ден.

Краток вовед пред претставувањето на финансиските извештаи
Обавувањето на нашата дејност е проследена со повисоки иницијални вложувања. На
почетокот се вршат

поголеми вложувања, а понатамошното работење ќе биде

проследено со оперативни расходи кои што што зависат од бројот на возачките испити
кои што ке ги извршиме.
Биланс на успех
во 000 денари
31.12.2011
Приходи од услуги

31.12.2012

31.12.2013

21033,53

22085,21

22306,06

2171,60

2290,18

2302,98

18861,93

19795,03

20003,08

9720,00

10011,60

10111,72

Амортизација

804,88

804,88

804,88

Трошоци за реклама

144,00

120,00

100,00

Потрошени канцелариски материјали

120,00

132,00

138,00

80,00

80,00

80,00

276,00

292,32

301,20

7717,05

8354,23

8467,28

172,15

154,38

124,76

2400,00

2472,00

2520,00

0,00

0,00

0,00

Трошоци при вршење на услугите
Бруто добивка
Трошоци за вработените

Трошоци за осигурување
Други оперативни расходи
Оперативна добивка
Расходи за камата
Расходи за наемнина
Вонредни приход
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Вонредни расходи
Неоперативни приходи/расходи
Добивка пред оданочување
Данок на добивка
Нето - добивка

20,00

0,00

0,00

-2592,15

-2626,38

-2644,76

5124,90

5727,85

5822,52

512,49

572,78

582,25

4612,41

5155,06

5240,27

Како што може да се забележи од билансот на успех во првата година од нашето
постоење очекуваме приходи од услуги во износ од 21.033.530 денари. Во 2012 година
очекуваме 5% зголемување во однос на минатата година, а во 2013 година зголемување
од 1% во однос на 2012 година. Врз основа на зголемувањето на приходите, зголемени
се и трошоците за извршување на услугите во соодветната година.
Трошоците за вработените се трошоците за платата на вработените. Исто така и на оваа
ставка очекуваме да има зголемување во наредните години.
Амортизацијата ја сочинуваат амортизацијата на автомоболите, опремата и деловниот
инвентар. Според законските прописи кај нас во Р.Македонија предвидени се
минимални стапки на амортизација за секоја категорија одделно така што за
автомобилите предвидената минимална годишна стапка е 25% , и како таква е земена во
нашиот биланс на успех, за опремата исто така ја користиме минималната годишна
стапка од 25%, додека пак деловниот инвентар има предвидено минимална годишна
стапка од 20% и како таква е користена во нашите пресметки во билансот на успех.
Трошоците за реклама во почетната година се најголеми поради тоа што сме нова
компанија на пазарот, а понатаму износот се предвидува да се намалува од година во
година.
Потрошените канцелариски материјали и другите оперативни расходи ќе се
зголемуваат од година во година поради тоа што предвидуваме дека ќе биде зголемен и
бројот на испитите кои што ќе ги обавуваме годишно.
Износот на трошоците за осигурување остануваат во ист износ секоја година.
Расходите за камата се состојат од каматата која што ќе ја плаќаме за набавката на
автомобилите на кредит и за кредит подигнат за набавка на опремата и деловниот
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инвентар. Во почетните години износот на каматата е најголем, а во наредните години
износот на каматата се намалува.
Расходите за наемнина во првата година ќе изнесуваат 2.400.000 денари и во наредните
години се очекува зголемување.
Данокот на добивка изнесува 10% во секоја година.

Биланс на состојба

во 000 денари
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

2469,23

1664,35

859,47

АКТИВА
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

0,00

0,00

0,00

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

2469,23

1664,35

859,47

Автомобили

2316,11

2316,11

2316,11

Акумулирана амортизација (автомобили)

-579,03

-1158,06

-1737,09

685,00

685,00

685,00

-171,25

-342,5

-513,75

273,00

273,00

273,00

-54,6

-109,2

-163,8

0,00

0,00

0,00

ОБРТНИ СРЕДСТВА

5703,35

7545,28

8937,95

Залихи на канц. материјал

36,00

32,00

40,00

Побарувања од купувачи

0,00

0,00

0,00

Други краткорочни побарувања

0,00

0,00

0,00

5667,35

7513,28

8897,95

0,00

0,00

0,00

8172,58

9209,63

9797,42

Опрема
Акумулирана амортизација (опрема)
Деловен инвентар
Акумулирана амортизација ( дел.инвентар )
Долгорочни финансиски вложувања

