МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
Врз основа на член 8-з став 10 од Законот за превоз во патниот
сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04,
127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13,
187/13 и 42/14), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА
ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА
ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА
АВТОТАКСИ ВОЗАЧ, ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА
ПОЛОЖЕН ИСПИТ И НА
СЕРТИФИКАТОТ ЗА АВТО-ТАКСИ
ВОЗАЧ
Член 1

Информации
Тип на документ:
Подзаконски акт
Број на Службен
весник:
98/2014
Датум на
објавување:
30.6.14

Закон

Со овој правилник се пропишува постапката и програмата за
полагање на испитот за добивање на сертификат за автотакси возач,
формата и содржината на уверението за положен испит и на
сертификатот за авто-такси возач.

Закон за превоз
во патниот
сообраќај

Член 2

Хронологија

Испитот за добивање на сертификат за авто-такси возач (во
натамошниот текст: сертификат) се врши пред Комисија за полагање
на испит за авто-такси возач (во натамошниот текст: Комисијата).
За спроведување на испитот Комисијата води записник.
Член 3

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување на
пријава до општината, односно градот Скопје, најдоцна два дена пред
денот на одржување на испитот.
Пријавата од став 1 на овој член содржи: име и презиме на
кандидатот, датум, година и место на раѓање, адреса на живеалиште

или престојувалиште, број на лична карта и матичен број.
Кон пријавата задолжително се приложува и потврда за завршена
обука од правно лице овластено од општината или градот Скопје за
стручно оспособување на кандидатот.
Член 4

Испитот за добивање на сертификатот за авто такси возач се одржува
најмалку еднаш месечно.
Испитот нема да се одржи во определениот термин доколку за истиот
се пријавиле најмногу три кандидати, но задолжително ќе се одржи
во наредниот термин определен за одржување на испитот.
Член 5

Пред почетоткот на полагањето на испитот Комисијата го проверува
и утврдува идентитетот на кандидатите и проверува дали во
пријавата се наведени сите податоци од член 3 став 2 на овој
правилник.
Доколку се утврди дека некој од кандидатите не исполнува некој од
условите од став 1 на овој член истиот не може да го полага испитот.
Член 6

Испитот за добивање на сертификатот се состои од теоретски дел кој
се полага писмено во форма на тест.
Член 7

Тестот за полагање на испитот од член 6 на овој правилник се состои
од 45 прашања од тематските области определени во член 12 став 1
од овој правилник, на кои одговорот се дава со заокружување на
точниот од трите можни одговори.
Испитот трае 120 минути.
Член 8

Успехот на кандидатот Комисијата го оценува со оценка "положил"
или "не положил".
Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој постигнал
најмалку 60% од вкупниот број на предвидени позитивни поени.

Член 9

Кандидатот кој не го положил испитот може повторно да се пријави
за полагање на истиот, но не порано од 30 дена од денот на
претходното полагање.
Член 10

На кандидатот кој го положил испитот му се издава уверение за
положен испит за авто-такси возач.
Член 11

Програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за
авто-такси возач ги опфаќа следните тематски области:
1. безбедност на сообраќајот на патиштата и
2. превоз на патници.
Програмата од став 1 на овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен
дел на овој правилник.
Член 12

Уверението за положен испит за авто-такси возач се издава во А4
формат на хартија во бела боја и содржи: грб на Република
Македонија, Република Македонија, Уверение за положен испит за
авто-такси возач, број на уверението, име, име на еден од родителите
и презиме, датум и место на раѓање, адреса на живеење, датум на
одржување на испитот, место за печат и потпис на овластено лице.
Формата и содржината на образецот на уверението од став 1 на овој
член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 13

На лицето на кое му е издадено уверение за положен испит за автотакси возач општината, односно градот Скопје во рок од 30 дена му
издава сертификат за авто-такси возач.
Член 14

Сертификатот за авто-такси возач се издава на образец А4 формат на
хартија во бела боја.
Сертификатот од став 1 на овој член содржи: грб на Република
Македонија, Република Македонија, Сертификат за авто-такси возач,
име, име на еден од родителите и презиме, датум и место на раѓање,

датум на издавање, место за печат и потпис на овластено лице.
Формата и содржината на образецот на сертификатот од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.
Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 01-3996/1
30 мај 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.
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