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Вовед

Издавањето на возачки дозволи е дејност која влијае на речиси секој возрасен
жител во Р. Македонија. Тестирањето на возачот и неговото лиценцирање обезбедуваат:


Начин да се осигура дека возачите се соодветно квалификувани пред да им биде
дозволено да ракуваат со моторно возило



Примарно средство за примена на соодветно однесување при возењето

Возачката дозвола е официјален документ со кој се изјавува дека едно лице може
да ракува со едно или повеќе видови на моторни возила; како што се мотор, автомобил,
камион, или автобус, на јавен пат без возачки надзор. Категориите и начините на
полагање, секако, варираат во зависност од јурисдикцијата на една држава. Постојат
различни категории на лиценцирање, во зависност од типот на возило. Тешкотијата за
полагање на возачки испит значително се разликува меѓу државите, како и факторите за
потребната возраст или потребното ниво на пракса.
Во Република Македонија возачки испит може да полага само кандидат за возач кој
ја има навршено возраста неопходна за добивање дозвола од категоријата за која се
оспособил, има завршено најмалку основно образование, 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. Притоа, програмата, се состои од теоретски и
практичен дел.
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,
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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.
Процедурите за полагање возачки испит, потребите кои треба да ги исполнуваат
автошколите, и целиот тек на спроведувањето на тестовите е регулирано од
Министерството за внатрешни работи на Р. Македонија, што детално ќе биде анализирано
во трудот. Тие, секако значително се разликуваат од останатите држави. Во Р. Македонија
постојат следните категории:
А - Спаѓаат мотоцикли, трицикли и четирицикли чија работна зафатнина на моторот е
поголема од 125 cm3 и чија сила на моторот е поголема од 11kW
А1 - Спаѓаат мотоцикли, трицикли и четирицикли чија работна зафатнина на моторот не е
поголема од 125 cm3 и чија сила на моторот не е поголема од 11kW
Б – Спаѓаат моторни возила чија вкупна маса не надминува 3.500 kg, кои немаат повеќе од
осум седишта не сметајќи го седиштето на возачот, на кои може да се придодадат
приклучни возила, чија вкупна маса не надминува 750 kg, под услов вкупната маса на
приклучното возило да не ја надминува масата на влечното возило или комбинации на
влечни возила од категоријата „Б“ и приколка, каде што вкупната дозволена маса на
комбинацијата не надминува 3.500 kg и вкупната дозволена маса на приколката не ја
надминува сопствената маса на влечното возило.
Б+ Е – Спаѓаат групи возила составени од влечно возило, кое спаѓа во категоријата „Б“ и
приклучно возило, каде што таквата група возила не спаѓа во категоријата „Б“.
Ц – Спаѓаат групи возила различни од тие во категоријата „Д“, чија вкупна маса е
поголема од 3.500 kg на кои може и да им биде придодадено приклучно возило, чија
вкупна маса не е поголема од 750 kg.
Ц+ Е – Спаѓаат групи возила чие влечно возило спаѓа во категоријата „Ц“, на кое може да
биде придодадено приклучно возило, чија вкупна маса е поголема од 750 kg.
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Ц1 – Спаѓаат моторни возила што не спаѓаат во категоријата „Д“, чија вкупна маса е
поголема од 3.500 kg, но не повеќе од 7.500 kg, на кои може да им биде придодадено
приклучно возило и чија вкупна маса не надминува 750 kg.
Ц1 + Е - Спаѓаат групи возила каде што влечното возило спаѓа во поткатегоријата „ Ц1“, а
приклучното возило е со маса поголема од 750 kg, со тоа што вкупната маса на групата
возила не надминува 12.000 kg, а вкупната маса на приклучното возило не е поголема од
масата на празното влечно возило.
Д – Спаѓаат моторни возила за превоз на лица, кои освен седиштето на возачот имаат
повеќе од 8 (осум) седишта, на кои може да им биде придодадено приклучно возило и чија
вкупна маса не надминува 750 kg.
Д + Е – Спаѓаат групи возила чие влечно возило спаѓа во категоријата „Д“ и приклучно
возило со вкупна маса поголема од 750 kg.
Д1 – Спаѓаат моторни возила за превоз на лица, кои освен седиштето на возачот имаат
повеќе од 8 (осум) седишта, но не повеќе од 16 седишта, на кои може да им биде
придодадено приклучно возило, чија вкупна маса не надминува 750 kg.
Д1 + Е – Спаѓаат групи возила во кои влечното возило спаѓа во поткатегоријата „Д1“, а
неговото приклучно возило е со вкупна маса поголема од 750 kg, при што групата на
возила не надминува 12.000 kg, а вкупната маса на приклучното возило не ја надминува
масата на празното влечно возило и во него не може да се превезуваат лица.
Ф – Спаѓаат трактори и тракторски приколки. Со дозволата за управување на возилата од
оваа национална категорија, може да се управуваат и возилата кои спаѓаат во
националните категории „Г“ и „М“.
Г – Спаѓаат работни машини. Со дозволата за управување со возила од оваа национална
категорија, може да се управуваат и мотокултиватори.
М - Спаѓаат мотокултиватори и приклучни возила што ги влечат мотокултиваторите,
велосипеди со помошен мотор, мопеди, лесни трицикли и лесни четирицикли.
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Со помош на статистички податоци од АвтоМото Сојузот Р. Македонија, ќе бидат
истражени најчесто (пре)полаганите вежби во текот на полагањето на возачки испит.
Меѓутоа, покрај разликите во категориите и начините на полагање, особени
разлики постојат и во трошоците на полагање на соодветен возачки испит, што е и главна
тематика на овој магистерски труд.
Во многу држави постојат студии кои ги разгледуваат можностите и исплатливоста
од намалување на трошоците на полагање возачки испит. По нивниот пример, овој труд ќе
претставува обид за изнаоѓање на оптимално решение.
Проблем кој треба да биде истражен во овој магистерски труд е изнаоѓање на
соодветен и практичен начин на намалување на трошоците за полагање на возачки испит
во Р. Македонија.
Предмет на истражување на овој труд се начините и трошоците на полагање на
возачки испит во Р. Македонија и компарација на истите со Р. Србија и Р. Хрватска.
Цел на истражувањето на овој магистерски труд е да се пронајдат недостатоците во
поставувањето на ценовниот фактор при полагањето за возачки испит, односно да се
изнајдат начини како полагањето за возачки испит да се направи подостапно за идните
кандидати.

Иако избраната тематика е актуелна и е дел од секојдневниот живот, постојат
ограничен број на достапни студии кои се обидуваат да изнајдат начин како да се намалат
трошоците за полагање на возачки испит. Проблемот е уште поголем во Р. Македонија.
Токму поради оваа недоволна истраженост и оваа тематика е избрана.
Еден од примерите вклучува студија изработена од Driver & Vehicle Licensing
Agency на Велика Британија, од 2014 година. Меѓу еден од предлозите се намалување на
апликацијата за возачка дозвола (од £50 на £34).
Пример кој може да биде наведен од територијата на Р. Македонија е Моделот за
утврдување на единствена минимална цена на обука во авто школите како услов за
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безбедност во сообраќајот, од Зоран Ристевски, 2013 година. Во овој труд, Ристевски дава
модел за тоа како се формирани трошоците во автошколите, согласно со постојаните и
променливите трошоци на кои се подложни истите. Исто така е направена и компаративна
анализа за полагање на Б категорија на Р. Македонија со Р. Србија и Р. Хрватска. Иако
оваа студија се однесува само на Б категоријата, доведува до значајни сознанија.
Забележани се големи разлики во цените на автошколите, особено во однос на два
различни града. Исто така претставен е математички модел за анализа на трошоците на
една автошкола.
Во секој случај, постои недостиг на соодветна литература која ја истражува
избраната проблематика, и токму затоа се зголемува значењето на овој истражувачки
проблем кој е се повеќе актуелен во државата.

Материјата ќе биде изложена и систематизирана во глави, точки и подточки по
следниот редослед:
Воведен дел, каде ќе бидат дадени предметот, појдовните точки и целите на
истражувањата. Ќе биде укажано на значењето и актуелноста на истражувањето, како и
композицијата на трудот.
Првата точка ќе претставува Анализа на постојната состојба во Р. Македонија.
Овде треба да бидат разгледани барањата од страна на Министерството за внатрешни
работи на Р. Македонија, и да бидат објаснети основните состојби и пратики во државата.
Втората точка е со наслов Начин на полагање возачки испит во Р. Македонија.
Овде треба да биде претставена категоризацијата на возачките испити, како и начините на
кои се полага секоја од категориите.
Следната точка е насловена Начин на полагање возачки испит во Р. Србија и Р.
Хрватска. Во оваа точка треба да се даде преглед на полагање на возачки испит во овие
две држави, со посебен акцент на разликите од Р. Македонија.
Четвртата точка е наменета за Трошоците за полагање возачки испит, односно
ценовниот фактор. Притоа, треба да се даде детален извештај за тоа колку чини полагање
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на секоја различна категорија, и да се постават трошоците како основен проблем на овој
труд.
Петтата точка е со наслов Компаративна анализа на трошоците за полагање
возачки испит во Р. Македонија со Р. Србија и Р. Хрватска. Во оваа точка треба да се
направи споредба на наведените држави, односно да се анализира состојбата на Р.
Македонија со останатите држави. Исто така, ова ќе послужи за проверка на солидноста
на поставениот модел за намалување трошоци за полагање возачки испит.
Наредната точка претставува Статистички преглед на повторни полагања –
Компарација АМСМ Скопје, Куманово и Штип. Ова ќе претставува анализа на вежбите
кои најчесто се преполагаат, односно претставуваат потешкотија за кандидатите. Ова ќе
послужи како појдовна точка за последното поглавје.
Понатаму, следува Предлог модел за намалување трошоци на испит. Овде треба да
биде изграден модел со кој би се надминале сегашните недостатоци, со особено
посочување каде се најголемите пропусти во моменталниот систем.
Заклучокот е составен од два дела. Во резимето ќе дадеме краток преглед на она
што било споменато во текот на целата материја и ќе бидат извлечени главните поуки кои
произлегуваат од секоја глава посебно, а во препораките ќе бидат посочени можните идни
движења во поглед на ризите
Како посебен дел во овој магистерски труд ќе биде дадена користената литература.
Таа ќе биде сочинета од библиографски единици на книги, научни и стручни списанија,
статии, извештаи, анализи и статистички податоци, како и извори од Интернет.

За потребите на изработка на магистерскиот труд ќе се користат повеќе научни
методи меѓу кои може да ги наброиме:
-

Компаративен метод

-

Статистички метод

-

Квантитативен метод

-

Метод на моделирање
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-

Индуктивен и дедуктивен метод

-

Метод на анализа и синтеза
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1

Анализа на постојната состојба во Р. Македонија

1.1 Потребни барања за полагање на возачки испит

Со законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (Сл. весник на Р.
Македонија бр. 54 – 2007 година) се уредува безбедноста и заштитата на патиштата;
правилата на сообраќајот на патиштата; системот на сообраќајните знаци и опрема;
должностите во случај на сообраќајна незгода; условите за стекнување право на
управување со возила; оспособување на кандидатите за возачи; полагање возачки испит и
проверка на оспособеноста на возачите; испитување на возила; уредите и опремата што
задолжително треба да ги имаат возилата; димензиите, вкупната маса; осното
оптоварување на возилата и условите кои задолжително треба да ги исполнуваат возилата
во сообраќајот; технички преглед на возила; посебните мерки на безбедност;
организацијата и задачите на советите за безбедност на сообраќајот на патиштата, како и
прекршочните санкции и прекршочната постапка што се води по прекршоците во областа
на сообраќајот на патиштата.
Според член 231 став 1, со моторно возило во сообраќајот на патот може
самостојно да управува само лице кое има важечка возачка дозвола, странска возачка
дозвола или меѓународна возачка дозвола, а според став 2 трактор во сообраќајот на пат,
може да управува лице кое има важечка возачка дозвола од категориите "Б", "Б+Е", "Ц",
"Ц+Е", "Д", "Д+Е" и "Ф" или од поткатегориите "Ц1", "Ц1+Е", "Д1" и "Д1+Е".
Доколку возачот постапува спротивно на одредбите предвидени со став (1) и (2) е
предвидена глоба од 300 евра во денарска противвредност.
Исто така, според член 232 се предвидува дека “возачот кој во толкава мера е
уморен или болен или се наоѓа во таква психичка состојба што е неспособен за сигурно
управување со возилото, како и возачот под дејство на лекови на кои е означено дека не
смеат да се употребуваат пред или за време на возењето, не смее да управува со возило во
сообраќајот на пат” (Закон за безбедност на сообраќајот, 2007).
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Возачот не смее да управува со возило во сообраќајот на патот, ниту да започне да
управува со возило ако е под дејство на опојни дроги или психотропни супстанци, како и
доколку е под дејство на алкохол.
Член 235, став 1 (Закон за безбедност на сообраќајот) ги одредува условите за
право на стекнување на дозвола за управување со моторно возило, кои гласат:


Да наполнило 18 години возраст



Да е здравствено и психофизички способно да управува со моторно возило



Да има завршено најмалку основно образование



Да положило возачки испит за управување со моторно возило од определена
категорија и



Со одлука на надлежен државен орган да не му е забрането управување со моторно
возило

По исклучок од ставот (1) на овој член право на управување со автобуси и
тролејбуси може да стекне лице кое наполнило 21 година возраст, а право на управување
со мотоцикли со мотор чија зафатнина не надминува 125 см3, лесни трицикли, трицикли,
лесни четирицикли и четирицикли, може да стекне лице кое наполнило 16 години возраст.
Исто така, лице кое наполнило 16 години (постар малолетник) може да се стекне и со
право на управување на моторно возило категорија "Б".
Право на управување со моторни возила од категоријата "Ц" и поткатегоријата
"Ц1" може да стекне возач кој претходно најмалку една година поседува возачка дозвола
од категоријата "Б".
Право на управување со моторни возила од категоријата "Д" може да стекне возач
кој претходно најмалку две години поседува возачка дозвола од категоријата "Ц", а право
на управување со моторни возила од поткатегоријата "Д1" возач кој претходно најмалку
две години поседува возачка дозвола од категоријата "Ц" или поткатегоријата "Ц1”.
Право на управување со моторни возила од категориите "Б+Е", "Ц+Е" и "Д+Е"
може да стекне возач кој поседува возачка дозвола од категориите "Б", "Ц" и "Д", а право
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на управување со моторно возило од поткатегориите "Ц1+Е" и "Д1+Е" - може да се стекне
возач кој најмалку една година поседува возачка дозвола од поткатегориите " Ц1" и "Д1".
Лицата кои се стекнале со право на управување со возило што спаѓа во
поткатегоријата "А1", по навршени 18 години возраст се стекнуваат со право на
управување со возило од категоријата "А" без полагање на возачки испит.

Член 236, став 1 (Закон за безбедност на сообраќајот) ги одредува условите за
право на стекнување на дозвола за управување со трактор:


Да наполнило 16 години возраст



Да е здравствено и психофизички способно за управување со трактор



Да положило испит за управување со трактор или да поседува возачка дозвола од
категориите "Б", "Ц" или "Д" или од поткатегориите "Ц1" или "Д1" и



Со одлука на надлежен државен орган да не му е забрането управување со трактор

Здравствената и психофизичката способност за управување со трактор, се докажува
со уверение издадено од здравствена установа овластена од Министерството за здравство.

