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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1960. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(“Службен весник на Република Македонија” број 
42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 ноември 2007 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО  ВО  

МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО ИРАК 
 
1. За учество во состав на коалиционите сили во 

операцијата “Слобода за Ирак”, во мировна операција 
во Ирак, се испраќаат единици на Армијата на Репуб-
лика Македонија, и тоа: 

- еден вод за специјални операции во состав од трие-
сет и шест припадници од постојаниот состав на Армијата 
на Република Македонија (четворица офицери, десет по-
дофицери и дваесет и двајца професионални војници), 
кои ќе учествуваат во обезбедувањето на стабилноста и 
поддршката на коалиционите операции во Ирак, 

- еден механизиран пешадиски вод во состав од три-
есет и двајца припадници од постојаниот состав на Ар-
мијата на Република Македонија (еден офицер, четири 
подофицери и дваесет и седум професионални војници), 
кои ќе учествуваат во обезедување на објекти и 

- пет офицери за работа во мултинационалните ко-
манди во мисијата “Слобода за Ирак”. 

2. Единиците на Армијата на Република Македони-
ја од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за период 
од шест месеца сметано од декември 2007 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт и логистич-
ка поддршка, на учесниците во мировната операција од 
точката 1 на оваа одлука ги обезбедуваат Соединетите 
Американски Држави. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

        Бр. 07-5135/1                            Претседател 
30 ноември 2007 година    на Собранието на Република 

      Скопје                                   Македонија, 
                                        Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1961. 

Врз основа на член 65, став (4) од Законот за животна 
средина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.53/05, 81/05 и 24/07), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 20.11.2007 година, донесе 
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У Р Е Д Б А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ 
ДОНЕСУВААТ ОДЛУКИТЕ ДАЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ БИ МОЖЕЛЕ ДА ИМА-
АТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат критериумите врз 

основа на кои се донесува одлука за спроведување на 
стратегиска оцена за планските документи кои би мо-
желе да имаат значително влијание врз животната сре-
дина и здравјето на луѓето. 

 
Член 2 

Одредбите на оваа уредба не се однесуваат на план-
ските документи кои се определени со Уредбата за 
стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и 
промените на тие стратегии, планови и програми, за 
кои задолжително се спроведува постапка за оцена на 
нивното влијание врз животната средина и врз животот 
и здравјето на луѓето.  

 
Член 3 

(1) Критериуми врз основа на кои се определува да-
ли определен плански документ би можел да има зна-
чително влијание врз животната средина и врз животот 
и здравјето на луѓето се следните: 

1. Карактеристики на планскиот документ, а особено: 
- степенот до кој планскиот документ поставува 

рамка за спроведување на проекти и други активности, 
во однос на локацијата, природата, големината и усло-
вите за работа или според одредувањето на ресурсите; 

- степенот до кој планскиот документ влијае врз 
другите плански документи во хиерархијата; 

- важноста на планскиот документ за вклучување на 
аспектот на заштита на животната средина особeно во 
поглед на  промовирањето на одржливиот развој; 

- проблеми во животната средина релевантни за 
планскиот документ; 

- важноста на планскиот документ за имплемента-
ција на acguis communitaire во областа на животната 
средина (пр.планови и програми поврзани со управува-
њето со отпадот или заштита на водите). 

2. Карактеристики на влијанијата и на областа која 
најверојатно би била погодена/засегната, а особено: 

- веројатноста, времетраењето, фреквентноста и по-
вратноста на влијанијата; 

- кумулативната природа на влијанијата врз живот-
ната средина и животот и здравјето на луѓето; 

- прекуграничната природа на влијанијата; 
- ризиците по здравјето на луѓето или животната 

средина (пр.поради незгоди/несреќи); 
- опсегот и просторниот обем на влијанијата (гео-

графска област и големина на населението кои најверо-
јатно би биле засегнати); 

- вредноста и ранливоста на областа која најверојат-
но би била засегната поради: 
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- посебни природни карактеристики или природно 
наследство, 

- построги стандарди за животна средина или гра-
нични вредности на емисии, 

- интензивна употреба на земјиштето, 
- влијанија врз областа или пејсажи кои имаат приз-

нат статус на национална или меѓународни заштитени 
подрачја. 

(2) Во Одлуката со која се определува дали одреден 
плански документ би можел да има значително влија-
ние врз животната средина и животот и здравјето на 
луѓето се образложува секој критериум од став (1) од 
овој член одделно. 

 
Член 4 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
  Бр. 19-7135/1                   Заменик на претседателот 

20 ноември 2007 година          на Владата на Република 
      Скопје                                Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1962. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05) 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26.11.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО  НА  СОПСТВЕНОСТ 

НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Се дава согласност на Договорот за пренесување 

на правото на сопственост на движни ствари-платно 
за изработка на униформа за потребите на Управата 
за извршување на санкции-Сектор за обезбедување во 
казнено-поправните установи без надоместок помеѓу 
Министерството за внатрешни работи и Министерс-
твото за правда. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

        Бр. 19-7228/1          Заменик на претседателот 
26 ноември 2007 година         на Владата на Република 
             Скопје                            Македонија,  

                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1963. 
Врз основа на член 16, став 1 од Законот за сто-

ковни резерви („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 68/04), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.11.2007 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 
НА ГОТВАРСКА СОЛ 

 
Член 1 

Да се изврши обновување на 1.120.000 кг. готварска 
сол од стоковните резерви, со замена килограм за кило-
грам. 

Член 2 
Трошоците за замена на готварската сол, Бирото за 

стоковни резерви ќе ги плати од сметката за самофи-
нансирачки активности, по спроведена постапка за на-
бавка на услуги - обновување на 1.120.000 кг. готвар-
ска сол од стоковните резерви. 

 
Член 3 

Се задолжува Министерството за финансии - Биро 
за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 19-7304/1               Заменик на претседателот 
26 ноември 2007 година         на Владата на Република 
             Скопје                           Македонија,  

                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1964. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 
115/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 26.11.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука моторните возила за посебна намена 
се даваат во сопственост без надомест на ЈП „Комунал-
на хигиена“ – Скопје и тоа: 

- МАН тип 2552, број на мотор 18890945055271, 
број на шасија WMAM381235Y046305 со регистарски 
број SK-643-KU, 

- MAH тип Ф 2552, број на мотор 5890715815271, 
број на шасија WMAL872627Y045461 со регистарски 
број SK-036-LP, 

- MAH тип Ф 2552, број на мотор 15889536105271, 
број на шасија WMAL872196Y041635 со регистарски 
број SK-031-LP, 

- МАН тип Ф 25/31, број на мотор 54192000070586, 
број на шасија WDB9502031K374365 со регистарски 
број SK-030-LP. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-7332/1              Заменик на претседателот 

26 ноември 2007 година         на Владата на Република 
            Скопје                             Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1965. 

Врз основа на член 55 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.11.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пренесува правото на сопстве-
ност на движна ствар моторно возило за посебна наме-
на без надомест на општина Охрид и тоа: 
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- МАN тип M44 со број на мотор 8887715157221, 
број на шасија WMAM440090Y037377 со регистарски 
број SK-752-JD. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-7333/1              Заменик на претседателот 

26 ноември 2007 година         на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1966. 