Парични средства
АВР
ВКУПНА АКТИВА
ПАСИВА
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КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

5381,01

6846,14

7877,15

768,60

768,60

768,60

0,00

691,86

1465,12

4612,41

5385,68

5643,43

2791,57

2363,49

1920,27

ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

2001,48

1537,77

1042,39

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

790,09

825,73

877,87

36,00

32,00

40,00

280,00

285,00

295,00

40,00

45,00

47,50

434,09

463,73

495,37

0,00

0,00

0,00

8172,58

9209,63

9797,42

Вложувања на основачите
Фонд на резерви
Акумулирана добивка
ОБВРСКИ

Обврски кон добавувачи
Обврски за ДДВ
Обврски за данок на добивка
Тековен дел од долгорочен кредит
ПВР
ВКУПНА ПАСИВА

Билансот на состојба е проектиран од сознанијата кои што ги имаме за средствата кои
ќе ни бидат потребни и обврските кои што ќе треба да ги исплаќаме во текот на нашето
постоење.
Во делот за материјални средства се наведени износите на автомобилите, опремата и
деловниот инвентар кој што ќе го користиме и износите на акумулирана депрецијација
кумулативно за секоја година.
Залихата на канцелариски материјали е проктирана на тој начин што секогаш на залиха
би имале залиха во износ за 2 до 3 месеци непречено вршење на работа.
Како што може да се забележи износот на побарување на купувачите во секоја година
изнесува 0. Навидум чудно, но доколку се има предвид дека вршењето на возачкиот
испит е проследено со предвремено уплаќање од страна на кандидатите за возачи, тоа е
сосемо разбирливо.
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Вложувањата на основачите остануваат во исти износ од 768.800 денари секоја година
поради тоа што нема потреба да се вложува повеќе од страна на купувачите, бидејќи
компанијата генерира доволно парични средства за подмирување на обврските.
Според законските прописи, должни сме да одвојуваме секоја година по 15% од нето
добивката од мианта година во фондот на резерви. Износите се прикажани кумулативно
во соодветните години.
Изностот на акумулирана добивка во 2011 година ја содржи нето добивката остварена
во 2011 година. Во 2012 година износот е 5.385.680 денари. Овој износ се состои од
акумулирана добивка во 2011 година, намалена за износот кој е префрлен во фондот на
резерви и намалена за износот од нето добивката кој е распределен на вложувачите.
Износот на нето добивката кој се распределува на вложувачите е 80% од нето
добивката во мината година. Тоа е прикажано во извештајот за готовински текови.
Истото објаснување е и за акумулираната одбивка во 2013 година.
Долгорочните обврски се состојат од износот кој го должиме по основ на долгорочните
кредити кои ги подигнавме за набавка на автомобилите и опремата. Износот е
пресметан врз основа на износот од кредитите кој што треба да ги платиме, ама во
период поголем од една година.
Обврските на добавувачите се состојат од износите кои ги должиме за останати обртни
средства кои ни се потребни за непречено вршење на нашата дејност.
Обврските за ДДВ и данок на добивка е износот кој што треба да го платиме по основ
на месечните аконтации за предвидените износи на ДДВ и данок на добивка.
И износот на тековниот дел од долгорочните кредити е износот од долгорочните
кредити кој што треба да го платиме во период од една година.
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Извештај за готовински текови
во 000 денари
2011