Според член 237, став 1, се одредени потребните услови за стекнување право на
управување со работна машина, мотокултиватор, велосипед со мотор, лесен трицикл,
трицикл, лесен четирицикл и четирицикл:


Да наполнило 16 години возраст

за управување со работна машина,

мотокултиватор, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл, односно
14 години возраст за управување со велосипед со мотор


Да е здравствено и психофизички способно за управување со работна машина,
мотокултиватор, велосипед со мотор, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и
четирицикл и
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Да положило возачки испит за познавање на сообраќајните знаци и правилата на
сообраќајот.

Здравствената и психофизичката способност за управување со работна машина,
трицикл и четирицикл се докажува со уверение, а за управување со мотокултиватор,
велосипед со мотор, лесен трицикл и лесен четирицикл - со изјава на лицето или негов
родител, односно старател - ако лицето не наполнило 18 години возраст.

Според член 238, велосипед на пат може да управува лице кое наполнило 10
години возраст. Со запрежно возило на магистрален и регионален пат може да управува
лице кое наполнило 15 години возраст, а на другите патишта - лице кое наполнило 12
години возраст (Закон за безбедност на сообраќајот, член 239, став 1).

Притоа, член 241, член 1 гласи: “Кандидатот за возач кој се подготвува за полагање
на возачки испит може заради оспособување и пред положениот возачки испит да
управува на патот со моторно возило од онаа категорија за која го подготвува испитот, ако
со возилото управува под надзор на возач-инструктор.”
Оспособувањето на кандидати за возачи е наставен процес кој задолжително се
спроведува според Наставниот план за обука на кандидати за возачи. Наставниот план
задолжително ги опфаќа следниве наставни програми:


Сообраќајни правила и прописи (теоретски дел), (1)



Управување со возило (практичен дел) и (2)



Укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода. (3)

Оспособување на кандидати за возачи согласно со наставните програми од алинеи
1 и 2 на овој член го спроведуваат авто- школи. Оспособување на кандидати за возачи
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согласно со наставната програма алинеја 3 на овој член го спроведува правно лице
овластено од Министерството за здравство (Црвениот крст на Република Македонија и
слично), за што издава потврда за оспособеност за укажување на прва помош. Наставната
програма од алинеја 1 на овој член автошколата ја спроведува организирано од страна на
стручни предавачи по пат на предавања, презентации и слично.
Оспособување на кандидат за возач за практично управување со возило на пат
автошколата врши откако претходно ќе изврши проверка дали кандидатот за возач
поседува потребно знаење од правилата за сообраќајот на патиштата и сообраќајните
знаци. Оспособување на кандидатот за возач на моторно возило или трактор се врши на
уреден простор што за таа цел ќе го одобри Министерството за внатрешни работи во
согласност со Министерството за транспорт и врски. За време на оспособувањето на
кандидатот за возач во возилото се наоѓаат само кандидатот за возач и возачотинструктор, а по потреба и лицето кое е овластено да врши надзор над оспособувањето на
кандидатот за возач. Трошоците за оспособување на кандидатите за возачи ги определува
автошколата.
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. Кандидатот за возач го пријавува
полагањето на возачки испит во испитниoт центар според неговото живеалиште, односно
во подружницата на испитниoт центар каде што има пријавено престојувалиште во
последните шест месецa.
Кандидатот за возач на моторно возило од категоријата "Ц" може да го полага
возачкиот испит, ако најмалку една година поседува важечка возачка дозвола за
управување со моторно возило од категоријата "Б". Кандидатот за возач на моторно
возило од категориите "Д" и "Д+Е" може да полага возачки испит ако најмалку две години
поседува важачка возачка дозвола за управување со моторно возило од категоријата "Ц".
Кандидатот за возач од категориите и поткатегориите на возила "Б+Е", "Ц1+Е" и "Ц+Е"
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може да полага возачки испит, ако најмалку една година поседува важечка возачка
дозвола за категоријата во која спаѓа влечното возило.
Возачкиот испит претставува една целина и се состои од полагање на два дела од
испитот и тоа: сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и управување со моторни
возила (практичен дел). Теоретскиот дел од возачкиот испит, се полага по електронски
пат, на претходно изготвен 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.
Трошоците за полагање на возачкиот испит се на товар на кандидатот за возач кој
го полага испитот, во рамките на потребните реални трошоци за полагање на возачкиот
испит.
Возачкиот испит и издаденото уверение за положен возачки испит можат да бидат
поништени, доколку се утврди дека полагањето на испитот е одобрено врз основа на
лажна исправа или неточни податоци во пријавата за полагање на возачкиот испит или ако
испитот е спроведен спротивно на одредбите на овој закон и прописите донесени врз
основа на овој закон.
Возачката дозвола се издава со рок на важење од 10 години, а на лицата постари од
65 години - со рок на важење од три години.
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2

Начин на полагање возачки испит во Р. Македонија

2.1 Kатегоризацијата на возачките испити

Возачката дозвола се издава за управување со моторни и приклучни возила кои се
распоредуваат во категориите "А", "Б", "Б+Е", "Ц", "Ц+Е", "Д" и "Д+Е" и во националните
категории "Ф", "Г" и "М".

2.1.1 Категорија А

Спаѓаат мотоцикли, трицикли и четирицикли чија работна зафатнина на моторот е
поголема од 125 cm3 и чија сила на моторот е поголема од 11kW.
Потребни документи и услови:


Наполнети 18 години возраст



Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач
(фотокопија заверена на нотар)



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (16 м/ч)



Сертификат

за извршено оспособување на кандидатот за возач од областа на

укажување прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода


Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
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Доколку кандидатот поседува категорија „Б“:


Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар



Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач
(фотокопија заверена на нотар)



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (16 м/ч)



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

2.1.2 Категорија А1

Спаѓаат мотоцикли, трицикли и четирицикли, чија работна зафатнина на моторот
не е поголема од 125 см3 и чија сила на моторот не е поголема од 11kW.
Потребни документи и услови:


Наполнети 16 години возраст



Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач
(фотокопија заверена на нотар)



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (16 м/ч)



Сертификат

за извршено оспособување на кандидатот за возач од областа на

укажување прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода


Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
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Забелешка: Лицата кои се стекнале со право на управување со возило што спаѓа во
поткатегоријата „А1“, по навршени 18 години возраст се стекнуваат со право за
управување со возило од категоријата „ А“ без полагање возачки испит.

2.1.3 Категорија Б

Спаѓаат моторни возила чија вкупна маса не надминува 3.500 kg, кои немаат повеќе
од осум седишта не сметајќи го седиштето на возачот, на кои може да се придодадат
приклучни возила, чија вкупна маса не надминува 750 kg, под услов вкупната маса на
приклучното возило да не ја надминува масата на влечното возило или комбинации на
влечни возила од категоријата „Б“ и приколка, каде што вкупната дозволена маса на
комбинацијата не надминува 3.500 kg и вкупната дозволена маса на приколката не ја
надминува сопствената маса на влечното возило.
Потребни документи и услови:


Наполнети 18 години возраст



Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач
(фотокопија заверена на нотар)



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (36 м/ч)



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



Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
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Категорија „Б“ - постар малолетник:


Наполнети 16 години возраст



Да поседува лична карта



Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач
(фотокопија заверена на нотар)



Да има одличен успех и примерно поведение во последната завршена учебна
година



Да има согласност од двајцата родители, законскиот застапник или старателот,
заверена на нотар



Да има писмена согласност од психологот и педагогот од училиштето во кое учи
малолетникот, а доколку во училиштето нема еден од нив и од класниот
раководител на ученикот, заверена на нотар



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (47 м/ч)



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



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

2.1.4 Категорија Б+Е

Спаѓаат групи возила составени од влечно возило, кое спаѓа во категоријата „Б“ и
приклучно возило, каде што таквата група возила не спаѓа во категоријата „Б“.
20

Потребни документи и услови:


Најмалку една година да поседува возачка дозвола од категорија „Б“



Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач
(фотокопија заверена на нотар)



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (8 м/ч)



Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар



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

2.1.5 Категорија Ц

Спаѓаат групи возила различни од тие во категоријата „Д“, чија вкупна маса е
поголема од 3.500 kg на кои може и да им биде придодадено приклучно возило, чија
вкупна маса не е поголема од 750 kg.
Потребни документи и услови:


Најмалку една година да поседува возачка дозвола од категорија „Б“



Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач
(фотокопија заверена на нотар)



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (20 м/ч)



Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар
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Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит

2.1.6 Категорија Ц+Е

Спаѓаат групи возила чие влечно возило спаѓа во категоријата „Ц“, на кое може да
биде придодадено приклучно возило, чија вкупна маса е поголема од 750 kg.
Потребни документи и услови:


Најмалку една година да поседува возачка дозвола од категорија „Ц“



Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач
(фотокопија заверена на нотар)



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (8 м/ч)



Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар



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

2.1.7 Категорија Ц1
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Спаѓаат моторни возила што не спаѓаат во категоријата „Д“, чија вкупна маса е
поголема од 3.500 kg, но не повеќе од 7.500 kg, на кои може да им биде придодадено
приклучно возило и чија вкупна маса не надминува 750 kg.
Потребни документи и услови:


Најмалку една година да поседува возачка дозвола од категорија „Б“



Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач
(фотокопија заверена на нотар)



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (20 м/ч)



Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар



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

2.1.8 Категорија Ц1+Е

Спаѓаат групи возила каде што влечното возило спаѓа во поткатегоријата „ Ц1“, а
приклучното возило е со маса поголема од 750 kg, со тоа што вкупната маса на групата
возила не надминува 12.000 kg, а вкупната маса на приклучното возило не е поголема од
масата на празното влечно возило.
Потребни документи и услови:


Најмалку една година да поседува возачка дозвола од поткатегоријата „Ц1“
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Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач
(фотокопија заверена на нотар)



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (8 м/ч)



Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар



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

2.1.9 Категорија Д

Спаѓаат моторни возила за превоз на лица, кои освен седиштето на возачот имаат
повеќе од 8 (осум) седишта, на кои може да им биде придодадено приклучно возило и чија
вкупна маса не надминува 750 kg.
Потребни документи и услови:


Најмалку две години да поседува возачка дозвола од категорија „Ц“



Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач
(фотокопија заверена на нотар)



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (16 м/ч)



Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар



Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
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2.1.10 Категорија Д+Е

Спаѓаат групи возила чие влечно возило спаѓа во категоријата „Д“ и приклучно
возило со вкупна маса поголема од 750 kg.
Потребни документи и услови:


Најмалку една година да поседува возачка дозвола од категорија „Д“



Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач
(фотокопија заверена на нотар)



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (8 м/ч)



Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар



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

2.1.11 Категорија Д1
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Спаѓаат моторни возила за превоз на лица, кои освен седиштето на возачот имаат
повеќе од 8 (осум) седишта, но не повеќе од 16 седишта, на кои може да им биде
придодадено приклучно возило, чија вкупна маса не надминува 750 kg.
Потребни документи и услови:


Најмалку две години да поседува возачка дозвола од категоријата „Ц“ или од
поткатегоријата „Ц1“



Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач
(фотокопија заверена на нотар)



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (16 м/ч)



Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар



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

2.1.12 Категорија Д1+Е

Спаѓаат групи возила во кои влечното возило спаѓа во поткатегоријата „Д1“, а
неговото приклучно возило е со вкупна маса поголема од 750 kg, при што групата на
возила не надминува 12.000 kg, а вкупната маса на приклучното возило не ја надминува
масата на празното влечно возило и во него не може да се превезуваат лица.
Потребни документи и услови:


Најмалку една година да поседува возачка дозвола од поткатегоријата „Д1“
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Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач
(фотокопија заверена на нотар)



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (8 м/ч)



Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар



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

2.1.13 Категорија Ф

Спаѓаат трактори и тракторски приколки. Со дозволата за управување на возилата
од оваа национална категорија, може да се управуваат и возилата кои спаѓаат во
националните категории „Г“ и „М“.
Потребни документи и услови:


Наполнети 16 години возраст



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (12 м/ч)



Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
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2.1.14 Категорија Г

Спаѓаат работни машини. Со дозволата за управување со возила од оваа
национална категорија, може да се управуваат и мотокултиватори.
Потребни документи и услови:


Наполнети 16 години возраст



Уверение за здравствената и психофизичката способност

за управување со

моторно возило, трактор и работна машина


Потврда за оспособување од прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата
(12 м/ч)

2.1.15 Категорија М

Спаѓаат мотокултиватори и приклучни возила што ги влечат мотокултиваторите,
велосипеди со помошен мотор, мопеди, лесни трицикли и лесни четирицикли.
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Мотокултиватор е моторно возило со една или две осовини, чија најголема сила на
моторот е 12 киловати и кое е конструирано така да носи, влече или потиснува разни
менливи приклучоци и орудија или да служи за погон на такви орудија или за влечење на
лесна приколка.

Велосипед со помошен мотор е возило со погон на педали, кое како дополнување
може да има мотор со внатрешно согорување со работна зафатнина не поголема од 50 см3
или електромотор со најголема континуирана излезна сила од 0,25 kw, при што дејството
на моторот се исклучува кога брзината ќе достигне до 25 км/ч или ако велосипедистот го
прекине дејствувањето на педалата.

Мопед е возило на моторен погон со две или со три тркала,чија работна зафатнина
на моторот со внатрешно согорување не е поголема од 50см3, односно силата на
електромоторот не поминува повеќе од 4kw и чија брзина на рамен пат е ограничена
најмногу на 45 км/ч.
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Лесен трицикл е возило на моторен погон со три тркала симетрично поставени по
должината на оската на возилото, чија работна зафатнина на моторот со внатрешно
согорување не е поголема од 50 см3 и чија најголема дозволена брзина не е поголема од
45 км/ч.

Лесен четирицикл е возило на моторен погон со четири симетрично поставени
тркала, чија маса не е поголема од 35о кг (без батерија и со сила на моторот не поголема
од 4 киловати ако возилото е на електричен погон), чија работна зафатнина на моторот со
внатрешно согорување не е поголема од 50 см3 и чија конструкциски дозволена брзина не
е поголема од 45 км/ч.

Потребни документи и услови:


Наполнети 14 години возраст



Да е здравствено и психофизички способно за управување (се докажува со изјава
на родител-старател, ако лицето не наполнило 18 години)
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Потврда за оспособување од прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата
(12 м/ч)



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

Забелешка: За оваа категорија се полага само теоретскиот дел од возачкиот испит.

 Возачот на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата "А" има право да
управува и со моторни возила кои спаѓаат во поткатегоријата "А1".
 Возачот на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата "Б" има право да
управува и со моторни возила кои спаѓаат во националните категории "Ф", "Г" и
"М".
 Возачот на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата "Ц" има право да
управува и со моторни возила кои спаѓаат во категоријата "Б" и националните
категории "Ф", Т" и "М" и поткатегоријата "Ц1".
 Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата "Д" има право да
управува и со моторни возила кои спаѓаат во категориите "Б" и "Ц", националните
категории "Ф", "Г" и "М" и поткатегориите "Ц1" и "Д1".
 Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата "Ц+Е" има право да
управува и со моторни возила кои спаѓаат во категориите "Б", "Б+Е" и "Ц",
националните категории "Ф", "Г" и "М" и поткатегориите "Ц1" и "Ц1+Е".
 Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата "Д+Е" има право да
управува и со моторни возила кои спаѓаат во категориите "Б", "Б+Е", "Ц", "Ц+Е" и
"Д", националните категории "Ф", "Г" и "М" и поткатегориите "Ц1", "Ц1+Е", "Д1" и
"Д1+Е".
 Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата "Б+Е" има право да
управува и со моторни возила кои спаѓаат во категоријата "Б" и националните
категории "Ф", Т" и "М".
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 Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата "А" има право да
управува и со велосипеди со мотор, лесни трицикли и лесни четрицикли, само на
територијата на Република Македонија.