Врз основа на член 55 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.11.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пренесува правото на сопстве-
ност на движна ствар на моторно возило за посебна на-
мена без надомест на општина Ранковце и тоа: 

- МАН тип Ф 26 293, број на мотор 2568806047V281, 
број на шасија WMAT080599M250343 со регистарски 
број SK-027-LP. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-7325/1              Заменик на претседателот 

26 ноември 2007 година         на Владата на Република 
            Скопје                            Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1967. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 ноември 2007 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ  

УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ 
 
1. Момир Рафајловски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје, на негово 
барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 33-5305/2              Заменик на претседателот 

26 ноември 2007 година         на Владата на Република  
            Скопје                            Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1968. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 ноември 2007 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ 

УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ 
 
1. Владимир Здравев се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје, на негово 
барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 33-5366/2              Заменик на претседателот 

26 ноември 2007 година        на Владата на Република  
             Скопје                     Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1969. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2007 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
139/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 26.11.2007 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГ-
РАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ 

УЧИЛИШТА ЗА 2007 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Програмата за изградба и реконструкција на ос-

новни училишта за 2007 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 39/07, 97/07 и 130/07) во 
точката 1, во табеларниот преглед на описот на градеж-
ните интервенции и износи по училишта Потпрограма 
2А, во редот „ОУ Крсте Мисирков-Радовиш“ во коло-
ната „учество на Министерството за образование и на-
ука Буџет 2007“, бројот „20.425.000“ се заменува со 
бројот „25.783.000“, а во редот „вкупно“ бројот 
„95.000.000“ се заменува со бројот „100.358.000“. 

Во табеларниот преглед на описот на градежните 
интервенции и износи по училишта Потпрограма 2Б, 
во редот „ОУ Кирил и Методиј – Битола“ во колоната 
„учество на Министерството за образование и наука 
Буџет 2007“, бројот „286.020“ се заменува со бројот 
„388.020“. Во редот „ОУ Пере Тошев Росоман“ во ко-
лоната „донаторски средства“ бројот „944.795“ се заме-
нува со бројот „3.944.795“. Во колоната „учество на 
Министерството за образование и наука, Буџет 2007 
година“ бројот „170.063“ се заменува со бројот 
„710.063“. Во редот „вкупно“ бројот „56.500.000“ се за-
менува со бројот „57.142.000“. 

 
Член 2 

Оваа програма влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
  Бр. 19-7041/1              Заменик на претседателот 

26 ноември 2007 година         на Владата на Република 
              Скопје                     Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1970. 

Врз основа на член 35 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2007 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 139/06), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.11.2007 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 

НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2007 ГОДИНА 
 
Во Програмата за развој на спорт и млади за 2007 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
15/07), во делот I, Потпрограма 20 спорт, ставка 463 – 
Трансфер до невладини организации, во табеларниот 
преглед, во колоната „износ“ во редот 1. бројот 
„5.424.000“ се заменува со бројот „5.710.000“; во редот 
2. бројот „9.400.000“ се заменува со бројот „6.053.000“, а 
во редот 3. бројот „5.911.000“ се заменува со бројот 
„8.972.000“. 

Во делот III. Потпрограма 40 спорт – Меѓународни 
активности за спорт и млади ставка 463 – Трансфери 
до невладини организации, во табеларниот преглед во 
колоната „износ“ во редот 1. бројот „17.700.000“ се за-
менува со бројот „20.700.000“; во редот 3. бројот 
„500.000“ се заменува со бројот „1.500.000“, а во редот 
4. бројот „1.000.000“ се заменува со бројот „3.000.000“. 
Во редот „вкупно“ бројот „21.000.000“ се заменува со 
бројот „27.000.000“. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 19-7081/1              Заменик на претседателот 

26 ноември 2007 година         на Владата на Република 
             Скопје                     Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1971. 

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06 и 5/07), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 26.11.2007 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДРЕДЕ-
НИ ГРУПИ НА НАСЕЛЕНИЕ И ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУ-
ВАЊА НА ГРАЃАНИ КОИ НЕ СЕ ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРЕНИ ЗА 2007 ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

I 
Во Програмата за здравствена заштита на одредени 

групи на население и одделни заболувања на граѓани 
кои не се здравствено осигурени за 2007 година во Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 41/07) во Глава IV ставот 2 се менува 
и гласи: 

„Вкупно потребни средства за реализирање на оваа 
програма се 105.390.000,00 денари, од кој износ за пар-
тиципација на осигурените лица во врска со лекувањето 
на осигурените лица се наменети 27.000.000,00 денари. 
Средствата во износ од 78.390.000,00 денари ќе се на-
менат во износ од 58.049.000,00 денари за здравствените 
установи како надоместок за извршените здравствени 
услуги, средствата во износ од 8.545.000,00 се пренесу-
ваат во програмата за имунизација за набавка на неоп-
ходните потреби од вакцини на граѓаните на Република 
Македонија, средствата во износ од 6.000.000,00 денари 
ќе бидат наменети за целосно спроведување на кампања-
та за превентивни прегледи под мотото „Здравје за си-
те“, кои ќе бидат реализирани со донесување на посебна 
одлука на Владата на Република Македонија, а средства-
та во износ од 5.800.000,00 денари ќе се наменат за спро-
ведување на активностите од кампањата „Надмудри го 
ракот, биди здрава жена“. 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 19-7200/1              Заменик на претседателот 

26 ноември 2007 година        на Владата на Република 
             Скопје                    Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1972. 

Врз основа на член 57, став 7 од Законот за 
здравје на растенијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 29/05), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26.11.2007 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА ВО 2007 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за здравје на растенијата во 2007 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/07), во делот II, точка 1, бројот „700.000,00“ се заме-
нува со „1.100.000,00“. 

Точка 4 се брише. 
Точка 5 која станува точка 4 се менува и гласи: 
 

4. Воведување и печатење на бандероли-
маркици за ставање во промет на произ-
води за заштита на растенијата  

3.200.000,00 

 
Точката 6 станува точка 5. 
Точка 7 се брише. 
Точката 8 станува точка 6. 
Точката 9 која станува точка 7 се менува и гласи: 
 

7. Печатење на часопис „Законска ре-
гулатива, регистри на правни лица и 
одобрени средства за заштита на рас-
тенијата во Република Македонија“, 
упатства, други материјали и преводи 

400.000,00 

 
Точките 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 стануваат точ-

ки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. 
 
2. Дел III се менува и гласи: 
„Средствата од дел II, точка 1 на оваа програма во 

износ од 1.100.000,00 денари ќе се користат за: 
 

- следење на растителни штетни орга-
низми од листата IA и IIА 

300.000,00 

- прогнозирање на растителни штетни 
организми според посебни програми 

300.000,00 

- одредување на интервентни мерки за 
локализирање и сузбивање на штетни 
организми 

300.000,00 

- изготвување годишен извештај за сос-
тојбата со штетни организми 

200.000,00 

 
3. Дел VI се брише. 
4. Дел VII се менува и гласи: 
„Средствата од дел II, точката 4 на оваа програма 

во износ од 3.200.000,00 денари ќе се користат за: 
 

- воведување и печатење на бандероли-
маркици за ставање во промет на произ-
води за заштита на растенијата 

3.200.000,00 

 
5. Дел IX се брише. 
6. Дел XI се менува и гласи: 
„Средствата од дел II, точката 7 на оваа програма 

во износ од 400.000,00 денари ќе се користат за: 
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7. Печатење на часопис „Законска регу-
латива, регистри на правни лица и одоб-
рени средства за заштита на растенијата 
во Република Македонија“, упатства, 
други материјали и преводи 

400.000,00 

 
7. Во делот XX, во став 2 зборовите: „дел VI, али-

неите 1 и 2“, се бришат. 
 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 19-7281/1               Заменик на претседателот 

26 ноември 2007 година         на Владата на Република 
              Скопје                     Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1973. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.11.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското 
друштво за приредување на игри на среќа „Моззарт 
Спортс Бетс“ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во ав-
томат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа 
на ул. Т.Ц. “Мерџан“ бб во Тетово. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 
15 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат пове-
ќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоц-
на до 30 јануари во тековната година за секоја година 
додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по 
средниот курс на Народна банка на Република Македо-
нија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 од оваа точка 
се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207,  приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на игрите на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-7235/1              Заменик на претседателот 