2012

2013

4612,41

5155,06

5240,27

Амортизација

804,88

804,88

804,88

Зголемување (намалување) на залихи

-12,00

4,00

-8,00

Зголемување (намалување) на побарувања

0,00

0,00

0,00

АВР

0,00

0,00

0,00

12,00

-4,00

8,00

280,00

5,00

10,00

40,00

5,00

2,50

264,14

29,62

31,66

0,00

0,00

0,00

6001,43

5999,56

6089,31

Вложувања во нематеријални средства

0,00

0,00

0,00

Набавка/продажба на материјални срества

0,00

0,00

0,00

Долгорочни финансиски вложувања

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Вложувања на основачите

0,00

0,00

0,00

Распределба на нето добивка од мината година

0,00

-3689,92

-4209,26

-434,08

-463,71

-495,38

-434,08

-4153,63

-4704,64

5567,35

1845,93

1384,67

100,00

5667,35

7513,28

5667,35

7513,28

8897,95

Нето добивка тековната година

Зголемување (намалување) на обврски кон добавувачи
Зголемување (намалување) на обврски за ДДВ
Зголемување (намалување) на обврски за данок на добивка
Зголемување (намалување) на тековен дел од долгорочен кредит
ПВР
Готовински тек од оперативни активности

Готовински тек од инвестициони активности

Долгорочни обврски
Готовински тек од финансиски активности
Нето готовински прилив
Почетна состојба на паричните средства
Состојба на крајот на година

Износите кои се пресметани за 2011 година се врз основа на почетната состојба на
основање на нашата компанија и крајната состојба на 31.12.2011 од нашите финансиски
извештаи.
Нешто што сметаме дека е битно да се напомене од извештајот за парични текови е
износот на распределбата на нето добивката на вложувачите. Во првата година износот
е 0, поради тоа што е прва година од нашето постоење и нема нето добивка која што би
можеле да ја распределуваме. Во 2012 година распределуваме износ од 80% од нето
81

добивката во мината година. По истата методологија вршиме пресметка и за 2013
година.
Финансиски показатели
Со финансиската анализа се врши испитување на финансиската состојба на
претпријатието преку испитување на нејзините составни елементи. Тие составни
елементи се одделни подрачја кои ја отсликуваат финансиската состојба на
претпријатието, пришто за секое од овие подрачја постои посебен избор на показатеи
кои ќе ги претставиме подолу.
Показатели на ликвидност
Ликвидноста или уште како што се нарекува краткорочна солвентност претставува
способност на компанијата да врши сервисирање, односно навремена исплата на
достасаните обврски. Ликвидноста на компанијата претставува значаен елемент за
финансиското здравје на една компанија и за таа цел тука ќе бидат пресметани следниве
показатели и тоа: тековната ликвидност и моменталната ликвидност.
1) Тековна ликвидност, претставува најопшт индикатор за ликвидност на
компанијата. Таа се пресметува на следниов начин.
Тековна ликвидност = обртни средства/кратокрочни обврски
Kaj нас тековната ликвидност изнесува :
Тековна ликвидност (2011) = 5703.35/790.09 = 7,22
Тековна ликвидност (2012) = 7545.28/825.73 = 9,14
Тековна ликвидност (2013) = 8937,95/877,87 = 10,18
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Движњето на тековната ликвидност може да биде претставена соодветно и графички.

Тековна ликвидност
12.00

10.18

10.00
9.14
8.00
7.22
6.00
4.00
2.00
0.00
2011

2012

2013

2) Моментална ликвидност , уште се јавува и под името пречистена ликвидност и
таа има за цел да ја дополни сликата што ни ја дава претходниот показател
Моментна ликвидност = обртни средства/краткорочни обврски
Kaj нас моментната ликвидност изнесува:
Моментна ликвидност (2011) = 5703.35-36,00/790.09 = 7,17
Моментна ликвидност (2012) = 7545.28-32,00/825.73 = 9,10
Моментна ликвидност (2013) = 8937,95-40,00/877,87 = 10,13
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Движење на моментната ликвидност претставено графички е следното:

Моментална ликвидност
12.00
10.13

10.00
9.10
8.00
7.17
6.00
4.00
2.00
0.00
2011

2012

2013

Показатели на активност

Коефициентот на обрт на вкупните средства ја покажува општата ефикасност на
користење на средствата на компанијата.
Коефициент на обрт на вкупните средства = приходи од продажба/просечни
вкупни средства
Кај нас:
Коефициент на обрт на вкупните средства (2011) = 21033,53/5785,345 = 3,64
Коефициент на обрт на вкупните средства (2012) = 22085,21/8691,105 = 2,54
Коефициент на обрт на вкупните средства (2013) = 22306.06/9503.525 = 2,35
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Движење на коефициентот на обрт на вкупните средства