2.2 Начини на полагање на секоја од категориите

За извршување на работите на организаирање и спроведување на возачкиот испит
за возач и проверка на стручноста на возачите-инструктори, Министерството за
внатрешни работи има овластено осум испитни центри на територијата на Р. Македонија:
 Испитен центар Скопје
 Испитен центар Битола
 Испитен центар Велес
 Испитен центар Куманово
 Испитен центар Охрид
 Испитен центар Струмица
 Испитен центар Тетово
 Испитен центар Штип

Програмата за полагање на возачки испит се состои од теоретски и практичен дел,
а за управување со мотокултиватор, велосипед со мотор, лесен трицикл и лесен
четирицикл само од теоретски дел.

Теоретскиот дел од полагањето на возачкиот испит се состои од следните делови:


Правила и прописи за безбедноста на сообраќајот на патиштата, сообраќајни знаци
и нивно значење, како и знаци што ги даваат униформираните полицајски
службеници на МВР кога вршат контрола и регулирање на сообраќајот на
патиштата
32



Опасности што настануваат заради непрописно преземање на дејствија во
сообраќајот на патиштата



Влијание на алкохолот, опојните дроги, психотропни супстанци, лекови на кои е
назначено 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 климатски и атмосферски
услови) врз состојбата на возилото, товарот, патот и безбедностана сообраќајот на
патиштата



Основи на функционирање на уредите на моторното возило



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



Должности за време на сообраќајна незгода

Изготвениот теоретски тест се полага електронски на компјутер. Вкупното време
предвидено за пополнување на теоретскиот дел е 60 минути. Се смета дека испитот го
положил кандидатот доколку постигнал најмалку 90% од вкупниот број на предвидени
поени. Кандидатот за возач кој го положил теоретскиот дел може да го полага
практичниот дел во период од една година од положувањето на теоретскиот дел, кога
теоретскиот дел ја губи својата важност.
Практичниот дел од 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 патото и сообраќајот, како и
активности за совладување на техниката на управување со возилото.
Практичниот дел од возачкиот испит за управување со моторно возило од
категоријата А и поткатегоријата А1 се полага на уреден простор одобрен за таа намена
(полигон) и јавен пат, односно (Правилник за начинот на спроведување на возачките
испите и критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и
информатичка опрема на испитните центри, водењето на евиденциите во врска со
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спроведените возачки испити и за формата и содржината на лиценцата за испитен центар,
2007):


Поаѓање од место, одржување на правецот на движење и рамнотежа при возење и
давање на соодветни знаци со рака, движење напред по обележана права линија во
должина од 30 m и ширина од 25 cm со промена од прв во втор степен на пренос,
излегување од линијата и враќање во истата со слободно вртење во втор степен на
пренос од десно на лево со застанување во обележан простор од 1 m со предното
тркало пред стоп линијата, стапнување со нога на патот, поставување на степенот
на пренос во неутрална положба, слегување од мотоциклот и туркање напред од
просторот на вежбата;



Движење меѓу осум конуси во обележана лента широка 2 m во должина од 30 m



Управување со возилото во сообраќај на јавен пат во согласност со правилата на
сообраќајот, сообраќајните знаци, состојбата на патот и условите на сообраќајот

Практичниот дел од возачкиот испит за управување со моторно возило се состои од
два дела – прв и втор практичен дел. Првиот практичен дел се изведува за специјално
уреден простор (полигон), а вториот дел се полага на јавен пат. Кандидатите за
категориите Б, Ц, Д и Ф и поткатегориите Ц1 и Д1 ги полагаат двата предвидени
практични дека, додека кандидатите за категориите Б+Е, Ц+Е, Д+Е и поткатегориите
Ц1+Е и Д1+Е само вториот дел од практичниот испит.
Член 32 од Правилникот за начинот на спроведување на возачките испите и
критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичка
опрема на испитните центри, водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки
испити и за формата и содржината на лиценцата за испитен центар ( и потоа Правилникот
за изменување и дополнување на правилникот за начинот на спроведување на возачките
испите и критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и
информатичка опрема на испитните центри, водењето на евиденциите во врска со
спроведените возачки испити и за формата и содржината на лиценцата за испитен центар,
2014) го одредува првиот дел од практичниот испит:
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 Поаѓање со возилото од место, одржување на правец на движење напред во
сообраќајна лента широка 2.5 m и во должина од 36 m, промена од прв во втор
степен на пренос и застанување пред обележана линија, за запирање за возилo од
категорија „Б“, односно сообраќајна лента широка 3.5 m и во должина од 36 m, со
промена од втор во трет степен на пренос и застанување пред обележана линија за
запирање на возилото на пропишан и безбеден начин, за возила од останатите
категории и поткатегории;
 Возење назад и движење по средина на сообраќајната лента широка 2.5 m и во
должина од 36 m и застанување пред обележана линија за запирање за возила од
Службен весник на РМ, бр. 19 од 29.01.2014 година 2 од 7 категорија „Б“, односно
сообраќајна лента широка 3.5 m за возила од останатите категории и поткатегории;
 Полукружно свртување на возило од категорија „Б“ со најмногу три полни маневри
на простор широк 6 m за возила со должина до 4 m, односно полукружно
свртување на возило од категорија „Б“ во определен простор широк 7 m за возила
поголеми од 4 m. Полукружно свртување за возила од категориите „Ц“ и „Д“ и
поткатегориите „Ц1“ и „Д1“, како и националната категорија „Ф“, со најмногу
четири полни маневри, на сообраќајна лента широка 3.75 m со користење на
страничен пат широк 5 m;
 Паркирање на возило од категорија „Б“ покрај раб на коловозот со движење назад
во определен простор широк 2 m и во должина 6 m односно за возила со должина
до 4 m, во определен простор широк 2 m и во должина 7 m за возила со должина
поголема од 4 m, кој се означува со поставување на вертикални граничници од
пластика или гума. Паркирање на возило од категорија „Ц“, национална категорија
„Ф“ и поткатегорија „Ц1“, косо покрај работ на коловозот кој се означува со
поставување на вертикални граничници од пластика или гума во правец на
движење на возилото, со движење назад во определен простор широк 3.75 m,
односно за категорија „Д“ и поткатегорија „Д1“, косо со движење напред во
определен простор широк 4 m и излегување назад со вклучување во сообраќајна
лента и движење напред кој се означува со поставување на вертикални граничници
од пластика или гума во правец на движење на возилото и
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 Запирање и поаѓање со возилото на површина на угорнина со употреба на помошна
сопирачка за возилата од категориите „Б“, „Ц“, „Д“, поткатегориите „Ц1“ и „Д1“ и
националната категорија „Ф“.

Означувањето на просторот за изведување на дејствијата кои беа претходно
наведени, се врши со поставување на вертикални граничници од пластика или гума во
висина од 110 cm за возила од категорија „Б“, односно во висина од 150 cm за возила од
категориии „Ц“ и „Д“, поткатегории „Ц1“ и „Д1“ и националната категорија „Ф“, кои се
обоени со бела и црвена боја и се поставуваат на крајните точки од обележаните вежби.
Возачкиот испит испитната комисија го спроведува со непосредно следење на
кандидатот при изведување на дејствијата со возилото. Возачкиот испит, исто така, за
време на испитот 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.

Вториот дел од практичниот дел е одреден со член 33. Тој се полага по положување
на првиот практичен дел, и тоа на сообраќајници со поинтензивен сообраќај. Вториот дел
служи за доказ на поседуваното практично знаење и вештини, особено за:
 Одржување правец при возењето со менување на степени на преносот
 Правилно движење покрај десниот раб на коловозот и прилагодување на брзината
на движење на возилото според особините и состојбата на патот, видливоста,
атмосферските услови, густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови
 Правилно движење на кривината и правилно вклучување на страничен пат
 Правилно престигнување, обиколување и разминување
 Правилно престројување и свртување налево и надесно
 Правилно и безбедно полукужно свртување
 Постапување доволно внимателно и претпазливо во однос на другите учесници во
сообраќајот, а особено кон пешаците, децата, возрасните и изнемоштените лица
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 Правилно минување преку обележан пешачки премин и премин преку железничка
пруга во ниво без браник
 Постојано следење на сообраќајот околу себе и користење на возачките огледала
 Воочување на сообраќајните знаци и соодветно постапување според истите
 Навремено реагирање на опасности и правилно постапување при поголема брзина
на движење
 Правилна употреба на светлата за осветлување на патот и за означување на
возилото, како и правилно давање знаци за предупредување
 Управување со возилото во согласност со правилата и условите на сообраќајот на
патот.

Вториот дел од практичниот испит трае се додека комисијата не се увери дека
кандидатот не го поседува потребното знаење и вештини за самостојно управување со
моторно возило. Во случај на категориите А, А1, Б и Б+Е возачкиот испит трае најмалку
25 но не подолго од 40 минути, додека за категориите Ц, Ц+Е, Д, Д+Е, Ц1, Ц1+Е, Д1 и
Д1+Е испитот трае најмалку 45 но не подолго од 60 минути.
Неправилно извршените дејствија на практичниот дел од возачкиот испит,
испитната комисија ги запишува со негативни поени во соодветните испитувачки листови.
Кандидатот се смета дека не го положил испитот доколку е оценет со повеќе од 50
негативни поени за првиот односно вториот практичен дел одделно.
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Слика 1 Оценувачки лист за првиот практичен дел од испитот
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Слика 2 Оценувачки лист за вториот практичен дел од испитот
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3

Начин на полагање возачки испит во Р. Србија и Р. Хрватска

3.1 Полагање на возачки испит во Р. Србија

Полагањето за возачки испит во Р. Србија е регулирано од страна на Правилникот
за организирање, спроведување и начин на полагање на возачки испит, водење и рокови за
чување на евиденции за возачки испит и условите кои мора да се бидат исполнети од
возилото со кое се спроведува возачки испит (Сл. весник Р. Србија бр. 93/2013, 116/2013,
108/2014, 36/2015, 51/2015, 86/2015).
Категориите се:
AM - Мопеди, лесни трицикли и лесни четирицикли,
А1 - Мотори со чија зафатнина не надминува 125 кубика и моќност на моторот до 11 kW
на кои соодносот на силата на моторот и масата на возилото не е поголем од 0,1 kW / kg и
тешки трицикли чија моторна моќност не надминува 15 kW,
А2 - Мотори чија моторна моќност не надминува 35 kW и чиј сооднос на силата на
моторот и масата на возилото што не надминуват 0,2 kW / kg,
А - Мотори и тешки трицикли чија моќност на моторот е поголема од 15 kW,
B1 - Тешки возила на четири тркала,
B - Моторни возила, освен за возилата од категориите А, А1, А2, AM, F и М, чија
максимална дозволена маса не надминува 3500 кг, а кои немаат повеќе од осум седишта,
со исклучок на возачкото седиште,
BE - Возила чие влечно возило спаѓа во категоријата В, максималната маса на приколката
е поголема од 750 килограми и не е поголема од 3.500 кг,
C1 - Моторни возила, освен за возилата од категориите А, А1, А2, AM, F, М, В, D и D1,
чија максимална маса e поголема од 3.500 кг, но не надминува 7.500 кг,
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С1Е – Склоп на возила чие влечно возило спаѓа во Ц1 категорија, а максималната маса на
приколката надминува 750 кг, а максималната дозволена маса на склопот не надминува 12
000 кг, како и склоп на возила чие влечно возило спаѓа во категоријата В, а максималната
маса на приколката надминува 3.500 кг, а максималната дозволена маса на склопот не
надминува 12.000 килограми,
C - Моторни возила, освен за категориите А, А1, А2, AM, F, М, В, D и D1, чија
максимална маса e поголема од 3.500 кг,
CE - Склоп на возила чие влечно возило припаѓа на категорија C, а максималната маса на
приколката е поголема од 750 кг,
D1 - Моторни возила за превоз на лица, кои во прилог на седиштето на возачот имаат
повеќе од осум, а најмногу 16 места и чија максимална должина не надминува осум метри,
D1E - Склоп на возила чие влечно возило припаѓа на D1 категорија, a максималната маса
на приколката е поголема од 750 кг,
D - Mоторни возила за превоз на лица, кои во прилог на седиштето на возачот имаат
повеќе од осум седишта,
DE - Склоп на возила чие влечно возило е од D категорија, a максималната маса на
приколката е поголема од 750 кг,
F - Трактори со или без помошни возила и работни машини,
М - мотокултиватор.

Возачкиот испит се состои од теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел се
полага по завршување на теоретската обука, а практичниот испит по завршување на
практичната обука. Според Законот за безбедност на сообраќајот (Сл. весник на Р. Србија
бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014), возачка дозвола се издава на лицето:


Кое ги исполнува старостните услови



Кое ги исполнува барањата за здравјето,
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Кое е резидент или му е одобрен привремен престој на најмалку 6 месеци во
Република Србија



Кое положило возачки испит за одредени категории на моторни возила или
комбинации на возила



Има положено прва помош



На кое не му е забрането управување со моторно возило или комбинација на возила

На исклучок на овие одредби, возачката дозвола за трактор и работна машина
(категорија F) и мотокултиватор (категорија M) се издава и без приложување на доказ за
положен испит за прва помош.
Возачка дозвола може да добие лице од:


15 години за категоријата М,



16 години за категорија F,



16 години за категориите AM и А1,



18 години за категорија А2,



18 години за категорија B, B1 и BE,



18 години за категориите C1 и С1Е,



21 годинa за категориите В, CE, D1, D1E,



24 години за категориите D и DE,



24 години за категорија А, освен за оние со возачка дозвола за категорија А2 од
најмалку две години.
По исклучок на одредбите од ставот 1 на овој член, средношколец кој е образуван

за возачот на моторни возила треба да има најмалку 18 години за да добие дозвола за
категории на возење C и CE. По исклучок од став 1 на овој член, возачка дозвола за
категорија C може да се добие лице кое достигне возраст од 18 години, и за категорија D
кое има 21 година, ако управува со возила користени од страна на противпожарната
служба и возила за одржување на јавниот ред и мир, како и за одбрана. Притоа:
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 Возачка дозвола за BE категорија може да добијат само оние возачи кои веќе имаат
возачка дозвола за категоријата B.
 Возачка дозвола за категории С1Е е достапна само за оние возачи кои веќе имаат
возачка дозвола за категоријата C1.
 Возачка дозвола за категоријата CE може да добијат само оние возачи кои веќе
имаат возачка дозвола за категоријата C.
 Возачка дозвола за категоријата D1E може да добијат само оние возачи кои веќе
имаат возачка дозвола за категоријата D1.
 Возачка дозвола за категоријата DЕ може да добијат само оние возачи кои веќе
имаат возачка дозвола за категоријата D.
 Возачка дозвола за категориите C и C1 може да се добијат само оние возачи кои
веќе имаат возачка дозвола за категоријата B.
 Возачка дозвола за категоријата D може да добијат само возачи кои веќе имаат
возачка дозвола за категоријата C најмалку две години.
 Возачка дозвола за категоријата D1 може да добијат само оние возачи кои веќе
имаат возачка дозвола за категоријата C1 најмалку две години.