26 ноември 2007 година         на Владата на Република  
              Скопје                           Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1974. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.11.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционерс-
кото друштво за приредување на игри на среќа и забав-
ни игри „Лотарија на Македонија“ Скопје, за време од 
6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебни игри на среќа во ав-
томат клуб ќе се врши автомат клубот што се наоѓа во 
деловната просторија на ул. „Јане Сандански“ бр. 54-
4/5 Тетово. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоц-
на до 30 јануари во тековната година за секоја година 
додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по 
средниот курс на Народна банка на Република Македо-
нија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка 
се вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207,  приходно конто 718113, програма 00 и банка 
на примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на прире-
дување на играта на среќа за која е издадена Лицен-
цата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надо-
местокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 
4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-7250/1               Заменик на претседателот 

26 ноември 2007 година         на Владата на Република  
              Скопје                            Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1975. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.11.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“  
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за промет и услуги АРЕНА-
БЕТ ДОО Скопје, за време од 3 години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. „Ѓорче Петров“ 
бб во Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја го-
дина додека трае Лиценцата, во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-7322/1              Заменик на претседателот 

26 ноември 2007 година         на Владата на Република  
              Скопје                          Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1976. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.11.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“  
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се 
издава на Друштвото за угостителство, трговија и услуги 
ДЦ. ГРУП ДОО извоз-увоз Скопје, за време од 3 години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. „Плоштад Нова 
Југославија“ бр. 24 во Куманово. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја го-
дина додека трае Лиценцата, во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на прире-
дување на играта на среќа за која е издадена Лицен-
цата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надо-
местокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 
3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-7320/1              Заменик на претседателот 

26 ноември 2007 година         на Владата на Република  
              Скопје                          Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1977. 

Врз основа на член 417 алинеја 4 од Законот за без-
бедност на сообраќајот на патиштата (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 54/2007), министе-
рот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕТО НА ВОНРЕДНИОТ ПРЕВОЗ  И ВИСИНАТА 
НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ВОНРЕДЕН ПРЕВОЗ ОД СТРАНА НА УНИФОР-
МИРАНИТЕ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ  РАБОТИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на органи-
зација на обезбедувањето на вонредниот превоз и виси-
ната на трошоците поврзани со обезбедување на вонре-
ден превоз од страна на униформираните полициски 
службеници на Министерството за внатрешни работи.  

 
Член 2 

Обезбедувањето на вонредниот превоз се врши со 
едно полициско возило од предната страна и едно ци-
вилно возило од задната страна, во зависност од кате-
горијата на патиштата и димензиите на товарот и вози-
лата со кои се врши вонредниот превоз, и тоа за:  
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- пат со две сообраќајни ленти, односно по една соо-
браќајна лента во една насока, со ширина на сообраќај-
ната лента до 2.75 метри, при превоз на товар или вози-
ло со следните димензии: ширина 3,00 метри, должина  
18,00 метри, висина 4,50 метри и тежина 45 тони; 

- пат со две сообраќајни ленти, односно по една соо-
браќајна лента во една насока, со ширина на сообраќај-
ната лента до 3.00 метри, при превоз на товар или вози-
ло со следните димензии: ширина 3.50 метри, должина 
18.00 метри, висина 4.50 метри и тежина 45 тони и 

- пат (автопат) со четири или повеќе сообраќајни 
ленти, односно по две или повеќе сообраќајни ленти во 
една насока, со ширина на сообраќајната лента од 3.25 
метри до 3.75 метри, при превоз на товар или возило со 
следните димензии: ширина 3.80 метри, должина 19.00 
метри, висина 4.80 метри и тежина 45 тони. 

 
Член 3 

Во случај кога вонредниот превоз се врши на товар 
или возила со димензии поголеми од димензиите утвр-
дени во член 2 на овој правилник, обезбедувањето на 
вонредниот превоз се врши со едно полициско возило 
од предната страна и едно полициско возило од задна-
та страна. 

Обезбедувањето се врши со едно цивилно возило 
од предната страна и едно цивилно возило од задната 
страна во случај кога вонредниот превоз се врши на то-
вар или возила со димензии помали од димензиите 
утврдени во член 2 на овој правилник. 

 
Член 4 

Цивилните возила кои вршат обезбедување на во-
нредниот превоз треба да бидат опремени со жолто ро-
тационо светло, поставено на кровната конструкција на 
возилото.  

 
Член 5 

Брзината на движење на возилата кои вршат обезбе-
дување на вонредниот превоз се прилагодува спрема ус-
ловите на патот и не треба да биде поголема од 60 км/ч.  

 
Член 6 

Висината на трошоците поврзани со обезбедување 
на вонредниот превоз од страна на униформираните 
полициски службеници на Министерството за вна-
трешни работи опфаќа надоместок на патните трошоци 
и дневници и  надоместок на трошоците за користење 
на службено моторно возило за обезбедување на вонре-
ден превоз. 

 
Член 7 

Под надоместок на патните трошоци и дневници 
на униформиран полициски службеник што врши 
обезбедување на вонреден превоз се смета надоместо-
кот на средства за патни трошоци и дневници што му 
припаѓаат согласно прописите врз основа на кои се 
утврдува надоместокот на средства за патни трошоци 
и дневници. 

 
Член 8 

Под надоместок на трошоците за користење на 
службено моторно возило за обезбедување на вонреден 
превоз се смета цената на чинењето по поминат кило-
метар, зависно од видот, типот и марката на службено-
то моторно возило користено за обезбедување. 

Во цената на чинењето по поминат километар спа-
ѓаат трошоците направени за гориво, масло, одржува-
ње, каско-осигурување, регистрација и амортизација на 
службеното моторно возило.  

Цената на чинењето по поминат километар се прес-
метува од страна на организационата единица на Ми-
нистерството за внатрешни работи што го врши обез-
бедувањето.  

Член 9 
Трошоците поврзани со обезбедувањето на вонред-

ниот превоз се пресметуваат според времето поминато 
во обезбедување од страна на униформираниот поли-
циски службеник.  

Времето поминато во обезбедување се смета време-
то од поаѓањето до времето на враќање на униформи-
раниот полициски службеник во организационата еди-
ница на Министерството за внатрешни работи што го 
врши обезбедувањето.  

Вкупните трошоци за обезбедувањето на вонредни-
от превоз заедно се пресметуваат, а се искажуваат по-
себно по секој основ.  

 
Член 10 

Висината на вкупните трошоци поврзани со обезбе-
дувањето на вонредниот превоз се утврдуваат од стра-
на на организационата единица на Министерството за 
внатрешни работи што го врши обезбедувањето и по 
нивното утврдување фактурата за наплата се доставува 
до превозникот. 

  
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат одредбите кои се однесуваат на 
начинот на плаќање на трошоците сврзани со обезбеду-
вањето на вонредниот превоз од Правилникот за начи-
нот на плаќање на трошоците сврзани со обезбедува-
њето на пробните возења, вонредниот превоз и спорт-
ски или други приредби на пат („Службен весник на 
СРМ“ бр. 18/85 и „Службен весник на РМ“ бр. 51/92). 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
     Бр. 13.1-75477/1                          Министер 
22 ноември 2007 година         за внатрешни работи, 
             Скопје              м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

___________ 
1978. 

Врз основа на член 417 алинеја 7 од Законот за без-
бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 54/07), министерот 
за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА НА ВКУПНОТО 
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛО, 
ОДМОРИТЕ НА ВОЗАЧИТЕ ВО ВРСКА СО УП-
РАВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО И НАЧИ-
НОТ НА РАБОТА НА УДВОЕНИТЕ ЕКИПАЖИ 
НА ВОЗИЛАТА ВО ОБЕМОТ КОЈ ВЛИЈАЕ ВРЗ 
БЕЗБЕДНОСТА НА УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛОТО 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот на про-
верка на вкупното времетраење на управување со вози-
ло, одморите на возачите во врска со управување со 
моторно возило и начинот на работа на удвоените еки-
пажи на возилата во обемот кој влијае врз безбедноста 
на управување со возилото. 

