
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ__________________________или 

ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА ОВЛАСТЕНО ОД 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

______________________________________________ (назив и седиште) 

 

БАРАЊЕ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА 

 

Од: 

______________________________________________________________________________ 

(име, презиме, датум на раѓање, место на раѓање, место на живењење, матичен број и 

адреса на законски престој) 

 

1. Податоци од возачка дозвола  

- Возачка дозвола број ___________________ 

- Орган кој ја издал______________________ 

- Датум на издавање_____________________ 

- Датум на важност_______________________ 

- Категорија за која дозволата важи : AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E,D 

DE, F, M, G (заокружи ја категоријата) 

-  Прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило за која категорија 

се однесува од _________ до__________ 

- Ограничување на користење на дозволата ________________________________ 

(запишете го ограничувањето од возачката дозвола на основа на која се бара 

меѓународната возачка дозвола) 

 

2. Лична карта број. _______________ издадена од _________________ на ден 

____________ 

3. Датум и место на поднесувањето на бартањето _____________________________ 

4. Потпис на подносителот на барањето______________________________________ 

5. Податоци од меѓународната возачка дозвола:  

- Орган кој ја издал меѓународната возачка дозвола (заокружи): 

а) Министерество за внатрешни работи 

б) Правно лице за вршење на технички преглед на возила овластено од 

Министерството за внатрешни работи 



- датум на издавање_______________________________ 

- сериски број на дозволата ________________________ 

- издадена меѓународна возачка дозвола за категорија на возила AM, A1, A2, A, B1, 

B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E,D DE (заокружи ја категоријата) 

 

 

Потпис на возачот________________________________________________________ 

 

Потпис на службеното лице кое го примило барањето _________________________ 

 

 

ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО 

- Важечка лична карта 

- Важечка возачка дозвола  

- 2 фотографии 45x35 mm 

- Потврда од Министерство за внатрешни работи за прекршочна санкција забрана за 

управување со моторно возило(*) 

- Доказ за извршена уплата 

Доказите означени со (*) се снета дека се поднесени во прилог на барањето и истите 

Министерството за внатрешни работи ги прибавува по службена должност.  

За точноста на податоците одговарам лично и материјално, а за сите грешки во 

податоците согласен/на сум да ги сносам последиците . 

 

Скопје _____________ година 

 

 