На лицето кое ги задоволува сите услови за управување на возило категорија B, и е
под 18 години се издава пробна возачка дозвола кога тој има навршено 17 години, со
важност од една година. Возачката дозвола може да се користи само во Република Србија.
Возачот кој има пробна дозвола за возачки испит не може да започне и управува со
возилото без надзор на лице во возилото со возачка дозвола B категорија за најмалку пет
години. Возачот кој има пробна возачка дозвола не смее да управува со моторно возило во
периодот од 23,00-5,00 часот, како и да користи телефон и друга комуникациска опрема за
време на возењето.
Здравствената способност за возачите на моторни возила или групи на возила,
инструкторите на возење и возачите на трамваи се утврдува од страна на медицински
преглед, кој може да се врши од страна на правно лице што ги исполнува пропишаните
услови за добивање на овластување од Министерството надлежно за јавно здравје.
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Оспособувањето на кандидатот да вози е дејност од јавен интерес, кое има за цел
кандидатот за возење да се стекне со теоретски и практични знаења и вештини потребни
за да управува самостојно и безбедно со возилото во сообраќајот на патот.
Оспособувањето на кандидатите за возачи се состои од теоретска обука, практична обука
во управувањето со возилото и возачки тест.
Теоретската обука во управувањето со возилото се постигнува со пропишаната
програма за обука. Теоретска обука на возење мора да има содржини кои ќе им овозможат
на кандидатите по завршување на курсот да се стекнат со потребните знаења и вештини за
самостојно и безбедно работење на возилото во сообраќајот на патот.
Теоретска обука ги вклучува најмалку следниве податоци:
1) Сообраќајните правила и сообраќајни знаци - концепт и значењето на сообраќајните
правила, примена на правилата, концептот и значењето на сообраќајните знаци и знаците
кои ги даваат овластените службени лица
2) Возач - важноста и влијанието на возачите за безбедноста на патиштата,
карактеристиките на возачот и процедурите кои влијаат на безбедноста на патиштата,
социолошките фактори кои влијаат врз однесувањето на возачите, важноста на проценка
на ситуацијата во сообраќајот и возачот за одлучување, ориентација на возачот во времето
и просторот, психолошки фактори кои влијаат на оценувањето, донесување и
спроведување на одлуките на возачот за време на возењето, времето на реакција,
внимание и замор на возачот, промените кои произлегуваат од употребата на алкохол и /
или други супстанции чија употреба е забранета пред и за време на возењето,
3) Време - концептот на времето, патните карактеристики кои се од значење за
безбедноста на патиштата, влијанието на времето врз условите на патот и безбедното
одвивање на сообраќајот и услови за ноќно возење,
4) Возило - концептот и карактеристиките на возилото што влијаат врз безбедноста на
сообраќајот на патиштата, значењето и влијанието на техничката состојба на возилата на
безбедно одвивање на сообраќајот, важноста и влијанието на оптоварени и неоптоварени
возила за безбедноста на патиштата, основни кола и опремата на возилата и нивното
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влијание врз безбедноста сообраќајот на патиштата, дефекти и можностите за нивно
отстранување од страна на возачите со расположливата опрема и ресурси,
5) Пасивна безбедност на возило - концепт и значење, влијанието на поединечни делови и
склопови за пасивната безбедност на возилата и деловите, склоповите и опремата за
возилата чија примарна цел е обезбедување на пасивна безбедност,
6) Други учесници во сообраќајот - концепт и нивните карактеристики кои влијаат на
безбедноста на сообраќајот, карактеристики на изведбата на сообраќајот на деца, стари
лица, лица со хендикеп, пешаци, велосипедисти, мотоциклисти и останати, концептот,
карактеристиките и влијанието на шинските возила за безбеден протокот на сообраќај,
можното влијание на животните на безбедноста на сообраќајот на патиштата,
7) Општи одредби - одредби кои се однесуваат на правото за управување со возилото во
сообраќајот на патот, право на учество во сообраќајот на патот, време на управување во
сообраќај на и периоди за одмор на возач, процедурите во случај на несреќа и посебните
мерки за безбедност,
8) Мерки на претпазливост кога се напушта возилото,
9) Основи на економично возење и влијанието на сообраќајот врз животната средина и
нејзините закани,
10) Опасности што произлегуваат од прекршување на прописите од областа на
безбедноста на сообраќајот, потенцијалните негативни последици од непочитување и
казни за сторителите на повреди на одредбите и прописите од областа на безбедност на
патиштата (затвор, парична казна, мерките на безбедност и заштитни мерки)
11) Теоретско објаснување на управување со возило во сообраќајот на патиштата и
однесување на возачот во сообраќајот на патиштата – основна работа со автомобил:
тргнување, возење напред, назад, и промени на правецот на движење, запирање на
возилото, престројување во сообраќајот на патот, изборот на брзината на автомобилот во
зависност од ситуацијата во сообраќајот и условите на патот и временските услови,
пренасочување, заобиколен пат, менување ленти, запирање и нагло сопирање, преносот на
правата на патот, третман на возачот при влегување и поминува низ пресекот каде што
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сообраќајот е регулиран со правилата на десно, сообраќајни знаци, семафори и знаци и
налози од овластено лице, преминувањето на пешачки премин, премин на патот преку
железнички и трамвајски ленти и возење низ тунел, ракување на возачите во однос на
врнежите, намалена видливост ноќе и кога се движат кон местото каде што се изведуваат
работи.

Практичната обука вклучува совладување на вештините на возење на возилото во
сообраќајот на патиштата, во однос на:
1) Проверки и подготовка на возилото за безбедно учество во сообраќајот на патиштата,
2) Користење на командите и опремата на возилата,
3) Извршување на пропишаното управување со возило на полигон,
4) Спроведување на управување со возило во сообраќајот на пат
5) Управување во сообраќајот на населен пат, во низок, среден и висок интензитет на
сообраќај,
6) Управување во сообраќајот на пат надвор од населеност, во низок, среден и висок
интензитет на сообраќај,
7) Управување со возилото на пат кој е населен и на пат кој не е населен, во ноќни услови
8) Вршење на постапки со возилото и однесување на возачот во различни ситуации во
сообраќајот,
9) Развивање на односи на доверба и почит за другите учесници во сообраќајот,
стекнување на навики на помагање на другите учесници во сообраќајот и преземање
мерки за спречување на сообраќајни незгоди.

Со практична обука кандидатите за возачи може да започнат само откако го
положат теоретскиот дел од испитот и обезбедат доказ за положен теоретскиот дел од
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испитот. Теоретскиот испит се полага компјутерот преку тест, кој се состои од случајно
избрани прашања кои вклучуваат содржини од теоретската обука. Кандидати за возачи на
возилата од категориите BE1, С1Е, CE, D1E и DE не го полагаат теоретскиот испит.
Позитивна оценка ("положување") испитувачот ќе му даде на кандидатот кој според
резултатите на теоретскиот испит има најмалку 90% од вкупниот број на поени.
Задачите за испитување на практичниот дел мора да бидат означени со број и да го
задржат: редоследот на спроведувањето на полигонските акции, движењата на делот од
испитот кој треба да се спроведе во сообраќај на пат и и активностите на одредени делови
од трасата. Практичниот испит се полага со возење на полигонот за практична обука (во
понатамошниот текст како полигон) и во сообраќај на патишта, како еден испит.
При делот од практичниот испит, кој се спроведува на полигон, кандидатот за
возач на моторни возила ги врши следниве активности:

AM, А1, А2 и A:
1) Возење во насока и застанување
2) "слаломско" возење
3) возење на патека во форма на бројот "8"
4) сопирање и застанување.

B и B1:
1) возење напред со менување на степените на пренос и со менување на ленти
2) надолжно паркирање на возила, возење наназад
3) паркирање возила, под прав агол, возење наназад
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4) полукружно свртување на возила со повеќе од три комплетни маневари во областа на
ширината на две ленти
5) застанување и тргнување на возило на пат со нагорнина
6) сопирање и застанување.

BE:
1) разделување и спојување на влечното и приклучното возило
2) возење напред со менување на степените на пренос и назад во истата лента;
3) возење назад со завртување лево или десно, под прав агол.

C1 и C:
1) возење напред со менување на степените на пренос и менување на ленти;
2) паркирање на возило под прав агол, возење назад, поради утовар - истовар.

C1E и CE:
1) разделување и спојување на влечното и приклучното возило
2) возење напред со промена на степенот на пренс и назад на истата лента
3) возење наназад со вртење лево или десно, под прав агол.

D1 и D:
1) застанување на возилото на перон, за излегување и влегување на патниците од перонот;
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2) запирање на возилото на автобуска станица, за излегување и влегување на патниците од
автобуската станица.

D1E, DE, F:
1) разделување и спојување на влечното и приклучните возила
2) возење напред со промена на степените на пренос и назад во истата лента
3) возење наназад со вртење лево или десно, под прав агол.

M:
) Управување со промена на степени на пренос напред и назад во истата лента;
2) сопирањe и застанување

За време на практичниот дел од испитот во сообраќај на патот за кандидати за
возачи на моторни возила од категориите AM, А1, А2, А, B1, F и М испитувачите се во
второ возило од кое се пратат кандидатите. На делот од практичното испитување кое се
спроведува во сообраќајот на патот, се утврдува дали кандидатот како што е пропишано,
или во вистинскиот начин, го подготвува возилото, изведува дела, односно постапува во
сообраќајот, и дали тоа има техники за да вози самостојно и безбедно во низок, среден и
висок интензитет на сообраќај.
За време на практичното испитување за возачите на возилата од категоријата С1, C,
D1, D, С1Е, CE, D1E и DE, дел од испитот мора да се одржи на пат надвор од населеност,
на делница помеѓу две населени места.
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Подготовката на возилото е наменета за:
1) Визуелен преглед на возилото - гуми, уреди за осветлување, уред за обележување на
возила, уреди за давање светлосни знаци, уреди за контрола и давање знаци и уреди кои
овозможуваат нормална видливост
2) Безбедно влегување во возилото
3) Прилагодување на седиштата и потпирачите за глава
4) Прилагодување на огледалото
5) Ставање безбедносен појас
6) Стартување на моторот – ставање на клучот во бравата за палење, исклучување на
спојниците, избор на неутрална позиција на пренос, активирање на моторот
7) Вклучување кратки, односно дневни светла

Активностите, кои по правило ги прави кандидатот во сообраќајот на патот се:
1) Вклучување во сообраќај - уверување дека вклучувањето може да се направи безбедно,
уклучување на трепкачите, преземање на позицијата на возилото на пат;
2) Возење - избор ленти за движење, одржување на правец, одржување растојание,
одржување на растојание во однос на работ на коловозот, пречки на патот, возила и други
учесници во сообраќајот, безбедно забавување, прилагодување на брзината во согласност
со условите на патот и состојбата на сообраќај, прилагодување на брзината според
сообраќајните правила, проценки на густината на сообраќајот за влез во пресекот;
3) Менување ленти - осигурување на способноста за безбедно менување ленти,
вклучување трепкачи;
4) Престројување - осигурување за способноста за безбедно извршување на
реорганизација, вклучување трепкачи, земање на позиција на лента наменета за
поминување низ раскрсница во насоката во која се продолжува со движење
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5) Вртење со возилото – уверување во способноста за безбедно вртење, вклучување
трепкачи, зафаќање позиција за вртење, прилагодување на темпото на движење, движење
низ вистинскиот пат на пресекот;
6) Полукруг - осигурување на способноста за безбедно полукружно вртење, вклучување
трепкачи, земајќи позиција за пресврт, прилагодување на темпото, движење низ
вистинскиот пат на пресекот;
7) Престигнување - осигурување на способноста за безбедно престигнување, одржување
на растојание во однос на возилото и другите учесници во сообраќајот, пропуштање на
возилото во случај на пречки;
8) Заобиколување – уверување во способност за безбедно извршување на заобиколување,
употребување на трепкачи, завземање положба за заобиколување, прилагодување на
брзината на движење, одржување на растојание, одржување на растојание од возилото или
пречка, враќање на сообраќајната лента
9) Претекнување - осигурување на способноста за безбедно минување, вклучување
трепкачи, завземање позиција за претекнување, прилагодување на темпото, чување на
далечина, движење на возилото, чување на растојание од возилото, постојано следење на
другото возило, брзина на движење, враќање на сообраќајната лента
10) Премин на железничката пруга - премин во текот на железничката пруга,
прилагодување на брзината на движење, уверување во способноста за безбедна
транзиција, безбедно застанување и безбеден премин на железничката пруга;
11) Односот кон пешаците – воочување на пешачки премин, откривање на пешаците во
близина на пешачкиот премин, прилагодување на брзината, преминување на пешачки
премин;
12) Запирање и паркирање - уверување дека застанувањето може да се направи на
соодветен и сигурен начин, вклучување трепкачи, прилагодување на темпото на движење,
запирање по работ на тротоарот, безбедно излегување надвор од возилото;
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13) Исклучување од сообраќај - уверување дека исклучувањето може да се направи
безбедно, прилагодување на темпото на движење, запирање на одредено место,
исклучување на моторот, безбедно излегување од возилото, осигурување на возилото од
неовластена употреба.

Техниката на управувањето на возилото се однесува на:
1) Стартување на возилото - избор на соодветен степен на пренос, вклучувањето на спојки
или активирање контроли за да се забрза, исклучување на рачна сопирачка;
2) Функционирање на уредот за командна контрола - положбата на телото и рацете;
3) Промена на степени на пренос - употреба на рачката на менувачот, користење команди,
избирање вистинска опрема;
4) Кочење - користење на контроли на систем за сопирање во врска со ситуацијата во
сообраќајот, употребата на контролите, одржување на правец и блокирање на користењето
на преносниот систем;
5) Забрзување - употреба контроли за забрзување во однос на состојбата на сообраќајот и
одржувањето насока;
6) Заштита на животната средина и економично возење - прекумерна бучава, намалување
на моторот во согласност со прописите, фрлање и ослободување на предмети од возилото
и одбирање движење со цел економична потрошувачка на гориво

3.2 Полагање на возачки испит во Р. Хрватска

Со Правилникот за спроведување и организирање на возачките испити односно
начините на издавање и одземање на лиценци за овластени испитувачи (2008) се
пропишува начинот на организирање и спроведување на возачки тестови, условите кои
треба да бидат исполнети од страна на овластен ревизор, содржината, формата и начинот
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на издавање и одземање на лиценците за овластени испитувачи и управување со
документи и записи за овие испитувања.
Овој правилник е изграден на постоечкиот Закон за безбедност на патниот
сообраќај на Р. Хрватска (67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15).
Оспособување на кандидатот е дејност од јавен интерес, и обезбедува кохерентен
образовен процес што се спроведува според пропишаната програма. Програмата вклучува
наставни предмети: сообраќајни закони и правила за безбедноста, управувањето на
возилото и обезбедување на прва помош на лица повредени во сообраќајна несреќа.
Оспособувањето на кандидатот за возач од програма на сообраќајните прописи и
правила за безбедност и ракување со возило го извршуваат автошколи. Способноста за
кандидат за возач за укажување прва помош на лица повредени во сообраќајна несреќа се
прави од страна на хрватскиот Црвениот крст и здравствените установи овластени од
министерот за здравство.
Возачкиот испит може да го полага само кандидат за возач кој има завршено обука
во пропишаната програма и ако е на возраст од бројот на години потребни за издавање на
возачка дозвола за категоријата за која тој е обучен. Едно лице може да оствари право на
само-управување со одредени категории на возилото, ако:
1) ментално и физички способно да управува со специфичната категоријата на возилото,
2) ја достигнал минималната возраст за возење специфична категорија на возилото,
3) положен возачки испит за управување со одредени категории на возила,
4) седиште во Република Хрватска и има постојано место на живеење, регистриран за
период од најмалку 185 дена, вообичаено престојувалиште, се образува, или бил одобрен
привремен или постојан престој.