Коефициент на обрт на вкупни
средства
4.00
3.50

3.64

3.00
2.54

2.50

2.35

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2011

2012

2013

Показатели на задолженост

Показателот на задолженост има за цел да прикаже колкав е степенот на
финансирање на компанијата преку задолжување
Вкупна задоженост = вкупен долг/вкупни средства
Кај нас:
Вкупна задоженост (2011) = 2791,57/8172,58 = 0,34 = 34%
Вкупна задоженост (2012) = 2363,49/9209,63 = 0,26 = 26%
Вкупна задоженост (2013) = 1920,27/9797,42 = 0,19 = 19%
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Движење на вкупната задолженост

Вкупна задолженост
40.00%
35.00%

34.00%

30.00%
26.00%

25.00%
20.00%

19.00%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2011

2012

2013

Коефициент долг-сопствен капитал има слична улога како и претходниот показател
Долг-сопствен капитал = вкупен долг/сопствен капитал
Кај нас:
Долг-сопствен капитал (2011) = 2791,57/5381,01 = 0,52 = 52%
Долг-сопствен капитал (2012) = 2363,49/6846,14 = 0,34 = 34%
Долг-сопствен капитал (2013) = 1920,27/7877,15 = 0,24 = 24%
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Движење на показатело долг-сопствен капитал:

Долг - сопствен капитал
60.00%
50.00%

52.00%

40.00%
34.00%
30.00%
24.00%
20.00%

10.00%
0.00%
2011

2012

2013

Показател на покриеност на каматата има за цел да ја прикаже способноста на
компанијата за отплата на трошоците за финансирање
Покриеност на камата = оперативна добивка/камата

Кај нас:
Покриеност на камата (2011) =7717,05 /172,15 = 44,83
Покриеност на камата (2012) = 8354,23/154,38 = 54,11
Покриеност на камата (2013) = 8467,28/124,76 = 67,87
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Движење на покриенот на камата

Покриеност на камата
80.00
70.00

67.87

60.00
54.11

50.00
40.00

44.83

30.00
20.00
10.00
0.00
2011

2012

2013

Показатели на профитабилност
Профитна маржа – покажува колкава добивка се остварува на секоја единица
остварени приходи
Бруто профитна маржа = оперативна добивка/приходи

Кај нас :
Бруто профитна маржа (2011) = 7717,05/21033,53 = 0,3668 = 36.69%
Бруто профитна маржа (2012) = 8354,23/22085,21 = 0,3782 = 37,83%
Бруто профитна маржа (2013) = 8467,28/22306,06 = 0,3796 = 37,96
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Движење на бруто профитна маржа

Бруто профитна маржа
38.50%
38.00%

37.96%

37.83%
37.50%
37.00%
36.69%
36.50%
36.00%
2011

2012

2013

Нето профитна маржа = нето добивка/приходи
Кај нас :
Нето профитна маржа (2011) =4612,41/21033,53 = 0,2193 = 21,93%
Нето профитна маржа (2012) = 5155,06/22085,21 = 0,2334 = 23,34%
Нето профитна маржа (2013) = 5240,27/22306,06 = 0,2349 = 23,49%
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Движење на нето-профитна маржа

Нето профитна маржа
24.00%
23.50%

23.49%

23.34%

23.00%
22.50%
22.00%

21.93%

21.50%
21.00%
2011

2012

2013

Оценка на економска оправданост на проектот
Врз основа на податоците од претходната фаза, со примена на соодветни инвестициони
критериуми како што се и готовинскиот тек за оценка на ликвидност и рентабилност,
периодот за враќање на инвестициите, просечната стапка на принос и нето сегашна
вредност донесовме одлука за прифаќање на инвестицијата. Во прилог Ви ги
презентираме соодветните критериуми.
Готовински тек за оцена на ликвидност