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник се применуваат на во-
зач кој управува со автобус или со товарно возило или 
со група возила чија најголема дозволена маса е пого-
лема од 3. 500 килограми. 
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Одредбите на овој правилник не се применуваат 
на возач на моторно возило на Армијата на Република 
Македонија, на Министерството за внатрешни работи, 
на службата за брза помош, на противпожарната 
служба и на правното лице надлежно за одржување на 
патишта.  
 

Член 3 
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
1. „непрекинато управување со возило“ е времето 

во кое возачот не направил прекин во возењето од нај-
малку 45 минути; 

2. „вкупно време на управување со возило“ е вкуп-
ното поминато време во управување со возило од стра-
на на возачот во текот на 24 часа и 

3. „дневен одмор” е прекин на работното време на 
возачот поради спиење и одмор. 

 
Член 4 

Доколку возачот во текот на 24 часа, управува со 
повеќе од едно моторно возило, вкупното време на 
управување претставува збир од поединечните времи-
ња на управување со сите моторни возила со кои упра-
вувал возачот. 

 
Член 5 

Податоците за работното време, за возењето и за 
мирувањето на возилото, возачот на моторното возило 
ги води со помош на тахограф или контролен уред на 
вметнат записен лист, чиј запис е за период од 24 часа. 

Возачот на моторно возило, пред да го вметне за-
писниот лист во тахографот или контролниот уред, за-
должително ги пополнува следните податоци на пред-
ната страна на записниот лист: име и презиме на воза-
чот, датум на почетокот на управување со моторното 
возило, релација и почетна километража. 

По исклучок од став 1 на овој член, за моторните 
возила кои не се опремени со тахограф или контролен 
уред, возачот податоците од став 1 на овој член ги води 
на индивидуална контролна книшка. 

 
Член 6 

Кога возачот на моторно возило го менува возилото 
со кое управува, на предвиденото место на записниот 
лист ги внесува потребните податоци за замена на во-
зилата.  

 
Член 7 

Во случај на оштетување на тахографот или кон-
тролниот уред или кога поради одредена причина не 
постои можност тахографот или контролниот уред пра-
вилно да вршат записи на записниот лист, возачот на 
моторното возило на задниот дел од записниот лист на 
предвиденото место, рачно ги внесува податоците од 
член 5 став 1 на овој правилник. 

 
Член 8 

Возачот на моторно возило, при управување со во-
зилото на одредена релација, доколку со почитување 
на одредбите за вкупното време на управување со вози-
ло и користејќи го законски предвиденото време за 
дневен одмор, не може да пристигне навремено на ме-
стото на одредиштето, се заменува со друг возач (двоен 
екипаж). 

Возачите од став 1 на овој член наизменично упра-
вуваат со моторното возило, почитувајќи ја законската 
обврска за непрекинат одмор предвиден за двоен еки-
паж.   

Член 9 
Возачот кој управува со автобус или со товарно 

возило или со група возила чија најголема дозволена 
маса е поголема од 20. 000 килограми, по изминати 
500 километри во текот на 24 часа, како и во случаите 
кога наведената релација ќе ја помине за помалку од 
девет часа управувајќи со возилото, се заменува со 
друг возач.  

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 13.1-75466/1                      Министер 

22 ноември 2007 година        за внатрешни работи, 
              Скопје                  м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1979. 
Врз основа на член 36, а во врска со член 44 од За-

конот за научно-истражувачката дејност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 13/96 и 29/02), 
министерот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИ-
ЈА НА ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА И 

РАЗВОЈ НА ЈАВНИТЕ НАУЧНИ УСТАНОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на условите и кри-

териумите за доделување на средства за реализација на 
годишните програми за работа и развој на јавните на-
учни установи (,,Службен весник на Република Маке-
донија,, бр. 3/05) членот 4 се менува и гласи:  

,,Основни елементи на научно-истражувачки про-
ект (во натамошниот текст: проект) се: 

- наслов на проектот; 
- главен истражувач на проектот; 
- научна област и потесно подрачје на проектот; 
- вид на истражувањето; 
- други институции - учесници во истражувањето; 
- траење на проектот; и 
- цена на чинење на проектот.“ 
 

Член 2 
Член 5 се менува и гласи:  
,,При прифаќањето на проектот и доделувањето на 

средствата, Советот на установата треба да ги има во 
предвид  следните критериуми: 

- придонесот во продлабочувањето и проширување-
то на научните  (научно-образовните) знаења; 

- релевантност на проектот во однос на утврдените 
цели; 

- оригиналност на целите и содржината на истражу-
вањето; 

- веројатност во постигнување на очекуваните ре-
зултати; 

- компетентност на главниот истражувач и предло-
жениот истражувачки тим; 

- вклученост и оспособување на млади научно-
истражувачки кадри; 

- релевантност и конкурентност на проектот за ме-
ѓународна соработка;  

- веројатноста за примена на резултатите во практи-
ката; 

- исполнетост на материјално-техничките и други 
инфраструктурни услови за реализација на проектот; 
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- реалност на планираното време за реализација на 
проектот; и 

- реалност на финансиските средства за реализација 
на проектот.“ 

 
Член 3 

Членот 6 се менува и гласи:  
,,Во реализацијата на проектот учествуваат главен 

истражувач со научно, односно наставно-научно звање 
кој е вработен во установата која е носител  на проек-
тот, и најмалку еден истражувач со научно, наставно-
научно или соработничко звање, евидентирани во реги-
стерот  на  Министерството  за образование  наука. 

Средства не се доделуваат за проект доколку главе-
ниот истражувач бил главен истражувач на проект кој 
е негативно оценет или не доставил годишен или завр-
шен извештај.“ 

 
Член 4 

Член 7 се менува и гласи:  
,,Цената на проектот ја сочинуваат трошоците за 

потрошена енергија, материјали и суровини, патни тро-
шоци, дневници, теренски додатоци и други надоме-
стоци, надоместоци за ангажирање на експерти, произ-
водни и непроизводни услуги, одржување на опрема, 
набавка на литература и други трошоци кои се во 
функција на реализација на проектот.“ 

 
Член 5 

Членовите  10, 11, 12, 13 и 14 се бришат. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 2008 
година. 

 
  Бр. 07-8273/3                                 Министер 

22 ноември 2007 година             за образование и наука,  
        Скопје                            Сулејман Рушити, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1980. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за превоз во 

патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ бр. 68/04 и 
127/06), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА СЛОБОДЕН 
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ 

ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на доз-

волата за слободен превоз на патници во меѓународни-
от патен сообраќај за наизменичен превоз на патници и 
образецот на дозволата за слободен превоз на патници 
во меѓународниот патен сообраќај за повремен превоз 
на патници во билатерала или транзит. 

 
Член 2 

Дозволата за слободен превоз на патници во меѓуна-
родниот патен сообраќај за наизменичен превоз на пат-
ници, се издава на образец со формат А-4 во зелена боја. 

