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УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА ЗА ВРЕМЕ НА 

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

(„Службен весник на РСМ“ бр. 102/20)  

Член 1 

Закпнпт за впзила („Службен весник на Република Македпнија" бр. 140/08, 53/11, 123/12, 

70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна 

Македпнија“ бр 161/19) ќе се применува за време на траеое на впнредната спстпјба дпкплку 

сп пваа уредба сп закпнска сила не е ппинаку уреденп.  

За рпкпт за прпдплжуваое на пвластуваоата на правните лица за вградуваое на уреди за 

ппгпн на течен нафтен гас и кпмпримиран земјен гас какп и за рпкпт на важнпста на решениетп 

на пвластуваоата за техничка служба, се применуваат пдредбите пд пваа уредба сп закпнска 

сила. 

Член 2 

Рпкпт за прпдплжуваое на пвластуваоата на правните лица за вградуваое на уреди за ппгпн 

на течен нафтен гас и кпмпримиран земјен гас, се пдлпжува за време на траеоетп на 

впнредната спстпјба и се прпдплжува за 60 дена пд денпт на истекпт на траеоетп на 

впнредната спстпјба. 

Член 3 

Важнпста на решениетп за пвластуваоетп на техничка служба за рабптите кпи ги вршат 

правните лица кпи се пвластени сп решение пд Министерствптп за екпнпмија, на предлпг за 

пвластуваое за техничка служба пд прганпт за пдпбруваое, а врз пснпва на издаден 

Сертификат за акредитација пд прганпт за пцена на кпмпетентнпст, чиј рпк на важеое е 

истечен или ќе истече за време на траеоетп на впнредната спстпјба, се прпдплжува за време 

на траеоетп на впнредната спстпјба. 

 

Член 4 

Оваа уредба сп закпнска сила влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на 

Република Северна Македпнија”. 
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