01.01.2011
приливи
сопствен капитал

2013

21033,53

22085,21

22306,06

2171,60

2290,18

2302,98

760,00
1505,20

кредити за опрема

1100,00

приходи од услуги
одливи

3298,11

инвестиции во постојани средства

3274,11

трошоци при вршење услуги

2012

3365,20

кредити за автомибили

инвестиции во обртни средства

2011

24,00
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бруто плати

9720,00

10011,60

10111,72

административни трошоци

1424,88

1429,19

1424,078

отплата на кредити

169,95

434,10

463,71

даноци

512,49

572,78

582,25

7034,61

7347,35

7421,32

7101,70

14449,05

21870,37

НЕТО ПРИЛИВ

67,09

КУМУЛАТИВ

Кумулативот на нето-готовинските приливи ни покажува колку изнесува вкупниот збир
на нето-готовиснките приливи од почетокот на реализација на проектот, па се до
конкретната година. Во сите години е позитивен што покажува дека проектот може да
врши сервисирање на сите достасани обврски во периодот на експлоатација
Готовински тек за оцена на рентабилност

01.01.2011

2011

2012

2013

21033,53

22085,21

22306,06

2171,6

2290,18

2302,98

приливи
приходи од услуги
одливи

-3298,11

инвестиции во постојани средства

-3274,11

инвестиции во обртни средства

-24,00

трошоци при вршење услуги
бруто плати
административни трошоци
даноци
НЕТО ПРИНОС

-3298,11

9720

10011,60

10111,72

1424,88

1429,20

1424,08

512,49

572,78

582,25

7204,56

7781,44

7885,03

Готовинскиот тек на рентабилноста ни послужи за да добиеме податоци кои ќе ни бидат
потребни за понатамошни пресметки за оценка на проектот.
Период на враќање на инвестициите
Најпрво е пресметана иницијалната инвестиција на основачите односно парите кои што
се вложени за започнување на бизнисот. Дел од нив се влог од сопствениците, а дел од
нив се кредити.
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во 000 денари
влог од сопственици

760,00

кредити за автомибили

1505,20

кредити

1100,00

иницијална инвестиција

3.365,20

Во следната табела е презентиран кумулативот односно колку парични средства
генерира нашата компанија во проектираните години.
во 000 денари
година

нето добивка

амортизација

нето приливи

кумулатив

2011

4.612,41

804,88

5417,29

5417,29

2012

5.155,06

804,88

5959,94

11377,23

2013

5.240,27

804,88

6045,15

17422,38

Врз основа на добиените податоци се согледува дека нето приливот во првата година е
поголем од иницијалната инвестиција, така што истиот се исплатува за период помал од
една година.
Просечна стапка на принос

Просечната стапка на принос ни покажува колку просечна нето добивка би оствариле
основачите, неземајќи ја временската вредност на парите. Нето добивките во
проектираните три години изнесуваат:
во 000 денари
година
нето добивка

2011
4612,41

2012

2013

5155,06

5240,27

Просечната нето добивка изнесува 5.002.580,00 денари.
Кога овој износ ќе се стави во однос со инвестициите во износ од 3.365.200,00 денари
кои се направени за започнување се добива просечна стапка на принос.
Во нашиов случај таа изнесува 148,66%.
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Можеби навидум чудна бројка, но доколку се земе во предвид дека обавувањето на
нашата дејност е поврзана само со почетни вложувања, а подоцна во животниот циклус
немаме некои поголеми трошоци за вршење на услугите, тоа е нормална појава.
Нето сегашна вредност
Нето сегашната вредност е најдобриот показател врз основа на кој се врши оценката за
прифаќање или одбивање на инвестицијата поради тоа што се вклучува временската
вредност на парите.
Најпрво е прикажана пресметката на просечната цена на капиталот.