Образецот од став 1 на овој член на предната стра-
на содржи: грб на Република Македонија, меѓународ-
на ознака МК, Република Македонија, Министерство 
за транспорт и врски, ,,Дозвола за наизменичен пре-
воз на патници во меѓународниот патен сообраќај“, 

сериски број, година, рок на важност, број на патува-
ња во одење и во враќање, вид на превозот: билатера-
лен или транзитен, превозник, седиште, држава,  ре-
лација од, до и низ, печат и потпис на надлежниот ор-
ган во Република Македонија, датум на издавање и 
печат и потпис на надлежниот орган на странската др-
жава и следниот текст: ,,Оваа дозвола не го ослободу-
ва превозникот од обврската да се придржува на про-
писите што важат во Република Македонија. Забране-
то е да се врши каботажа на територијата на Републи-
ка Македонија. При возење на возилото, возачот е 
должен оваа дозвола да ја носи во возилото и да ја по-
каже на барање на органите за контрола од Република 
Македонија. При влез и излез од територијата на Ре-
публика Македонија, дозволата МОРА ДА СЕ ПОКА-
ЖЕ на надлежните царински органи. Оваа дозвола не 
е пренослива.“ 

На задната страна образецот содржи: обележени 
места за заверка на царинскиот орган на граничниот 
премин при влез и излез. 

Образецот на дозволата од став 1 на овој член е 
даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 3 

Дозволата за слободен превоз на патници во меѓу-
народниот патен сообраќај за повремен превоз на пат-
ници, во билатерала или транзит, се издава на образец 
со формат А-4 во сина боја. 

Образецот од став 1 на овој член на предната стра-
на содржи: грб на Република Македонија, меѓународна 
ознака МК, Република Македонија, Министерство за 
транспорт и врски, ,,Дозвола за повремен превоз на 
патници во меѓународниот патен сообраќај“ сериски 
број, година, рок на важност, број на патувања во оде-
ње и во враќање, вид на превозот: кружно возење, 
полн-празен, празен-полн, билатерален или транзитен, 
превозник, седиште, држава, релација од, до и низ, пе-
чат и потпис на надлежниот орган во Република Маке-
донија, датум на издавање и печат и потпис на надлеж-
ниот орган на странската држава и следниот текст: 
,,Оваа дозвола не го ослободува превозникот од обвр-
ската да се придржува на прописите што важат во Ре-
публика Македонија. Забрането е да се врши каботажа 
на територијата на Република Македонија. При возење 
на возилото, возачот е должен оваа дозвола да ја носи 
во возилото и да ја покаже на барање на органите за 
контрола од Република Македонија. При влез и излез 
од територијата на Република Македонија, дозволата 
МОРА ДА СЕ ПОКАЖЕ на царински органи. Оваа 
дозвола не е пренослива.“На задната страна образецот 
содржи: обележени места за заверка на царинскиот ор-
ган на граничниот премин при влез и излез. 

Образецот на дозволата од став 1 на овој член е 
даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 4 

Содржината на дозволите од член 2 и 3 на овој 
правилник е отпечатена на македонски и на англиски 
јазик. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр. 01-14987                                  Министер 

27 ноември 2007 година               за транспорт и врски, 
             Скопје                     Миле Јанакиески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1981. 

Врз основа на член 20 став 4 од Законот за безбедност 
на производите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.33/06 и 63/07), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К   

ЗА  ЕДНОСТАВНИ САДОВИ ПОД ПРИТИСОК 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се пропишуваат суштестве-

ните барања кои треба да ги исполнат сериски произве-
дените едноставни садови под притисок пред да бидат 
пуштени на пазар или ставени во употреба, постапките 
за oцена на сообразност, обележувањето на едностав-
ните садови под притисок и условите кои треба да ги 
исполнат телата што учествуваат во постапката за oце-
на на сообразност (во натамошниот текст: „овластени 
инспекциски тела“).     

 
Член 2 

(1)  Oдредбите од овој правилник не се применуваат за: 
- садови специјално проектирани за нуклеарна на-

мена, чијашто неисправност може да предизвика ради-
оактивна емисија, 

- садови специјално наменети за вградување во бро-
дови и летала или за нивен погон; и 

- противпожарни апарати. 
 

Член 3 
(1) Едноставен сад под притисок, во смисла на во 

овој правилник, е секој заварен сад подложен на вна-
трешен релативен притисок поголем од 0,5 bar, наме-
нет за складирање на воздух или азот и кој не е предви-
ден за согорување (во натамошниот текст: ,,сад‘‘). 

(2) Освен тоа: 
- деловите и склоповите кои придонесуваат за цвр-

стината на садот под притисок се изработуваат или од 
квалитетен нелегиран челик или од нелегиран алуми-
ниум или од алуминиумски легури кои со стареење не 
затврднуваат; 

- садот се состои: 
-или од цилиндричен дел со кружен напречен пре-

сек затворен на краевите со чиниести и/или рамни дан-
циња кои имаат иста оска на симетрија како и цилин-
дричниот дел; 

-или од две чиниести данциња со иста оска на симе-
трија; 

- максималниот работен притисок на садот не треба 
да надминува 30 bar, при што производот на притисо-
кот и капацитетот на садот (PS×V) не треба да надмине 
10 000 bar/l; 

- минималната работна температура не треба да е по-
ниска од минус 50 ºC и максималната работна температу-
ра не треба да е повисока од 300 ºC за садови од челик и 
100ºC за садови од алуминиум или алуминиумски легури. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
(1) Садовите наведени во член 3 на овој правилник, 

можат да се пуштаат на пазарот и да се ставаат во употре-
ба само ако, тие не ја загрозуваат безбедноста на лицата, 
домашните животни или имотот, кога се правилно вграде-
ни и одржувани и се користат за тоа што се наменети. 

(2) На пропишувањето на барања што се сметаат за 
потребни за заштита на работниците при користење на 
садовите, одредбите од овој правилник нема да се при-
менуваат, освен ако тоа не значи модифицирање на та-
квите садови на начин што не е определен со одредби-
те на овој правилник. 

 
II. СУШТЕСТВЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ БАРАЊА 

 
Член 5 

(1) Садовите за кои производот од PS и V е поголем 
од 50 bar/l треба да ги задоволат суштествените безбед-
носни барања утврдени во членовите 6, 7, 8 и 9 на овој 
правилник. 

(2) Садовите за кои производот од PS и V е помал 
или е еднаков на 50 bar/l, треба да се произведуваат во 
согласност со позитивната инженерска пракса и да но-
сат ознаки како што е утврдено во делот 1 од Прилог 1 
кој е составен дел на овој правилник, со исклучок на 
ознаката за сообразност од член 27 на овој правилник. 

 
II.1  МАТЕРИЈАЛИ 

 
Член 6 

(1) Материјалите треба да се селектирани во соглас-
ност со предвидената намена на садовите и во соглас-
ност со ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој член. 

(2) Материјалите од член 3 на овој правилник, кои 
се користат за производство на деловите кои се под 
притисок треба да: 

-  се заварливи,  
-  се пластични и жилави, така што при кршење на  

минимална работна температура нема да биде во вид 
на распарчување или крто, 

- не пројавуваат неповолни ефекти во текот на ста-
реењето. 

(3) За челичните садови, материјалите дополнително 
треба да ги запазуваат барањата утврдени во став 4 од 
овој член, а за садовите од алуминиум или од алуминиум-
ски легури, оние утврдени во став 5 од овој член. Кон нив 
треба да се приложи испитен извештај изготвен од страна 
на  производителот на материјалите, како што е наведено 
во член 10 став 2 на овој правилник. 

(4) За челичните садови, се употребуваат нелегира-
ни челици, кои треба да ги задоволат следните барања: 

а) да се смирени и набавени со извршен третман на 
нормализација, или во друга еквивалентна состојба; 

б) содржината на јаглеродот треба да е помала од 0,25 
%, а на сулфурот и фосфорот треба да е помала од 0,05 %; 

в) да ги имаат следните механички својства по про-
извод: 

- максималната затегнувачка цврстина Rm,max тре-
ба да е помала од 580 N/mm2; 
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- прекинувачкото издолжување треба да е: 
- ако пробните парчиња се земени паралелно со на-

соката на валање: 
дебелина ≥ 3mm:              A  ≥ 22 %, 
дебелина < 3mm:   A 80mm ≥ 17 %, 
- ако пробните парчиња се земени попречно од на-

соката на валање: 
дебелина ≥ 3mm:              A  ≥ 20 %, 
дебелина < 3mm:   A 80mm ≥ 15 %, 
- просечната енергија на удар (жилавост) KCV  за 

три лонгитидуални тестирања на парчињата, на мини-
мална работна температура, не треба да биде помала од 
35J/cm2.  Само еден резултат од трите тестирања може 
да биде помал од 35J/cm2 , при што најмалата вредност 
да не биде помала од 25J/cm2.   