Минималната возраст за возење на категории индивидуални возила е:
- 16 години за категориите М, А1, F и G,
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- 15 години за управување со AM
- Најмалку 18 години за категории А2, B и C1,
- 19 години за управување BE, С1Е категории C,
- 20 години, за A и CE категории,
- 21 години за D1, D1E, D, DE и H категории,
- 24 години за управување категорија А, без возачко искуство А2 категорија.

Возачка дозвола се издава за возилото класифициранo како АМ, А1, А2, А, B, BЕ,
C1, С1Е, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G и H категории каде:
1) АМ, се мопеди и лесни четирицикли;
2) А1 - мотоцикли со или без приколка, волумен на моторот до 125 см3 и мотор со
моќност до 11 kW и сооднос на моќ и тежина не надминува 0,1 kW / kg;
- Моторни возила со три тркала, чија моќност не надминува 15 kW,
3) А2 - мотоцикли со или без приколка, чија моќност не надминува 35 kW и чиј сооднос на
моќта / маса не надминува 0,2 kW / kg, а не се добиени од возила чија моќ е за два пати
поголема или повеќе;
4) A - мотоцикли со или без приколка;
- моторни возила со три тркала, чија сила е поголема од 15 kW,
5) B - моторни возила, освен за возилата AM, А1, А2, A, F и G, со максимална маса не
поголема од 3.500 кг и кои се дизајнирани и конструирани за превоз на не повеќе од 8
патници, со исклучок на седиштето на возачот; моторни возила во оваа категорија може да
се комбинираат со комбинирани возила со максимална маса не поголема од 750 kg. Не е
во спротивност со одредбите на прописите за одобрување на типот на засегнатата возила,
моторни возила во оваа категорија може да се комбинираат со комбинирани возила со
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максимална маса што надминува 750 кг, под услов максималната маса на оваа
комбинација на возило да не надминува 4 250 кг. Во случај на максимална маса на
комбинација на возила поголема од 3 500 кг, таква комбинација возачот може да управува
само по поминување на тестот за возење на комбинација на возила во предмет користење
на возилото.;
6) BE - без да е во спротивност со одредбите од уредбата за одобрување на типот за
засегнатите возила, вклучува комбинација од возила која се состои од влечното возило во
категоријата B и приклучното возило, каде што максималната дозволена тежина на
приколката не надминува 3 500 кг;
7) С1 - моторни возила, освен оние од категоријата D1, D или F, со максимална маса која
надминува 3 500 кг но не надминува 7 500 кг, а кои се дизајнирани и произведени за
превоз до осум патници со возачот; моторни возила во оваа категорија може да се
комбинираат со комбинирани возила со максимална маса не поголема од 750 kg;
8) С1Е, без да се во спротивност со одредбите на видот на дозвола за засегнатите возила,
спаѓа - комбинација на возила што се состои од влечно возило од категоријата C1 и
неговата приколка возило што има максимална дозволена маса на повеќе од 750
килограми, под услов дека максималната дозволена тежина на комбинацијата возила не
надминува 12 000 kg;
- Без да е во спротивност со одредбите од уредбата за одобрување на типот за засегнатите
возила, спаѓа - комбинација на возила што се состои од влечното возило во категоријата B
и неговата приколка возило што има максимална дозволена маса на повеќе од 3 500 кг,
под услов дека максималната дозволена тежина на комбинацијата на возилото не е повеќе
од 12 000 kg;
9) C - моторни возила, освен оние од категоријата D1, D или F, чија максимална маса e
поголема од 3.500 кг;
10) CE, вклучува комбинација од возила која се состои од влечното возило од категоријата
C и приклучни возила со максимална тежина од повеќе од 750 kg;
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11) D1, моторни возила дизајнирани и произведени за превоз до 16 патници, заедно со
возачот и чија максимална должина не надминува 8 m; моторни возила во оваа категорија
може да се комбинираат со комбинирани возила со максимална маса не поголема од 750
kg;
12) D1E, без да се во спротивност со одредбите од уредбата за одобрување на типот за
засегнатите возила, вклучува комбинација од возила која се состои од влечното возило од
категоријата D1 и неговата приколка возило што има максимална дозволена маса на
повеќе од 750 кг;
13) D, дизајнирани и изградени за превоз на повеќе од осум патници со возачот; моторни
возила во оваа категорија може да се комбинираат со комбинирани возила со максимална
маса не поголема од 750 kg;
14) DE, без да е во спротивност со одредбите од уредбата за одобрување на типот за
засегнатите возила, вклучува комбинација од возила која се состои од влечното возило од
категорија D и неговата приколка возило што има максимална дозволена маса на повеќе
од 750 кг;
15) F - трактори со или без приклучни возила;
16) G - работни машини;
17) H - трамваи;

Издавањето на возачките дозволи се предмет на следните услови:


Лиценци за категории С1, C, D1 и D се издаваaт на возачи кои веќе го поминале
возачкиот испит за категоријата B;



Лиценци за категории BE, С1Е, CE, D1E и DE се издаваaт само на возачите кои
веќе имаат положено возачки испит за категоријата на возилото B, C1, C D1 и D;



Дозвола за категорија H се издава само на возачите кои веќе имаат положено
возачки испит за категорија B
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Важноста на издадените лиценци е како што следи:


Возачките дозволи издадени за категории С1Е, CE, D1E и DE важат за комбинација
на возилата од категоријата BE;



Возачките дозволи издадени за категорија CE. важат за категорија DE се додека
возачот има право да управува со возилата од категорија D;



Возачки дозволи издадени за категорија CE и DЕ важат за комбинација на возилата
од категориите С1Е и D1E.



Возачки дозволи издадени за категориите А1, А2, А, B, C1, C, D1, D и H важат за
возилата од категоријата AM, F и G;



Возачки дозволи издадени за категорија А2 важат за категорија А1.



Возачки дозволи издадени за категориите А, C и D важат за категорија А1, А2, C1 и
D1.

Испитувањето за користење на возилото се зема пооделно за секоја категорија во
согласност со Програмата на возачки испит.
Испитот за секоја категорија на возила на јавен пат - однесување во сообраќајот,
кандидаот може да го земе ако претходно положил испит, кој ја проверува ефикасноста на
конкретни активности на посебно вежбалиште (полигон).
Делот од испитот за секоја категорија на возила во кои се проверува ефикасноста
на специфични акции (полигон) кандидатот ја извршува независно, без присуство на
инструктор во возилото. Овластениот инструктор ја следи и оценува надвор од возилото,
освен каде што е поинаку предвидено.
Во текот на спроведувањето на испитот на јавен пат, во возилото освен
кандидатите за полагање на испитот и овластениот испитувач може да бидат присутни
инструкторот по возење и овластено лице за надзор. Во возилото за полагање B и B + Е
категорија во текот на спроведувањето на испитот мора да бидат присутни и двата
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кандидати секогаш кога е можно, зависно од бројот на кандидатите за полагање на
испитот, а возилото D и D + E категории и четири кандидати за полагање на испитот.
Кандидат кој не го положил испитот на јавен пат не е должен повторно да го заземе
испитот во кој се проверува ефикасноста на специјалните операции на возилото.
Практичниот дел од испитот се полага на следниот начин (за секоја категорија
посебно):

Категории А1, А2, А и М

1. Подготовка на возило
2 Поставување на заштитна опрема: ракавици, облека, обувки и шлем
3. Секојдневен превентивен технички преглед на возилото

А) Конкретни активности автомобил - полигон
1. Вадење на возилото од кочна положба, ставање на возилото во кочна положба, движење
без помош на мотор, движење покрај возилото
2. Возење во правевец и сопирање
3. Менување на брзините, возење со мала брзина и запирање
4. "Слаломско" возење
5. Возење во број 8
6. Кочење и запирање
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Б) Содржина на испитот во јавен сообраќај - однесување во сообраќајот
1. Вклучување во сообраќајот и исклучување од сообраќај: определување на услови во
сообраќајот, користење трепкачи, контрола на возилото, времето за вклучува, пропуштање
на пешаци и возила, запирање, мерки на претпазливост, симнување од возилото
2. Возење на коловоз: положбата на возилото во лента, избор на лента, одржување
растојание, контрола на возила, промена на брзина, забрзување и забавување, кочење и
запирање, прилагодување на брзината според сообраќајот и временските услови (дожд,
ноќ, магла, ако постојат) , поминување, пропуштање возила, следење на состојбите и
протокот на сообраќај
3. Возење во свиоци, кочење со прилагодување на брзината на возење
4. Приближување на раскрсницата, престројување, возење на крстосница, вртење лево и
десно, избор на лента, менување ленти, поминување во сообраќај, однос кон пешаци
5 Третман на знаци во сообраќајот
6 Престигнување и заобиколување (ако е можно): правилност на постапката, проверување
услови во сообраќајот, користење на трепкачи, прилагодување на брзината
7. Вклучување на автопат или експресен пат или пат наменет за сообраќај на моторни
возила и исклучување од овие патишта (ако постојат), со користење на лента за
забрзување и забавување
8. Управување на возило на сообраќај со посебни карактеристики (доколку има): кружен
тек, патен премин преку железнички или трамвајски пруги, возење во тунел, возење по
угорници или падини
9. Самостојно возење
10. Правила на однесување во однос на другите учесници во сообраќајот во согласност со
прописите на сообраќајот и правилата
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Категории Б и Б+Е

1. Подготовка на возило
2. Персонализација на седиштето, правилна положба за возење
3. Прилагодување на огледало на возачот, врзување појас, прилагодување на потпирачот
за глава
4. Секојдневен превентивен технички преглед на возилото
5. Поврзување на возила за влечење и приклучни возила, кочење и електронски
соединенија (за категорија Б + Е).
6. Способност за читање мапи, планирање на рута, употреба на електронски системи за
навигација (опција)

А) Конкретни активности со автомобил - полигон
1. Возење во правец, менување брзина и запирање
2 Возење напред-назад по правец, со менување на насока
3. Вртење на возилото поради промена на правецот (со користење на возење напред и
назад)
4 Паркирање на возило
5 Кочење и запирање

Б) Содржина на испитот во јавен сообраќај - однесување во сообраќајот
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1. Вклучување во сообраќајот и исклучување од сообраќај: определување на условите во
сообраќајот и вклучување, користење трепкачи, пропуштање пешаци и возила, запирање,
мерки на претпазливост, напуштање возило
2. Полукружно свртување, вртење на возило со повеќе операции, вртење на возилото
поради промена на насоката, паркирање на возило (хоризонтално, вертикално или
дијагонално, напред или назад).
3. Третман на знаци во сообраќајот
4. Возење: положба на возило во сообраќај, менување ленти, одржување на простор,
контрола на возилото, позицијата на телото и рацете; менување на брзина, забрзување и
забавување, кочење и запирање, прилагодување на брзината според сообраќајот и
временските услови (дожд, магла, снег, ноќ, ако има), поминување и престројување во
сообраќајот, состојбата на следење на протокот на сообраќај, независно возење
препознавање опасни ситуации.
5. Сообраќај на кривина, прилагодување на брзината на возење, сопирање
6. Возење на раскрсница: приближување, прегрупирање, возење на различни видови на
пресек во однос на начинот на регулирање на сообраќајот, прилагодување на брзината на
движењето, набљудување на сообраќајни ситуации, избор на лента, вртење. Однос кон
пешаците, пропуштање на возила
7. Престигнување и заобиколување (ако е можно): оценка на можностите и опасностите од
постапката, правилност на возење при паркирани возила, адаптација на ограничувањата на
брзината, постапката при престигнување на друго возило
8. Вклучување на автопат или експресен пат или пат наменет за сообраќај на моторни
возила и исклучување од овие патишта (ако го има), правилност на постапката, користење
на лента за забрзување и забавување
9. Возење во населено место (град) и надвор од населено место
10. Возење на пат со посебни карактеристики (доколку има): кружен тек, преминување на
железнички или трамвајски пруги, возење во тунел, возење на долги угорници или падини
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11. Самостојно возење
12. Еко-возење, возење на еколошки свесен и одговорен начин, проверка на притисокот во
гумите, вештина во менувањето на брзини, правила на еко-возење
13. Однесување кон другите учесници во сообраќајот во согласност со прописите на
сообраќајот и правила

Категории C1, C, D, C1+E, C+E, D+E

1. Подготовка на возило
2. Персонализација на седиштето, правилна положба за возење
3. Прилагодување на огледало на возачот, врзување на сигурносен појас, прилагодување
на потпирачот за глава (ако е можно)
4. Секојдневен превентивен технички преглед на возилото
5. Проверка на системот на сопирачки, притисокот на воздухот, клима, течноста во
возилото (на нивото на моторното масло, течноста за ладење, течноста за миење);
проверка и користење на инструмент-таблата со инструменти и уреди и опрема за
инспекција на возила, проверка и утврдување на записната листа во тахографот, ракување
со надзорните уреди
6. Проверка на факторите за безбедност во врска со ракување со товар, тело, церади, карго
врата, механизам за утовар на стока (ако е достапен), кабина за заклучување (ако е
достапна), начин на товарење, обезбедување на оптоварување (само за категориите C1, Ц,
Ц1 + Е C + E)
7. Проверка на механизмот за поврзување на влечното и приклучните возила, кочница и
електрични приклучоци (само за категорија Ц1 + Е, Ц + Е, Д + Е).
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8. Способност да се преземат посебни мерки за заштита на контрола на каросеријата,
помошни врати, излези за итни случаи, опрема за прва помош, противпожарни апарати и
друга опрема за безбедност (само за категорија Д, Д + Е).
9. Способност за читање на патни карти, планирање пат, употребата на електронски
системи за навигација (опција)

А) Конкретни активности со автомобил - полигон
1. Приклучување и исклучување на влечното и приклучното возило
2. Возење напред-назад по правец со промена на насока
3. Паркирање возило