трошок пред
оданочување

трошок по
оданочување

учество во вк.
капитал

760,00

8,00%

8,00%

22,58%

1,81%

1505,20

7,50%

6,75%

44,73%

3,02%

1100,00

6,00%

5,40%

32,69%

1,77%

структура на капиталот
основен влог
кредит за
автомобили
кредит за
опрема
вкупно
иницијална
инвестиција

3.365,20

пондерирана
цена

цена на
капиталот

6,59%

6,59%

Просечната цена на капиталот во износ од 6,59% понатаму е користена како дисконтна
стапка врз основа на која се вршени натамошните пресметки.
Табела Х
во 000 денари
нето
добивка

амортизација

0,00

0,00

-3365,20

2011

4.612,41

804,88

5.417,29

0,938174313

5082,36

2012

5.155,06

804,88

5.959,94

0,880171041

5245,77

2013

5.240,27

804,88

6.045,15

0,825753862

4991,80

година
01.01.2011

нето приливи

дисконтен
фактор
1

НСВ =

Дисконтониирани
нето прилив
-3365,20

11954,73

Нето сегашната вредност изнесува 11.954.730,00 денари што претставува сосема
солиден резултат кој ќе го оствариме.
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Анализа на ризикот
Анализата на ризикот е неопходнен дел кој што треба детално да се испита пред да се
започне со инвестирањето. Не

секогаш излегува така како што предвидуваме и

планираме, ни во приватниот живот, а најмалку па во светот на бизнисот каде се се
движи динамично и брзо.
И во нашиов случај постојат одреден број на ризици со кои се соочуваме. Мора да се
земе предвид дека побарувачката на пазарот е стабилна секоја година. Но стабилна е во
нејзиниот вкупен обем. Доколку на пазарот се појави уште некоја компанија која би
вршела испитување на кандидати за возачи, во тој случај ќе се сменат сите наши
пресметки и анализи кои ги извршивме претходно. Според нашите анализи во период
од некаде 2-3 години на пазарот не би требало да се појави уште една конкурентска
компанија, поради доволната неинформираност за постоечките правни и деловни
прописи, која постоела до сега. Причина исто така претставува и наоѓање на соодветен
стручен кадар, посебно членовите на испитната комисија како што се претседателот на
испитната комисија и испитувачот по теоретски дел. За да може да се обавува оваа
функција потребни се соодветни квалификации кои што треба да ги исполнуваат
членовите како што се поседување на соодветно високо образование и да вршел
оспособување или испитување на кандидати за возачи најмалку три години
непрекинато. Кога постојниот испитен центар започна со работа на 31.08.2008 година,
имаше луѓе со соодветниве квалификации доволно само за да можат само они да ја
вршат оваа дејност. Од тој период навака или некои од претходните

возачи –

инструктори завршија високо образование или некои луќе со високо образование го
исполниа условот – да вршеле оспособување или испитување на кандидати за возачи
најмалку три години непрекинато така да сега се соодветни за вршење на наведените
функции. Поради ова дури по извесен период подоцна од сега ќе се појават повеќе луѓе
кои што исто така ќе можат да ја вршат овие функции, така да влезот на уште еден
конкурент мора да се предвиди во понатамошното работење.
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Поради тоа што нашата инвестиција во моменталниве услови е исплатлива уште во
првата година од нашето постоење, не би требало посебно да бидеме загрижени за ова
на самиот почеток поради тоа што почетната инвестиција ќе биде повратена.
Друг ризик со кој исто така би можеле да се соочиме е нелојална конкуренција од
единствениот конкурент.