Во случај на употреба на челик за изработка на са-
дови, на кои минимална работна температура е помала 
од -10ºС и на кои дебелината на ѕидовите надминува од 
5 mm, тоа својство треба да се провери. 

(5) За алуминиумските садови, се употребува неле-
гиран алуминиум, кој треба да содржи најмалку 99,5% 
алуминиум, а легурите опишани во член 2 став 2 на 
овој правилник, треба да покажуваат  соодветна отпор-
ност на интеркристална корозија при максимална ра-
ботна  температура. Покрај тоа, овие материјали треба 
да ги исполнуваат следните барања: 

а) да бидат набавени во калена состојба, и 
б) треба секој производ да ги има следните меха-

нички карактеристики: 
- максималната затегнувачка цврстина Rm,max не 

треба да биде поголема од 350 N/mm2; 
-прекинувачкото издолжување треба да е: 
            -  A ≥ 16 %, ако пробните парчиња се земени 

паралелно со насоката на валање, 
            -  A ≥ 14 %, ако пробните парчиња се земени 

попречно од насоката на валање. 
(6)  Материјалите за заварување, кои се употребува-

ат за изработка на завари, на или во садовите, треба да 
се соодветни и компатибилни со материјалите кои тре-
ба да се  заваруваат. 

(7)  Додатните елементи кои придонесуваат за јачи-
ната на садот  (на пример: завртки и навртки) треба да 
бидат изработени од материјалот дефиниран во став 2 
на овој член, или од друг вид на челик, алуминиум или 
од соодветни легури на алуминиум и да бидат компа-
тибилни со материјалите кои се употребуваат  за изра-
ботка на делови под притисок. Овие материјали при 
минимална работна температура, треба да покажуваат 
соодветно издолжување на кинење и цврстина. 

(8).  Сите делови кои не се под притисок на заваре-
ните садови, треба да се изработени од материјали кои 
се компатибилни со материјалите на составните делови 
кои се заварени. 

 
II.2 ПРОЕКТИРАЊЕ НА САДОВИ 

 
Член 7 

(1) Производителот при проектирање на садот, тре-
ба да ја дефинира намената и да избере:  

- минималната работна температура   Tmin,  
- максималната работна температура  Tmax, 
- максималниот работен притисок РЅ. 
(2) Меѓутоа, ако е избрана минималната работна тем-

пература, која надминува  -10 ºС,  тогаш квалитетот на ма-
теријалот треба да ги задоволи барањата и на -10 ºС. 

(3) Производителот треба да го земе во предвид и 
следното: 

- да има можност за преглед на внатрешноста на са-
дот, 

- да има можност, садот да се исцеди, 
- соодветно наменетиот сад во периодот на употре-

ба треба да ги задржи механичките особини,  
- садовите, со оглед на нивната предвидена употреба 

треба да бидат соодветно заштитени против корозија, и 
кога се дејствува според условите на нивната употреба  

- садовите нема да бидат подложени на напрегања, 
кои би ја загрозиле нивната безбедност при употреба, 

- внатрешниот притисок нема постојано да го над-
минува максималниот работен притисок РЅ,  а може да 
се дозволи моментално надминување до 10%. 

(4) Кружните или надолжните завари треба да би-
дат изработени користејќи завари со потполен провар  
или варови со еквивалентна ефикасност. Конвексните 
данциња, освен хемисферичните треба да имаат цилин-
дричен раб. 

 
Член 8 

(1) Ако производот од РЅ×V не е поголем од  3000 
bar/l, производителот за да ја одреди дебелината на ѕи-
дот од садот, треба да избере еден од методите наведе-
ни во ставовите 4  и 5 на овој член. 

(2) Ако производот од РЅ×V е поголем од  3000 
bar/l, или ако максималната работна температура над-
минува 100ºC, тогаш дебелината на ѕидот од садот ќе 
се одреди по методот наведен во став 4 на овој член. 

(3) Реалната дебелина на ѕидот на цилиндричниот 
дел и на данцињата не треба да е помала од 2 mm за че-
лични садови и да не е помала од 3 mm за садови од 
алумуниум и легури од алуминиум. 

(4) Со употреба на методот на пресметување на ми-
нималната дебелина на деловите под притисок, треба 
да бидат земени во предвид големината на напрегањата 
и следното: 

- пресметковниот притисок, кој треба да се земе во 
предвид не треба да биде помал од  избраниот макси-
мален работен притисок, 

- дозволеното општо напрегање на мембраната не 
треба да ја надминува помалата од вредностите 0,6 
RET  или 0,3 Rm. Производителот за да го одреди доз-
воленото напрегање, треба да ги примени минималните 
вредности на RET  и Rm, за кои гарантира производи-
телот на материјалот. 

Ако на цилиндричниот дел на садот има еден или по-
веќе надолжни завари, кои се изработени  со неавтомат-
ски процес на заварување, тогаш погоре пресметаната де-
белина  треба да се помножи со коефициентот 1,15. 

 (5) Со експерименталниот метод за пресметка на 
дебелината на ѕидот, дебелината треба да биде така 
одредена,  за да можат, садовите при амбиентална тем-
пература да издржат притисок, кој пет пати е поголем 
од избраниот работен притисок, со константен фактор 
на периферна деформација, не поголем од 1%. 

 
II.3.  ПРОИЗВОДЕН ПРОЦЕС И СТАВАЊЕ ВО 

УПОТРЕБА НА САДОВИТЕ 
 

Член 9 
(1) Садовите треба да бидат изработени и подложени 

на производствена контрола во согласност со проектната 
документација и документацијата за планирање на произ-
водството согласно член 10 на овој правилник. 

 (2) Подготовката на составните делови (на пример: 
со обликување и оборување на рабовите) не треба да 
предизвика оштетување на површината, прснатини  
или промени на механичките особини кои можат да ја 
загрозат безбедноста на садовите. 

 (3) Карактеристиките на заварите на деловите под 
притисок и соседните зони треба да бидат слични со 
материјалите за заварување и да бидат без површински 
или внатрешни грешки, кои би ја загрозиле безбедно-
ста на садовите. 

(4) Заварите на деловите под притисок треба да би-
дат изведени од оспособени заварувачи или оператори 
со соодветен степен на оспособеност во согласност со 
одобрените процеси на заварување. Таквото одобрува-
ње и квалификациони тестови за стручност треба да се 
изведат од страна на овластени инспекциски тела. 

(5) Производителот во текот на производството тре-
ба да обезбеди постојан  квалитет на заварите на дело-
вите под притисок, со спроведување на соодветни про-
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би и употреба на соодветни постапки. Овие проби тре-
ба да се наведени во извештајот за извршените испиту-
вање и тестови. 

(6) Садовите треба да бидат придружувани со упат-
ства, издадени од страна на производителот, согласно 
член 11 на овој правилник. 