Б) Содржина на испитот во јавен сообраќај - однесување во сообраќајот
1. Вклучување во сообраќајот и исклучување од сообраќај: определување на условите во
сообраќајот, како и вклучување на контролата над возилото, пропуштање пешаци и
возила, запирање, работење со опрема за снимање и уред за контрола при читање на
податоци од возилото, одделување на приколката, осигурување на возилото од тргнување
(закочување) и напуштање на возило
2. Постапување во согласност со знаци на сообраќајот
3. Возење: положба на возилото во сообраќај, избор и менување ленти, одржување проред,
контрола на возилото, држење, работа и контрола на пренос, промени на опрема,
забрзување и забавување, кочење и запирање, прилагодување на брзината според
сообраќајот и временските услови (дожд , магла, снег, ноќ, доколку ги има) поминување,
пропуштање возила, возење во кривини, следење на условите на патеката и протокот на
сообраќај, независно возење, препознавање опасни ситуации
4. Возење во кривина, прилагодување на брзината на возење, сопирање
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5. Сообраќај на редовна линија помеѓу две места (градски и приградски превоз):
удобноста и сигурноста на возење (само за категориите D, D + E).
6. Тргнување со возилото на еден рид (надолу): поаѓање со користење на рачната
сопирачка, напуштање на возилото на удолнина (рид) и поставување на клин подметувачи
7. Полукружно вртење, вртење на возило поради промена на насоката
8. Паркирање на возилото со цел да се овозможи безбедно влегување и излегување на
патниците од автобус на автобуска станица или железничка станица (само за категориите
D и D + E).
9. Возење на раскрсница: приближување, прилагодување на брзината, набљудување на
сообраќајни ситуации, возење на различни видови на раскрсници и метод за управување
со сообраќајот, пропуштање возила, однос спрема другите учесници.
10. Претекнување, заобиколување (ако е можно): оценка на можностите и заканите,
коректност, возење со одредена пречка, прилагодување на ограничување на брзината,
постапката при престигнување на друго возило
11. Возење во населено место (град) и надвор од населено место
12. Возење на пат со посебни карактеристики (доколку има): кружен тек, преминување на
железнички или трамвајски пруги, , возење во тунел, возење на долги угорници или
падини
13. Еко-возење, возење на еколошки свесен и одговорен начин, проверка на притисокот во
гумите, вештина на менување брзини, правила на еко-возење
14. Однесување кон другите учесници во сообраќајот во согласност со прописите на
сообраќајот и правилата
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Категорија F, G

1. Подготовка на возило
2. Персонализација на седиштето, правилна положба за возење, огледала
3. Секојдневен превентивен технички преглед на возилото
4. Тестирање на фактори кои се однесуваат на безбедноста на товарот на приколката
5. Каросерија, одредување на товар

А) Конкретни активности со автомобил - полигон
1. Приклучување и исклучување на влечното и приклучното возило
2. Возење напред-назад во правец со промена на насоката
3. Паркирање возило

Б Содржина на испитот во јавен сообраќај - однесување во сообраќајот
1. Вклучување во сообраќајот и исклучување од сообраќај: определување на условите во
сообраќајот, како и приклучување, користење трепкачи, пропуштање пешаци и возила,
запирање, мерки на претпазливост, напуштање возило
2. Тргнување со второто на еден рид (надолу), со користење на помошни и работни
сопирачки
3. Полукружно свртување, вртење на возилото поради промена на насоката, паркинг
4. Третман на знаци во сообраќајот
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5. Возење: позиција на возилото во сообраќајна лента, менување ленти, одржување на
простор, контрола на возилото, позицијата на телото и рацете; менување на брзина,
забрзување и забавување, кочење и запирање, прилагодување на брзината според
сообраќајот и временските услови (дожд, магла, снег, ноќ, ако има), поминување и
пропуштање возила, состојбата на следење на проток на сообраќај, независно возење,
препознавање опасни ситуации.
6. Возење во кривина, прилагодување на брзината на возење, сопирање
7. Возење на раскрсница: приближување, прегрупирање, возење на различни видови на
пресек во однос на начинот на регулирање на сообраќајот, прилагодување на брзината на
движењето, набљудување на сообраќајни ситуации, избор на ленти, однос кон пешаците,
пропуштање возила
8. Престигнување и заобиколување (ако е можно): оценка на можностите и опасностите од
постапката, возење при паркирани возила, прилагодување на ограничување на брзината,
постапка при престигнување на друго возило
9. Вклучување на автопат или експресен пат или пат наменет за сообраќај на моторни
возила и исклучување од овие патишта (ако го има), правилност на постапката, користење
на лента за забрзување и забавување
10. Возење во населено место (град) и надвор од населено место
11. Возење на пат со посебни карактеристики (доколку има): кружен тек, преминување на
железнички или трамвајски пруги, возење во тунел, возење на долги угорници или падини
12. Еко-возење, возење на еколошки свесен и одговорен начин, проверка на притисокот во
гумите, вештини на менување брзини, правила на еко-возење
13. Однесување кон другите учесници во сообраќајот во согласност со прописите на
сообраќајот и правилата
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4

Трошоци за полагање возачки испит

Трошоците за полагање на возачки испит кои треба да ги сноси еден кандидат се
состојат од:
 Трошоци за лекарско уверение
 Трошоци за полагање на прва помош
 Трошоци врзани за обука и теоретска настава во автошкола
 Трошоци врзани за полагање на теоретскиот дел од испитот
 Трошоци врзани за полагање на практичниот дел од испитот

Уверението за здравствена и психофизичка способност на кандидатот за возач, во
времето на оспособување со моторно возило, како и при полагање на возачки испит не
смее да биде постаро од 18 месеца.
Трошоците врзани за добивање на лекарското уверение и часовите за прва помош
изнесуваат околу 3000 денари.
Трошоците врзани за обука во автошкола варираат во зависност од самата
автошкола. Со разгледување на ценовници од повеќе автошколи низ Р. Македонија, беа
добиени едни просечни цени за обука во автошколите, кои се дадени во следната табела,
поделени по категорија:
Табела 1 Просечни цени за обука во автошкола по категорија

Категорија

Просечна цена

А

7000

Б

18000

Ц

17500

Ц+Е

12500

Д

12500

М

5000
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Цените за дополнителни часови, исто така варира во зависност од автошколата.
Просечната цена за дополнителен час за Б категорија е 600 денари, за Ц категорија е 900
денари, а за Ц+Е категорија 1000 денари.
Просечните ценовници за полагање на теоретскиот и практичниот дел, и нивно
преполагање се дадени по категорија во следните табели.
Табела 2 Цена за пријавување на испит категорија А, без возачка дозвола од повисока категорија

Категорија

Тип на испит и по кој

Цена за пријавување

Вкупна цена за

пат се полага

на возачки испит

пријавување на

заедно со

испит по прв пат

административни
такси
Теоретски дел прв пат
Теоретски дел втор пат
А без возачка од

итн.

повисока категорија

Практичен дел прв пат
Практичен дел втор пат
итн.

1395+310
1395+250

3880

2175
1395+100

Табела 3 Цена за пријавување на испит категорија А, со возачка дозвола од повисока категорија

Категорија

Тип на испит и по

Цена за пријавување

Вкупна цена за

кој пат се полага

на возачки испит

пријавување на

заедно со

испит по прв пат

административни
такси
Теоретски дел
А со возачка од

Практичен дел прв

повисока категорија

пат
Практичен дел втор
пат итн.

/
2084+310

2394

1394+100
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Табела 4 Цена за пријавување на испит категорија Б

Категорија

Тип на испит и по кој

Цена за пријавување на

Вкупна цена за

пат се полага

возачки испит заедно

пријавување на

со административни

испит по прв пат

такси
Теоретски дел прв пат
Теоретски дел втор пат
итн.
Б категорија

Полигон + градска прв
пат

1650+410
1649+250
5320
3260

Полигон втор пат итн.

1657+170

Градска втор пат итн.

1657+170

Табела 5.1 Цена за пријавување на испит категорија Б+Е

Категорија

Тип на испит и по кој

Цена за пријавување

Вкупна цена за

пат се полага

на возачки испит

пријавување на

заедно со

испит по прв пат

административни
такси
Практичен дел прв пат
Б+Е

Практичен дел втор пат
итн.

1658+310
1968
1658+170
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Табела 6 Цена за пријавување на испит категорија Ц

Категорија

Тип на испит и по кој

Цена за пријавување на

Вкупна цена за

пат се полага

возачки испит заедно

пријавување на

со административни

испит по прв пат

такси
Теоретски дел прв пат
Теоретски дел втор пат
итн.
Ц категорија

Полигон + градска прв
пат

1820+660
1820+350
5095
2615

Полигон втор пат итн.

1829+250

Градска втор пат итн.

1829+250

Табела 7 Цена за пријавување на испит категорија Ц+Е

Категорија

Тип на испит и по кој

Цена за пријавување

Вкупна цена за

пат се полага

на возачки испит

пријавување на

заедно со

испит по прв пат

административни
такси
Практичен дел прв пат
Ц+Е

Практичен дел втор пат
итн.

1769+310
2079
1829+250
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Табела 8 Цена за пријавување на испит категорија Д

Категорија

Тип на испит и по кој

Цена за пријавување на

Вкупна цена за

пат се полага

возачки испит заедно

пријавување на

со административни

испит по прв пат

такси
Теоретски дел прв пат
Теоретски дел втор пат
итн.
Д категорија

Полигон + градска прв
пат

1820+660
1820+350
5095
2615

Полигон втор пат итн.

1829+250

Градска втор пат итн.

1829+250

Табела 9 Цена за пријавување на испит категорија Д+Е

Категорија

Тип на испит и по кој

Цена за пријавување

Вкупна цена за

пат се полага

на возачки испит

пријавување на

заедно со

испит по прв пат

административни
такси
Д+Е

Практичен дел прв пат

1769+310

Практичен дел втор пат

1829+250

2079

итн.
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Табела 10 Цена за пријавување на испит категорија М

Категорија

Тип на испит и по кој

Цена за пријавување

Вкупна цена за

пат се полага

на возачки испит

пријавување на

заедно со

испит по прв пат

административни
такси
М

Теоретски дел прв пат

1605+160

Теоретски дел втор пат

1605+100

1765

итн.

Во следната табела ќе бидат прикажани минималните просечни цени кои се
потребни за полагање на возачки испит, за секоја од категориите поединечно. Притоа,
цените за изнајмување на возила за полагање (доколку е потребно) не се земени во
предвид.

Табела 11 Минимални просечни трошоци за полагање возачки испит

Категорија

Лекарско

Трошоци за

Теоретски

Практичен

Вкупно

уверение и

обука

дел од

дел од

(МКД)

испит

испит

прва помош
А без возачка од

3000

7000

2095

1784

13879

1500*

7000

/

2394

10894

Б

3000

18000

2619

2700

26319

Ц

1500*

17500

2394

2700

24094

Ц+Е

1500*

12500

/

2079

16079

Д

1500*

12500

2394

2700

19094

М

1500*

5000

1765

/

8265

повисока категорија
А со возачка од
повисока категорија

* Не е потребно полагање на прва помош
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5

Компаративна анализа на трошоците за полагање возачки испит во
Р. Македонија со Р. Србија и Р. Хрватска

5.1 Трошоци за полагање на возачки испит во Р. Србија

Во следната табела ќе бидат прикажани вкупните просечни цени за полагање на
секоја категорија поединечно за Р. Србија. Цените се конвертирани во денари, за полесен
преглед.

Табела 12 Просечни трошоци за полагање на возачки испит во Р. Србија, по категорија во денари

Категорија

Лекарско

Прва

уверение

помош

тест

на возење

(МКД)

1530

3050

2033

2033

8646

1530

/

/

2033

3563

Б

1530

3050

2033

2033

8646

Ц

2050

/

2287

2287

6624

Д

2050

/

2541

2541

7132

АМ

1530

3050

2033

2033

8646

А без возачка

Полагање Полагање Вкупно

дозвола од
повисока
категорија
А со возачка
дозвола од
повисока
категорија

Во следната табела е даден преглед на ценовните фактори за полагање на возачки
испит во Р. Хрватска, по категорија. Вредностите се изразени во денари.
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5.2 Трошоци за полагање на возачки испит во Р. Хрватска
Табела 13 Просечни трошоци за полагање на возачки испит во Р. Хрватска, по категорија во денари

Категорија

Лекарско
уверение

Школарина

Часови за

Испит за

прописи

прописи

на

на

сообраќај

сообраќај

Часови
за

Испит за

Испит за

пружање

прва

управување

прва

помош

со возило

Вкупно
(МКД)

помош

А без возачка
дозвола од

3526

20937

5567

1190

4034

958

1977

11685

3526

20937

/

/

/

/

1977

5503

Б

3526

40665

5567

1190

4034

958

2382

12090

Ц

3526

27835

2985

1190

/

/

2728

7444

Д

3526

71000

5567

1190

/

/

3180

7896

АМ

3526

19519

7664

1190

4034

958

1977

11685

повисока
категорија
А со возачка
дозвола од
повисока
категорија

Во следниот дел ќе биде направен преглед и компарација на трошоците за
здобивање со возачка дозвола во секоја од поредбените држави – Р. Македонија, Р. Србија
и Р. Хрватска. За полесно воочување на разликите и добивање на соодветни заклучоци
секоја од категориите ќе биде посебно разгледана, со осврт на трошоците за секоја
активност одделно.
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5.3 Компарација на трошоците за полагање возачки испит – Р. Македонија,
Р. Србија и Р. Хрватска

Табела 14 Компарација на трошоци за полагање категорија А, без возачка дозвола од повисока категорија

Активност

Р. Македонија

Р. Србија

Р. Хрватска

Лекарско уверение

1500

1530

3526

Прва помош

1500

3050

4992

Теоретски часови

/

5630

5567

Теоретски испит

2095

2033

1190

Практична обука

7000

18298

20937

Практичен испит

1784

2033

1977

Вкупно

13879

32575

38189

Табела 15 Компарација на трошоци за полагање категорија А, со возачка дозвола од повисока категорија

Активност
Лекарско уверение

Р. Македонија

Р. Србија

Р. Хрватска

1500

1530

3526

Прва помош

/

/

/

Теоретски часови

/

1192

/

Теоретски испит

/

/

/

Практична обука

7000

18298

20937

Практичен испит

2394

2033

1977

Вкупно

10894

23053

26440

Со разгледување и компарација на трошоците за полагање на возачки испит за
категорија А се увидува дека трошоците се значително помали во нашата држава (притоа
не е земен стандардот на живот во ниту една од државите кои се споредуваат). Она што е
веднаш воочливо е дека значителен степен на трошоците се намалени со тоа што
теоретската обука е вклучена во школарината која се плаќа на автошколите (кај
останатите две држави, теоретската обука се плаќа посебно од трошоците наменети за
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практична обука на возење). Значителна заштеда има и во трошоците за лекарско
уверение и прва помош (трошоците за полагање прва помош се за 51% повисоки во Р.
Србија, и за дури 70% во Р. Хрватска). Трошоците за полагање на теоретскиот и
практичниот дел од испитот може да се каже дека се приближни во сите држави.
Практичната обука значително се разликува во државите, при што Р. Македонија има
најниски трошоци за обука во автошколите.
Она што е исто така може да се воочи е дека има значителна разлика во трошоците
за полагање возачки испит за А категорија, доколку се поседува возачка дозвола од
повисока категорија кај Р. Србија и Р. Хрватска, што не е случај со Р. Македонија, каде
разликата е околу 1485 денари. Разликата е 9522 денари во случај на Р. Србија и 11749
денари во случај на Р. Хрватска (Р. Македонија сепак има најниски трошоци за полагање и
во

овој

случај).

Трошоците

се

елиминирани

во

останатите

случаи

со

намалување/отфрлување на теоретските часови (што не постојат во Р. Македонија) и со
отфрлувањето на теоретскиот испит (што е и случај со Р. Македонија).