Би се запрашеле “Што ќе се случи доколку постојниот

испитен центар толку многу би ги намалил критериумите за добивање на возачкиот
испит така да би се обидел да зафати што е поголем дел од пазарот?” Секако дека ние
не би останале без реакции во таа ситуација. Доколку Министерството за внатрешни
работи забележи дека некој од испитните центри незаконски ја врши својата дејност,
можат да му ја одземат лиценцата за вршење на дејсноста. Така да ние соодветно би
реагирале кај Министерствот за внатрешни работи.
Исто така би можело да се случи и превземање на нашиот кадар од конкурентската
компанија. Можно е уште на самиот почеток да се обидат да превземат некои од
нашите вработени преку повисоки плати, така да ние не би ги исполнувале условите за
работа, поради тоа што како што кажавме дека соодветниот стручен кадар е во
ограничен број. Тој се зголемува од година во година, но сепак во моменталните услови
нема на располагање нема неограничен број на стручен кадар. Во таа ситуација и ние би
морале да ги зголемиме платите на нашите вработени. Секако дека во тој случај би ни
се намалила профитабилноста, но сепак нема да има некое позначајно влијание врз
севкупниот резултат.
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Заклучок
Според сттистиките кои се однесуваат на сообраќајните несреќи, во 95% од случаите на
сообраќајна несреќа, директнно е одговорен возачот. Возачот во сообраќајот се гледа
преку четири целини: способност, знаења, вештини, но и пограшни одлуки и процени.
Целокупниот систем на образование и оценување на новите кандидати за возачи мора
да се прилагоди кон ризиците кои секојдневно се јавуваат и кои се се поприсутни во
текот и на обуката и на самостојното возењ ена кандидатот. За таа цел, автошколите
треба да преземат соодветни промени во нините програми, а испитните центри да ги
зајакнат критериумите за стекнување возачка дозвола.
Во Законот за за безбедност на сообраќајот на патиштата се уредуваат прашањата
сврзани со условите за управување со моторно возило, автошколите, испитните центри,
полагањето на стручен испит за вршење работи во автошкола и испитен центар и на
испит за возач-инструктор, услови за стекнување право на управување со возило,
полагање на возачки испит на кандидат за возач, возачки дозволи и здравствениот
преглед на кандидат за возач и возач.
Имено, во однос на условите за управување со моторно возило, предвидено е со
моторно возило во собраќајот на пат, да може самостојно да управува само лице кое
има важечка возачка дозвола, странска возачка дозвола или меѓународна возачка
дозвола.
Се предвидуваат повисоки услови и страндарди кои треба да ги исполнуваат
вработените во автошколите и испитните центри и тоа: стручниот раководител,
предавач по наставна програма (теоретски дел) и возач-инструктор во автошколата,
раководителот, контролорот, претседателот на испитна комисија, испитувачот по
наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувачот по
наставна програма управување со возило (практичен дел) во испитниот центар.
Исто така, за наведената категорија на работници во автошколите односно испитните
центри се воведени и лиценци и тоа: лиценца за предавач по наставна програма
(теоретски дел) во автошкола и лиценца за возач-инструктор во автошкола, како и
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лиценца за контролор, лиценца за испитувач по наставна програма сообраќајни правила
и прописи (теоретски дел) и лиценца за испитувач по наставна програма управување со
возило (практичен дел) во испитен центар. Истовремено се превидени и основи за
одземање на лиценци за наведените категории на работници, како одземање на
лиценцата на автошколата и испитниот центар.
Воведена е целосна постапка за спроведување на стручен испит со предвидување на
комисии за полагање, комисија за верификација на прашања и комисија за ревизија за
електронскиот начин на полагање на стручен испит за предавач и возач-инструктор во
автошколата, 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.
Целта на воведување на овие одредби е подобрување на процесот на обука на
кандидати за возачи и поквалитетно и објективно спроведување на возачкиот испит, а
од друга страна и воспоставување на индивидуална одговорност на стручните лица во
автошколите и испитните центри со цел превенирање и спречување на можни
злоупотреби.
Условите за стручен раководител и контролор во испитен центар врз основа на
извршена анализа е утврдено дека во испитните центри не може да се исполнат
условите во поглед на „возачки дозволи“ за сите категории, туку само со исполнување
на условот возачка дозвола за возач-инструктор, од причини што не можат да се
обезбедат стручни раководители и контролори ќе се појави застој во работата на
испитните центри. Со оглед на тоа што за секоја категорија потребно е да измине
проток на определено време од три години, за да може да се стекне со полагање од
повисоката категорија, додека кај директно вклучените субјекти во испитниот процес
(претседател и членови на испитна комисија) нема никакви промени.
Материјата за безбедност во сообраќајот на патиштата е регулирана со Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“
број 54/07, 84/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11 и 114/12), според кој
оспособувањето на кандидат за возач за практично управување со возило на пат
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автошколата врши откако претходно ќе изврши проверка дали кандидатот за возач
поседува потребно знаење од правилата за сообраќајот на патиштата и сообраќајните
знаци. Проверката се спроведува писмено на претходно изготвен пробен тест од
Министерството за внатрешни работи во согласност со Министерството за образование
и наука.
Тестот е изработен на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а за овластените
испитни центри кои се лоцирани во единиците на локалната самоуправа во кои
најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и
на тој службен јазик и писмо.
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