 
III. ВИДОВИ НА ДОКУМЕНТИ КОИ ГИ СЛЕДАТ 

САДОВИТЕ 
 

III.1. ПРОЕКТИРАЊЕ  И ПЛАНИРАЊЕ НА  
ПРОИЗВОДСТВОТО 

 
Член 10 

(1) Проектната документација и документацијата за 
планирање на производството, треба да  содржи опис 
на  применетите техники и операции со цел да се задо-
волат суштествените барања наведени во член  5 на 
овој правилник или стандардите наведени во член 14 
на овој правилник и особено: 

(а) деталните работилнички цртежи за типот на садот; 
(б) упатствата; 
(в) документот во кој се опишани: 
- избраните материјали; 
- избраните процеси на заварување; 
- избраните проверки; 
-сите битни детали за проектирањето на садот. 
(2) Кога се користат постапките наведени во члено-

вите 21, 22, 23 и 24 на овој правилник, документацијата 
треба, да вклучува и: 

(а) сертификати за соодветната квалификација на 
постапките на заварување, како и на заварувачите или 
операторите; 

(б) испитен извештај за материјалите употребени при 
производството на деловите и склоповите што придонесу-
ваат за цврстината на садовите под притисок; 

(в) извештај од извршените испитувања и тестови 
или опис на предложените проверки. 

 
III.2. УПАТСТВА 

 
Член 11 

(1) Во упатствата треба да се обезбедат следните 
информации: 

- поединостите дадени во делот 1 од Прилогот 1, 
освен сериската идентификација на садот; 

- предвидената намена на садот; 
- барањата за одржување и вградување од аспект на 

безбедноста на садот. 
 (2)  Упатствата од став 1 на овој член треба да се 

напишани на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо или на јазиците на земјата на дестинација. 

 
IV. ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР НА САДОВИ  

И СТАНДАРДИ 
 

Член 12 
(1) Пуштањето на пазар и ставањето во употреба на 

садовите не треба да биде спречено, ако ги задоволува-
ат суштествените барања од овој правилник. 

 
Член 13 

(1) Садовите  кои носат СЕ ознака, се смета дека се 
во согласност со одредбите на овој правилник, вклучу-
вајќи ги и постапките за оцена на сообразноста наведе-
ни во членовите од 18 до  24 на овој правилник. 

 
Член 14 

(1) Се претпоставува дека садовите се сообразни со 
суштествените безбедносни барања согласно член 5 на 
овој правилник, ако се прилагодени на националните  
стандарди дадени во Листата на стандарди за едностав-
ни садови под притисок кои се подготвени врз основа 
на европските  хармонизирани стандарди. 

(2) Листата на стандарди за едноставни садови под 
притисок се објавува во ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија‘‘согласно Законот за безбедност на про-
изводите.  

 
Член 15 

(1) Ако производителот не ги применил или само 
делумно ги применил стандардите наведени во член 14 
на овој правилник или за кои не постојат такви стан-
дарди, се смета дека садовите  се сообразни со суштес-
твените барања наведени во член 5 на овој правилник, 
кога, откако добиле сертификат за испитување на тип, 
нивната сообразност со одобрениот модел била потвр-
дена со ставање на ознака за сообразност. 

 
Член 16 

(1) Кога садовите се предмет на други технички про-
писи што се однесуваат на други аспекти и кои предвиду-
ваат ставање на ознака за сообразност, тогаш ознаката за 
сообразност треба да покажува дека садовите се сообраз-
ни и со одредбите на тие технички прописи. 

(2) Кога еден или повеќе од техничките прописи, 
дозволуваат производителот, за време на преодниот 
период, да одбере кои аранжмани да ги примени, тогаш 
ознаката за сообразност треба да ја покажува само соо-
бразноста со одредби од тие прописи кој ги применил  
производителот. 

(3) Во случајот од став 2 на овој член, деталите од 
применетите технички прописи треба да се наведат во 
документите, белешките или во упатствата што се ба-
раат со тие технички прописи и да ги придружуваат та-
квите садови.  

Член 17 
(1) Доколку се утврди дека садовите кои ја носат 

CE ознаката и се користат во согласност со нивната 
предвидена намена можат да ја загрозат безбедноста на 
луѓето, домашните животни или имотот, тогаш треба 
да се преземат соодветни мерки за нивно повлекување 
од пазарот или да се забрани или ограничи нивното пу-
штање на пазар. 

(2) За преземените мерки, согласно член 17 став 2 
од Законот за безбедност на производите, Министерс-
твото за економија веднаш ја информира Европската 
Комисија за секоја преземена мерка, наведувајќи ги 
причините за несообразноста, кои  се резултат на: 

(а) непридржување до суштествените барања наведе-
ни во член 5 на овој правилник, кога садот не ги задоволу-
ва стандардите наведени во член 14 на овој правилник; 

(б) неправилната примена на стандардите наведени 
во член 14 на овој правилник; 

(в) недостатоци во самите стандарди наведени во 
член 14 на овој правилник. 

 
V. ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ  

Член 18 
(1) Пред производството на садови под притисок 

чијшто производ PS и V е поголем од 50 bar/l, а кои:  
(а) се произведени во согласност со стандардите на-

ведени во член 14 на овој правилник, тогаш производи-
телот или неговиот овластен преставник со седиште во 
Република Македонија, по свој избор: 

- го известува овластенoто инспекцискo телo, кое-
што, по прегледот на проектната документација и до-
кументацијата за планирање на производството наведе-
на во член 10 на овој правилник, изготвува сертификат 
за сообразност со кој се потврдува дека планираното 
производство е одобрено; или 

- поднесува прототип на сад за испитување на тип 
согласно одредбите од член 20 на овој правилник;  

(б) не се произведени или делумно се произведени во 
согласност со стандардите наведени во член 14 од овој 
правилник, тогаш производителот или неговиот овла-
стен преставник со седиште во Република Македонија, 
треба да поднесе прототип на сад за испитување на тип, 
согласно одредбите од член 20 на овој правилник. 
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(2) Садовите произведени во согласност со стандар-
дите од член 14 на овој правилник или со одобрениот 
прототип, пред да бидат пуштени на пазар, се предмет: 

(а) на верификација согласно одредбите од член 21 
на овој правилник, ако производот од PS и V е поголем 
од 3 000 bar/l и   

(б) на избор на производителот, ако производот од PS 
и V не е поголем од 3 000bar/l, но надминува 50 bar/l: 

-  да има изјава за сообразност согласно одредбите 
од член 22 на овој правилник; или 

-  верификација, согласно одредбите од член 21 на 
овој правилник. 

(3) Документацијата и кореспонденцијата кои се 
однесуваат на постапките наведени во ставовите 1 и 2 
на овој член треба да бидат напишани на македонски 
јазик и неговото кирилско писмо. 

 
Член 19 

(1) Овластеното инспекциско тело што ги исполну-
ва условите за вршење на оцена на сообразност, наве-
дени во членовите 25 и 26 на овој правилник, може да 
се овласти за една или за трите постапки за оцена на 
сообразност на садови:  

- испитување на тип, во согласност со одредбите од 
член 20 на овој правилник; 

- верификација, во согласност со одредбите од член 
21 на овој правилник; 

- изјава за сообразност, во согласност со одредбите 
од членовите 22, 23 и 24 на овој правилник. 

(2) Овластеното инспекциско тело кое ги врши по-
стапките за оцена на сообразност на садовите треба да 
има еднозначен идентификациски број на телото. 

 
V.1. ИСПИТУВАЊЕ НА ТИП 

 
Член 20 

(1) Испитување на тип е постапка со која овласте-
ното инспекциско тело констатира и потврдува дека 
прототипот на садот ги задоволува одредбите од овој 
правилник кои се применуваат на него. 

(2) Барањето за испитување на типот треба да биде 
поднесено од страна на производителот или од негови-
от овластен преставник со седиште во Република Ма-
кедонија, до само едно овластено инспекциско тело за 
прототипен сад или за прототип кој е претставник на 
класата садови. Барањето треба да содржи: 

- име, презиме и адреса или назив и седиште на 
производителот или на неговиот овластен претставник 
со седиште во Република Македонија и место на произ-
водство на садовите; 

- проектирањето и планирањето на производството 
согласно одредбите од член 10 на овој правилник.   