Табела 16 Компарација на трошоци за полагање категорија Б

Активност

Р. Македонија

Р. Србија

Р. Хрватска

Лекарско уверение

1500

1530

3526

Прва помош

1500

3050

4992

Теоретски часови

/

5631

5567

Теоретски испит

2619

2033

1190

Практична обука

18000

20025

40665

Практичен испит

2700

2033

2382

Вкупно

26319

34302

58322

И во овој случај Р. Македонија има најмали трошоци за полагање. Особено
отскокнуваат трошоците за практична обука (автошкола) во Р. Хрватска кои се за 2,03
пати поголеми од оние на Р. Србија, и 2,26 пати од оние на Р. Македонија. Главната
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разлика во цените помеѓу Р. Македонија и Р. Србија е во теоретските часови кои посебно
се плаќаат кај последната, кои се вклучени во обуката на возачите на Р. Македонија.
Табела 17 Компарација на трошоци за полагање категорија Ц

Активност
Лекарско уверение

Р. Македонија

Р. Србија

Р. Хрватска

1500

2050

3526

Прва помош

/

/

/

Теоретски часови

/

1779

2985

Теоретски испит

2394

2287

1190

Практична обука

17500

11435

27985

Практичен испит

2700

2287

2728

Вкупно

24094

19838

38264

Она што е воочливо е дека има значителен пад на цените за полагање на Ц
категорија, во однос на Б категорија, кај Р. Србија и Р. Хрватска. Р. Србија има најниски
трошоци за полагање на Ц категорија – 4256 денари помалку од Р. Македонија, и 18426
денари од Р. Хрватска. Мора да се земе во предвид дека разликата во просечните трошоци
за полагање на Б и Ц категорија кај Р. Македонија се 2225 денари. Односите на трошоците
за полагање на категорија Б/Ц за Р. Србија се 1,73, додека за Р. Хрватска 1,52. Во случајот
на Р. Македонија тој однос изнесува 1,09.
Табела 18 Компарација на трошоци за полагање категорија Д

Активност
Лекарско уверение

Р. Македонија

Р. Србија

Р. Хрватска

1500

2050

3526

Прва помош

/

/

/

Теоретски часови

/

1779

5567

Теоретски испит

2394

2541

1190

Практична обука

12500

12198

71000

Практичен испит

2700

2541

3180

Вкупно

19094

21109

84463
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Она што е веднаш воочливо е отскокнувачката цена за обука за Д категорија во
случај на Р. Хрватска. Трошоците при споредба на Р. Србија со Р. Македонија се
приближни, каде просечните трошоци во Р. Србија се поголеми за 2015 денари.

Табела 19 Компарација на трошоци за полагање категорија М (АМ)

Активност
Лекарско уверение

Р. Македонија

Р. Србија

Р. Хрватска

1500

1530

3526

Прва помош

/

3050

4992

Теоретски часови

/

5631

7664

Теоретски испит

1765

2033

1190

Практична обука

5000

2615

19519

Практичен испит

/

2033

1977

8265

16892

38868

Вкупно

Цената за полагање на М(АМ) категорија е прилично пониска во Р. Македонија –
2,04 пати помала од Р. Србија и дури 4,7 пати помала од Р. Хрватска.
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6

Статистички преглед на повторни полагања – Компарација АМСМ
Скопје, Куманово и Штип

Ова поглавје ќе претставува анализа на вежбите кои најчесто се преполагаат,
односно претставуваат потешкотија за кандидатите. За таа цел ќе бидат разгледани
статистички податоци од испитните центри АМСМ Скопје, Куманово и Штип, за 2012,
2013 и 2014 година.

Најпрво ќе биде направена статистичка анализа на полагањата за возачки испит за
А категорија.

Табела 20 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија А, Теоретски дел, 2012,
2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

12

1 (8%)

2

1 (50%)

1

1 (100%)

2013

7

3 (42%)

2

0 (0%)

0

0

2014

6

4 (66%)

2

2 (100%)

0

0

Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 53%
2013 – 21%
2014 – 83%
Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за теоретски дел од трите
испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 52,33%.
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Табела 21 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија А, Втор практичен дел,
2012, 2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

355

237 (66%)

98

91 (92,9%)

73

42 (57,5%)

2013

319

224 (70%)

97

84 (86,6%)

35

25 (71%)

2014

319

214 (67%)

89

72 (81%)

108

42 (39%)

Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 72,1%
2013 – 75,9%
2014 – 62,4%
Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за вториот практичен дел од
трите испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 70,1%.

Следно, ќе бидат разгледани статистичките податоци за полагањата за возачки испит за
А1 категорија.

Табела 22 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија А1, Теоретски дел, 2012,
2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

10

7 (70%)

12

11 (84,6%)

2

2 (100%)

2013

6

4 (66%)

3

1 (33,3%)

0

0

2014

9

6 (66%)

8

6 (75%)

0

0
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Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 84,9%
2013 – 49,7%
2014 – 70,5%
Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за теоретски дел од трите
испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 68,4%.

Табела 22 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија А1, Втор практичен дел,
2012, 2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

6

3 (50%)

11

11 (100%)

3

2 (66,7%)

2013

7

6 (85%)

0

0

0

0

2014

11

5 (45%)

8

7 (88%)

0

0

Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 72,2%
2013 – 85%
2014 – 66,5%
Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за вториот практичен дел од
трите испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 74,6%.
Следуваат статистичките податоци за

полагањата за возачки испит за Б

категорија.
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Табела 23 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија Б, Теоретски дел, 2012,
2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

8796

5742 (65%) 3412

2231 (65,1%)

2658

1762 (66,3%)

2013

7796

4880 (62%) 2594

1609 (61,9%)

2756

1666 (60%)

2014

8846

5774 (65%) 2660

1721 (65%)

3017

1911 (63%)

Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 65,5%
2013 – 61,3%
2014 – 64,3%
Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за теоретски дел од трите
испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 63,7%.
Табела 24 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија Б, Прв практичен дел,
2012, 2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

6364

5562 (87%) 2712

2164 (79,8%)

2318

1751 (75,5%)

2013

5502

4957 (90%) 2064

1677 (81,2%)

2286

1534 (67%)

2014

6408

5284 (82%) 2168

1631 (76%)

2818

1850 (66%)

Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 80,8%
2013 – 79,4%
2014 – 74,7%
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Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за првиот практичен дел од
трите испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 78,3%.

Табела 25 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија Б, Втор практичен дел,
2012, 2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

14330

5157 (35%) 3793

2047 (54%)

4532

1684 (37,1%)

2013

13773

4989 (36%) 3220

1714 (81,2%)

4082

1518 (37%)

2014

13923

4680 (33%) 3070

1536 (51%)

4844

1666 (34%)

Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 42%
2013 – 51,4%
2014 – 36%
Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за вториот практичен дел од
трите испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 43,1%.
Следуваат статистичките податоци за полагањата за возачки испит за Ц категорија.
Табела 26 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија Ц, Теоретски дел, 2012,
2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

379

306 (80%)

280

246 (87,5%)

240

194 (80,8%)

2013

361

265 (73%)

248

189 (76,2%)

375

257 (69%)

2014

466

352 (75%)

278

233 (84%)

376

287 (76%)

83

Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 82,8%
2013 – 72,7%
2014 – 78,3%
Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за теоретски дел од трите
испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 78%.

Табела 27 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија Ц, Прв практичен дел,
2012, 2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

318

301 (94%)

226

240 (97,3%)

227

199 (87,7%)

2013

271

259 (95%)

217

210 (96,8%)

297

231 (78%)

2014

331

317 (95%)

229

222 (97%)

334

281 (82%)

Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 93%
2013 – 89,9%
2014 – 91,3%
Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за првиот практичен дел од
трите испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 91,4%.
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Табела 28 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија Ц, Втор практичен дел,
2012, 2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

587

285 (48%)

271

219 (80,8%)

383

200 (52,2%)

2013

535

237 (44%)

258

209 (81%)

430

217 (50%)

2014

686

267 (38%)

265

215 (81%)

583

237 (41%)

Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 60,3%
2013 – 58,3%
2014 – 53,3%
Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за вториот практичен дел од
трите испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 57,3%.
Следува прегледот за категоријата Ц+Е.
Табела 29 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија Ц+Е, Втор практичен
дел, 2012, 2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

346

189 (54%)

205

180 (87,8%)

341

178 (52,2%)

2013

371

179 (48%)

260

217 (83,5%)

383

230 (60%)

2014

412

167 (40%)

209

171 (82%)

366

190 (52%)

Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 64,7%
2013 – 63,9%
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2014 – 58%
Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за вториот практичен дел од
трите испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 62,2%.

Следуваат статистичките податоци за полагањата за возачки испит за Д категорија.

Табела 30 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија Д, Теоретски дел, 2012,
2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

119

98 (82%)

62

54 (84,4%)

61

51 (83,6%)

2013

147

104 (70%)

28

24 (85,7%)

40

28 (70%)

2014

107

85 (79%)

70

56 (80%)

52

44 (85%)

Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 83,3%
2013 – 75,2%
2014 – 81,3%
Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за теоретски дел од трите
испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 79,9%.
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Табела 31 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија Д, Прв практичен дел,
2012, 2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

108

100 (92%)

60

54 (90%)

71

50 (70,4%)

2013

106

101 (95%)

27

26 (96,3%)

49

31 (63%)

2014

85

82 (96%)

51

51 (100%)

39

32 (82%)

Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 84,1%
2013 – 84,8%
2014 – 92,7%
Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за првиот практичен дел од
трите испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 87,2%.

Табела 32 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија Д, Втор практичен дел,
2012, 2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

173

95 (54%)

60

53 (88,3%)

117

50 (42,7%)

2013

186

102 (54%)

29

26 (89,7%)

60

34 (57%)

2014

168

76 (45%)

61

48 (79%)

46

23 (50%)

Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 61,7%
2013 – 66,9%
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2014 – 58%
Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за вториот практичен дел од
трите испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 62,2%.

Следуваат статистичките податоци за полагањата за возачки испит за М категорија.

Табела 33 Компарација на АМСМ Скопје, АМСМ Куманово, АМСМ Штип – Категорија М, Теоретски дел, 2012,
2013 и 2014 година

АМСМ Скопје

АМСМ Куманово

АМСМ Штип

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

Полагале

Положиле

2012

136

70 (51%)

399

169 (41,1%)

367

180 (49%)

2013

51

23 (45%)

45

18 (40%)

132

61 (46%)

2014

64

38 (59%)

88

47 (53%)

204

114 (56%)

Вкупните проценти на положени кандидати од трите испитни центри по година се:
2012 – 47%
2013 – 43,7%
2014 – 56%
Оттука, вкупниот процент на положени кандидати за теоретски дел од трите
испитни центри за 2012, 2013 и 2014 година е 48,9%.

Со помош на статистички извештаи за 2012 и 2013 година од Испитниот центар
АМСМ Штип ќе биде направен преглед на најчестите грешки кои кандидатите ги прават
на практичниот дел од возачкиот испит.
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Табела 34 Најчести грешки кои ги прават кандидатите на првиот практичен дел од испитот

Вежба
4-в

2012

2013

Просек

во

1922

1986

1954

Непотребно запирање на движењето

588

1201

894,5

Несиметрично

паркирање

обележан простор
2-а

на возилото
4-б

Неуспешен обид за паркирање

359

465

412

4-а

Секое газење на обележана линија

296

412

354

1-д

Грубо менување на степените на

289

278

283,5

283

391

337

190

241

215,5

135

24

79,5

95

191

143

83

121

102

пренос
5-а

Возилото не може да тргне напред
или моторот се гаси

1-в

Нагло пуштање на педалото на
спојката

4-г

Неуспешно паркирање и по трет
обид

2-б

Газење на обележаната линија при
движење или запирање

1-г

Предвремено, задоцнето или нагло
пуштање на педалото за гориво

3-а

Секое газење на обележана линија

58

89

73,5

2-в

Поминување

едно

51

138

94,5

помошна

28

50

39

Секое газење на обележана линија

27

39

33

24

43

33,5

19

34

26,5

на

најмалку

тркало преку обележана линија
1-б

Поаѓање

со

затегната

(рачна) кочница
1-ѓ

при запирање на возило
1-а

Стартување на моторот со вклучена
брзина

1-е

Поминување

со

најмалку

едно

89

трклао преку обележана линија
5-б

Неуспешно поаѓање и по трет пат

19

50

34,5

3-б

Поминување

едно

10

26

18

Неуспешно полукружно свртување

7

9

8

со

најмалку

тркало преку обележана линија
3-в

во определен број маневри

Табела 35 Најчести грешки кои ги прават кандидатите на вториот практичен дел од испитот

Вежба
1-е

2012

2013

Просек

1251

1299

1275

1216

843

1029,5

пред

1215

1370

1292,5

на

961

977

969

Предвремено, закаснето или нагло

946

916

931

832

834

833

на

824

945

884,5

Неправилна употреба на помошната

811

886

848,5

784

1308

1046

Неправилно управување со возилото
во кривина или во раскрсница

1-и

Не го следи сообраќајот и неги
користи возачките огледала

2-з

Непрописно

престројување

раскрсница
1-л

Неследење

и

невоочување

сообраќајни знаци
1-а

пуштање на педалото на спојката
1-ѕ

Неправилно ракување или користење
на команди за светлосно-сигнални
уреди

2-б

Непочитување

на

правилата

првенство на минување
1-б

(рачната) кочница
2-ѕ

Непрописно свртување на крстосница

90

и вклучување на страничен пат
1-к

Невнимателно однесување кон други

776

780

778

751

753

752

734

591

662,5

476

464

470

учесници во сообраќајот
1-в

Неправилно менување на степените на
пренос

1-љ

Создавање
ситуации

на
без

непосредно
последица

опасни
или

со

последица
1-ј

Неприлагодување

на

брзина

кон

состојба на патот и сообраќајот
2-а

Движење со неприлагодена брзина

449

719

584

2-г

Непропуштање на пешаци на пешачки

421

486

453,5

408

375

391,5

330

518

424

246

106

176

241

236

228,5

224

216

220

160

312

236

останатите

100

124

112

Неправилно држење или вртење на

79

83

81

56

102

79

премин или колона на пешаци
1-д

Неправилна употреба на работната
кочница

1-ѓ

Недржење на страна или правец на
движење на возилото

2-ѓ

Непрописно или неправилно држење
растојание меѓу возилата

1-ж

Удирање со возилото во работ на
коловозот

1-з

Неправилно управување на возилото
на удолнина

2-и

Непрописно разминување

2-к

Непочитување

на

сообраќајни знаци
1-г

управувачот (воланот) на возилото
2-е

Непочитување на светлосни знаци и на
знаци од униформирано службено

91

лице
2-ј

Непрописна или неправилна употреба

44

129

86,5

33

18

25,5

2

2

2

на знаците на предупредување
2-д

Непрописна или неправилна употреба
на светла во сообраќајот

2-ж

Непочитување

на

светлосни

или

звучни знаци на премин преку пруга

92
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Предлог модел за намалување трошоци на испит

Предлог моделот за намалување на трошоците на испит ќе следува со анализа на
претходните две глави – споредбените трошоци за полагање на возачки испит на Р.
Македонија со Р. Србија и Р. Хрватска, и од статистичката анализа од испитните центри
АМСМ Скопје, Куманово и Штип.
Моделот има за цел да ги надмине сегашните недостатоци, со особено посочување
каде се најголемите пропусти во моменталниот систем.
Трошоците за полагање, како што видовме, во Р. Македонија се состојат од трошоци за
лекарско уверение, прва помош, обука и теоретска настава во автошколите, полагање на
теоретскиот дел и полагање на практичниот дел од испитот. Трошоците за полагање на
прва помош и за здобивање со лекарско уверени се значително пониски во нашата држава.
На прв поглед, разлика која може да биде воведена во нашата Република е важноста на
теоретскиот дел – во Р. Македонија тој е со важност од 12, додека во Р. Хрватска 18
месеци.
Со анализа на категорија А, се увидува дека трошоцитe за полагање на возачки
испит се значително пониски во Р. Македонија, особено во случај на полагање без возачка
дозвола од повисока категорија. Вкупната просечна сума за полагање на А категорија без
возачка дозвола од повисока категорија во Р. Македонија е 13879 денари, 2,35 пати
пониска од онаа на Р. Србија (32575 денари) и 2,75 од онаа на Р. Хрватска (38189 денари).
Единствена повисока сума е онаа за теоретскиот испит – 2095 денари, иако разликата не е
голема. Тоа е прв предлог со кој можат да се намалат трошоците за полагање возачки
испит.
При анализа на трошоците за полагање на возачки испит категорија А, со возачка
дозвола од повисока категорија, се бележат значителни намалувања кај Р. Србија и Р.
Хрватска. Снижувањата во тие случаи се 29,3% и 30,7% соодветно. Во случајот на Р.
Македонија снижувањето е 21,5%. Во случајот на Р. Македонија полагањето на
практичниот испит е повисоко од она без возачка дозвола од повисока категорија, додека
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во случај на останатите две држави трошоците за полагање практичен испит се исти.
Предлог е да се воведат еднакви цени за полагање на практичен испит во двата случаи.
Со анализа на Б категорија повторно се увидува дека нашата држава има пониски
трошоци при полагање на возачки испит, особено во споредба со Р. Хрватска (разликата е
32000). Р. Македонија, сепак има поголеми трошоци за полагање на теоретскиот и
практичниот испит. Р. Србија и Р. Хрватска имаат еднакви цени за полагање на
теоретскиот испит за А и Б категорија, што може да биде прифатливо и за нашата држава.
Изненадувачки, во случај на полагање на Ц категорија, Р. Македонија има
повисоки трошоци отколку Р. Србија. И двете останати држави имаат значително пониски
трошоци за полагање на Ц категорија во однос на Б (Р. Хрватска има за 34,4% пониски
трошоци од оние за Б категорија, Р. Србија 42,2%). Во Р. Македонија, намалувањето во
однос на Б категорија, за полагање на Ц категорија е 8,45%, што е огромна разлика во
однос на споредбените држави. Намалување на трошоците може да се воведе преку
намалување на трошоците за полагање теоретски и практичен испит (тие се повторно
пониски за другите две држави). Од друга страна, потребни се намалувања во обуката кај
автошколите. Во случај на Р. Македонија разликата меѓу обука за Б и Ц категорија е
незначителна, додека во случај на Р. Србија и Р. Хрватска постојат значителни
намалувања.
Р. Македонија, исто така, има најниски трошоци за полагање на Д категорија. Во
случај на Р. Хрватска има значително зголемување на цената на практична обука (дури
71000 денари).

Р. Србија и Р. Македонија имаат приближни трошоци. Предлог за

намалување на трошоците за полагање на Д категорија е намалување на цената за
полагање на теоретскиот и практичен испит.
Во случај на М категорија, трошоците се доста помали од другите две држави.
Со цел да се увиди каде е најмногу потребно намалување на трошоците, односно
каде најчесто се вршат преполагања, беа разгледани статистички извештаи на АМСМ
Скопје, Куманово и Штип за 2012, 2013 и 2014 година.
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Во однос на полагањата за возачки испит, А категорија беа пронајдени следните
проценти на положени кандидати – теоретски дел 52,3%, прв практичен дел 68,5%, и втор
практичен дел 70,1%. Од ова се увидува значителна потреба за намалување на трошоци за
преполагање на теоретскиот испит кај А категорија. Потреба за намалување и на
трошоците за практичниот дел, исто така постои, со оглед на тоа што и тој процент не е
задоволителен.
Во однос на А1 категорија, процентите се следни: теоретски дел 68,4%, прв
практичен дел 69,9%, втор практичен дел 74,6%. И во овој случај намалување на
трошоците за преполагање ќе бидат значително олеснување за кандидатите, особено за
теоретскиот и првиот практичен дел.
Во однос на Б категорија, резултатите се следни – теоретски дел 63,7%, прв
практичен дел 78,3%, втор практичен дел 43,1%. Особено е потребно да се воведат
намалувања за вториот практичен дел во предлог моделот кој ќе биде развиен.
Во однос на Ц категорија – теоретски дел 78%, прв практичен дел 91,4%, втор
практичен дел 57,3%. Резултатите се прилично задоволувачки за првите два дела, меѓутоа
вториот дел од практичниот испит претставува потешкотија за кандидатите.
Кандидатите за Ц+Е категорија полагаат само втор дел од практичен испит каде
62,2% од кандидатите за 2012, 2013 и 2014 година го положиле испитот.
Во однос на Д категорија: теоретски дел 79,9%, прв практичен дел 87,2%, втор
практичен дел 62,2%. И во овој случај, потешкотија претставува вториот дел од
практичниот испит.
Во случај на М категорија, просекот на положени кандидати за трите години 48,9%.
Намалувањето на повторните полагања на теоретскиот испит би било значително
олеснување за кандидатите, од кои повеќе од половина треба да полагаат по втор пат итн.
Анализата на најчесто правени грешки служи за кандидатите, кои особено треба да
внимаваат при полагањето на возачкиот испит. За таа цел ќе бидат посочени најчестите
грешки во двата практични дела:
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Прв практичен дел:
 Несиметрично паркирање во обележан простор
 Непотребно запирање на движењето на возилото
 Секое газење на обележана линија
 Возилото не може да тргне напред или моторот се гаси
 Грубо менување на степените на пренос
 Нагло пуштање на педалото на спојката

Втор практичен дел:
 Непрописно престројување пред раскрсница
 Неправилно управување со возилото во кривина или во раскрсница
 Непрописно свртување на крстосница и вклучување на страничен пат
 Не го следи сообраќајот и неги користи возачките огледала
 Неследење и невоочување на сообраќајни знаци
 Предвремено, закаснето или нагло пуштање на педалото на спојката

Со анализа на горенаведеното, може да се направи класификација на можностите за
намалување на трошоци за полагање на возачки испит кај секоја категорија поединечно:

A категорија (без возачка дозвола од повисока категорија):
 Намалување на трошоците за полагање на теоретскиот дел од испитот
 Намалување на трошоци за преполагање на теоретскиот дел од испитот
 Намалување на трошоците за преполагање на практичниот дел од испитот
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A категорија (со возачка дозвола од повисока категорија):
 Еднакви цени за полагање на практичен дел со А категорија без возачка дозвола од
повисока категорија

Б категорија:
 Намалување на трошоците за полагање на теоретски и практичен дел од испитот
(можност за еднакви цени за полагање со А категорија)
 Намалување на трошоците за преполагање на теоретскиот дел и особено за вториот
практиечн дел од испитот

Ц категорија:
 Намалување на трошоците за обука кај автошколите
 Намалување на трошоците за полагање на теоретски и практичен дел
 Намалување на трошоците за преполагање, особено за вториот практичен дел

Ц+Е категорија:
 Намалување на трошоците за преполагање на вториот дел од практичнот испит

Д категорија:
 Намалување на цените за преполагање на вториот практичен дел од испитот

М категорија:
 Намалување на цените за повторно полагање на теоретскиот дел
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Со увидување на најзначајните сегменти и делови од возачкиот испит каде е
потребно намалување, можеме да го изградиме предлог моделот за намалување на
трошоци за полагање на возачки испит.

ПРЕДЛОГ МОДЕЛ:

Категорија

Тип на испит и по кој пат се

Цена за пријавување на

полага

возачки испит

Теоретски дел прв пат

1607

А без возачка од

Теоретски дел втор пат итн.

1255

повисока категорија

Практичен дел прв пат

1784

Практичен дел втор пат итн.

1215

А со возачка од

Практичен дел прв пат

1784

повисока категорија

Практичен дел втор пат итн.

1215

Теоретски дел прв пат

1561

Теоретски дел втор пат итн.

1638

Полигон прв пат

1215

Полигон втор пат итн.

1647

Градска прв пат

1215

Градска втор пат итн.

1555

Теоретски дел прв пат

1561

Теоретски дел втор пат итн.

1638

Полигон прв пат

1215

Полигон втор пат итн.

1647

Градска прв пат

1350

Градска втор пат итн.

1555

Практичен дел прв пат

1769

Практичен дел втор пат итн.

1647

Б категорија

Ц категорија

Ц+Е
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Теоретски дел прв пат

1734

Теоретски дел втор пат итн.

1819

Полигон прв пат

1350

Полигон втор пат итн.

1829

Градска прв пат

1350

Градска втор пат итн.

1647

Теоретски дел прв пат

1605

Теоретски дел втор пат итн.

1445

Д категорија

М

Лесно е да се даде предлог за да се намалат цените за теоретскиот и практичниот
дел од возачкиот испит, но дали тоа го решава поедноставување на полагањето и реално ја
намалува цената на полагањето!?
За да се реши поедноставување на полагањето и реално да се намали цената
мислам дека со следните два предлога реално и ќе се успеа сето тоа.
I преглог: Да се укине првиот практичен дел од возачкиот испит (полигонот)
Кога би се укинал првиот практичен дел од возачкиот испит за Б, Ц и Д категорија,
би се намалило едно полагање т.е една пријава помалку за полагање на првиот практичен
дел. Вежбите што се опфаќаат на полигонот може да се изведуваат во тек на вториот
практичен дел кој и онака трае за Б категорија од 25-40 минути, а за Ц и Д од 45-60
минути.
За А категорија за кандидати кои поседуваат Б категорија и за Б+Е и Ц+Е
предлагам да се воведе само полагање на полигон и тоа да се додаде плус некоја вежба
бидејќи овие кандидати веќе имаат Б, односно Ц категорија и со тоа нема потреба да се
испитува градско возење.
II предлог: Да се намали бројот на членови во испитната комисија
Бројот на членови на испитната комисија може да се сведе на 1(еден) член, кој со
помош на инструкторот кој го оспособувал кандидатот може да го спроведе испитот.
99

8

Заклучок

Издавањето на возачки дозволи обезбедува дека возачот е соодветно обучен и
квалификуван за ракување на моторно возило, знае како безбедно да се однесува во
сообраќајот и да ги следи сообраќајните правила и прописи. Возачката дозвола е
официјален документ со кој се изјавува дека едно лице може да ракува со едно или повеќе
видови на моторни возила. Секоја држава има посебни правила за тоа како едно лице се
здобива со возачка дозвола, категоризацијата на возилата, потребната возраст, практики
итн.
Во Р. Македонија, кандидатот за возач мора да ја има навршено соодвеетната
возраст

за

определена

категорија,

да

поседува

уверение

за

здравствената

и

психофизичката состојба и потврда за укажување на прва помош. Програмата за обука на
кандидатот и за здобивање со возачка дозвола се состои од теоретски и практичен дел.
Теоретскиот дел од програмата се состои од предавања и тест за сообраќајните правила и
прописи. Практичниот дел од програмата опфаќа изведување на активности со возилото
во согласност со правилата на сообраќај и патните услови.
Трошоците за полагање на возачкиот испит се на товар на кандидатот за возач кој
го полага испитот, во рамките на потребните реални трошоци за полагање на возачкиот
испит.
Во Р. Македонија возачката дозвола се издава за управување со моторни и
приклучни возила кои се распоредуваат во категориите "А", "Б", "Б+Е", "Ц", "Ц+Е", "Д" и
"Д+Е" и во националните категории "Ф", "Г" и "М". Во Републиката постојат осум
испитни центри за спроведување на испитот за возач и тоа – Скопје, Битола, Велес,
Куманово, Охрид, Струга, Тетово и Штип. Програмата за полагање на возачки испит се
состои од теоретски и практичен дел, а за управување со мотокултиватор, велосипед со
мотор, лесен трицикл и лесен четирицикл само од теоретски дел.
Трошоците за полагање на возачки испит во Р. Македонија се трошоци за лекарско
уверение, прва помош, обука и теоретска настава во автошкола, трошоци за полагање на
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теоретскиот и трошоци за полагање на практичниот дел од испитот. За потребите на
трудот беа пресметани просечните трошоци за полагање на секоја од категориите.
Со цел да се направи еден модел за намалување на трошоци беше направена
компарација на трошоците за полагање на возачки испит во Р. Македонија со трошоците
во Р. Србија и Р. Хрватска. Од овде беше заклучено дека Р. Македонија, во просек, има
пониски трошоци за полагање на возачки испит. Трошоците за лекарско уверение и
уверение за прва помош се значително пониски во нашата држава. Оттука беше извлечена
и првата точка на предлог моделот – трајност на важење на теоретскиот дел од испитот од
18 месеци, наместо 12 (што е случај на Р. Хрватска). Во принцип, Р. Македонија има
пониски трошоци за обука во автошколите, освен во случајот на Ц категорија каде
трошоците се пониски за Р. Србија, и каде што има значително намалување на цената во
споредба со Б категорија во останатите две држави, што и не е случај со нашата
Република. Дополнителни намалувања беше увидено дека се потребни и за трошоците на
полагање на теоретските и практичните испити, каде често нашата држава имаше
повисока цена од останатите две.
За анализа на потребите од снижувања на цените за преполагања беа анализирани
статистички извештаи од Испитните центри АМСМ Скопје, Куманово и Штип. Исто така,
беа особено нагласени вежбите каде кандидатите ги прават најчестите грешки при
полагање на првиот и вториот дел од практичниот испит.
На крајот беше формулиран предлог моделот за намалување на трошоците за
полагање на возачки испит. Намалувања се направени во оние ставки каде е забележано
отскокнување во однос на Р. Србија и Р. Хрватска, и онаму каде кандидатите најчесто
преполагаат според статистичките извештаи, односно каде е потребно најмногу
намалување на трошоците за испит. Според тоа, предложено е намалување на обуката за Ц
категорија кај автошколите за 15% од 17500 денари на 14900 денари. Во однос на
категоријата А е предложено снижување од 10% на полагањето и преполагањето на
теоретскиот и практичниот дел од испитот (цените се без административни такси). Кај
категоријата Б е предложено намалување од 10% кај полагањето на теоретскиот и
практичните испити, 10% кај полагањето на теоретскиот испит и првиот дел од
практичниот испит, а 15% на преполагањето на вториот дел од практичниот испит. И во
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случај на Ц категорија е увидена потреба за намалување од 10% во полагањето и
преполагањето на првиот практичен дел, а 15% на полагањето на вториот дел од
практичниот испит по втор пат итн. Кај категоријата Ц+Е е предвидено снижување од
10% на преполагањето на практичниот испит. Истото е и случај за Д категорија, каде е
предложено снижување од 10% за преполагањето на вториот дел од практичниот испит.
Кај категоријата М, согласно на потребите е предвидено намалување од 10% на
повторното полагање на теоретскиот дел.
Треба да се има во предвид дека предлог моделот е формиран според потребите на
кандидатите за возачи, односно статистики базирани на нивниот перформанс и трошоци
за полагање. Во овој случај не се земени во предвид трошоците кои ги имаат автошколите
и соодветните испитни центри, како и профитот кој во овој случај би бил значително
намален. Усвојувањето на овој предлог модел, или негова адаптација, пред се ќе зависи од
очекувањата и можностите на останатите страни – автошколите и испитните центри.
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