Кон барањето се приложува и репрезентативен сад 
од предвиденото производство. 

(3)  Овластеното инспекциско тело при испитување 
на типот, не ја испитува само проектната документаци-
ја и документацијата за планирање на производството  
со цел да ја провери нивната сообразност, туку и доста-
вениот примерок на сад. Кога го испитува садот, овла-
стеното инспекциско тело:  

(а) проверува дали садот е произведен во соглас-
ност со проектната документација и документацијата 
за планирање на производството и дали може безбедно 
да се користи во предвидените работни услови; 

(б) врши соодветни испитувања и контрола за да 
провери дали садот е усогласен со суштествените бара-
ња кои се применливи на него. 

(4)  Ако прототипот е усогласен со одредбите кои се 
применливи на него, овластеното инспекциско тело треба 
да изготви сертификат за испитување на тип којшто го ис-
праќа на барателот. Во сертификатот за испитување на 
тип се наведуваат заклучоците од испитувањето, се ука-
жува на сите услови на кои може да подлежи неговото из-
давање и е придружен со описите и цртежите неопходни 
за идентификација на одобрениот прототип. 

Другите овластени инспекциски тела може да добијат 
примерок од сертификатот за испитување на тип, а на 
образложено барање и примерок од проектната докумен-
тација и документацијата за планирање на производство-
то и извештаите од извршените испитувања и тестови. 

(5) Овластеното инспекциско тело кое одбива да из-
даде сертификат за испитување на тип треба да ги из-
вести другите овластени инспекциски тела. Овластено-
то инспекциско тело кое го повлекува сертификатот за 
испитување на тип треба го извести надлежниот држа-
вен орган, изнесувајќи ги причините за одлуката. 

 
V.2. ВEРИФИКАЦИЈА 

 
Член 21 

(1) Верификацијата е постапка со која производите-
лот или неговиот овластен претставник со седиште во 
Република Македонија, гарантира и потврдува дека са-
довите што биле проверени во согласност со став 3 на 
овој член се сообразни со типот опишан во сертифи-
катoт за испитување на тип или со проектната доку-
ментација и документацијата за планирање на произ-
водството  наведени во член 10 на овој правилник и 
имаат добиено сертификат за сообразност.  

(2)  Производителот треба ги презема сите неопходни 
мерки за да осигури дека производствениот процес гаран-
тира сообразност на садовите со типот опишан во серти-
фикат за испитување на тип или со проектната докумен-
тација и документацијата за планирање на производство-
то  наведени во член 10 на овој правилник. Производите-
лот или неговиот овластен претставник со седиште во Ре-
публика Македонија треба да стави  ознака за сообразност 
на секој сад и да изготви изјава за сообразност. 

(3) Овластеното инспекциско тело треба да врши 
соодветни испитувања и тестови за да ја провери соо-
бразноста на садовите со барањата утврдени со одред-
бите на овој правилник преку испитување и тестирање 
на садовите во согласност со следните постапки: 

(а) Производителот треба да ги презентира своите 
садови во форма на еднобразни серии и да ги презема 
сите неопходни мерки со цел производниот процес да 
гарантира сообразност за секоја произведена серија. 

(б) Произведените серии треба да бидат придруже-
ни со сертификат за испитување на тип наведен во 
член 20 на овој правилник, или таму каде што садовите 
не се изработени во согласност со одобрен прототип, 
со проектната документација и документацијата за пла-
нирање на производството  наведени во член 10 на овој 
правилник. Во случај садовите да не се изработени во 
согласност со одобрен прототип, овластеното инспек-
циско тело, пред верификацијата  ја испитува докумен-
тацијата за да ја потврди нивната сообразност. 

(в) Кога се испитува серијата, овластеното инспек-
циско тело треба да гарантира дека садовите се произ-
ведени во согласност со проектната документација и 
документацијата за планирање на производството и да 
изврши хидростатско испитување или пневматско ис-
питување со еквивалентен ефект врз секој сад во сери-
јата, при притисок Ph еднаков на 1,5 пати поголем од 
проектниот притисок на садот, за да ја провери негова-
та цврстина. За да се изврши пневматско испитување 
треба да се прифатат постапките за безбедност на ис-
питувањата од страна на овластеното инспекциско тело 
во кое што се прави тоа  испитување. 

 Освен тоа, овластеното инспекциско тело треба да из-
врши испитување на испитните парчиња земени од репре-
зентативното произведено испитно парче или од садот, по 
избор на производителот, со цел да се испита квалитетот 
на заварите. Тестовите треба да се изведат на надолжните 
заварени споеви. Меѓутоа, кога се користат различни тех-
ники на заварување за надолжните и кружните споеви, 
испитувањата се повторуваат на кружните споеви. 

За садовите наведени во член 8 став 5 на овој пра-
вилник, овие испитувања на испитните парчиња треба 
да се заменат со хидростатско испитување на пет садо-
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ви земени по случаен избор од секоја серија со цел да 
се провери дали се сообразни со барањата утврдени во 
член 8 став 5 на овој правилник.  

(г) Во случај на прифатени шаржи од серијата, ов-
ластеното инспекциско тело треба да го стави својот 
идентификациски број, или да предизвика тој да биде 
ставен на секој сад и да изготви писмен сертификат за 
сообразност за извршените тестови. Сите садови во 
шаржата од серијата можат да бидат пуштени на пазар, 
освен оние што не го поминале успешно хидростатско-
то или пневматското испитување. Ако шаржата од  се-
ријата е одбиена, од страна на овластеното инспекци-
ско тело или од надлежниот државен орган се презема-
ат соодветни мерки за да се спречи пуштањето на пазар 
на таа шаржа. Во случај на зачестено одбивање на шар-
жите од серијата, овластеното инспекциско тело може 
да ја суспендира статистичката верификација. Врз ос-
нова на одобрување од овластеното инспекциско тело, 
производителот, во текот на производниот процес, мо-
же да го стави идентификацискиот број на телото. 

(д) Производителот или неговиот овластен прет-
ставник со седиште во Република Македонија треба да 
осигура сертификатите за сообразност издадени од 
страна на овластеното инспекциско тело да се достап-
ни  доколку се побараат. 

 
V.3. ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ 

 
Член 22 

(1) Производителот кој ги исполнува обврските 
утврдени во член 23 на овој правилник, треба да стави 
ознака за сообразност на садовите предвидена во член 
26 на овој правилник, за кои тврди дека се сообразни: 

- со проектната документација и документацијата за 
планирање на производството согласно член 10 на овој 
правилник и врз основа на кои е издаден сертификат за 
сообразност,  или  

- со одобрениот прототип. 
Според оваа постапка за изјава за сообразност, про-

изводителот подлежи на надзор, во случаите кога про-
изводот PS и V е поголем од 200 bar/l. 

(2)  Целта на надзорот е да осигури, согласно член 24 
став 2 на овој правилник, дека производителот исправно 
ги исполнува обврските кои произлегуваат од член 23 
став 2 на овој правилник. Надзорот се извршува од страна 
на овластено инспекциско тело коешто го издало серти-
фикатот за испитување на тип согласно одредбите од 
член 20 на овој правилник кога садовите се произведени 
во согласност со одобрениот прототип или, ако тоа не е 
случај, тогаш овластеното инспекциско тело, ја прегледу-
ва испратената проектна документација и документација-
та за планирање на производството согласно член 18 став 
1 точка (а) алинеја 1 на овој правилник.  

 
Член 23 

(1)  Кога производителот ја користи постапката на-
ведена во член 22 на овој правилник, пред да започне 
со производството, тој треба да му испрати на овласте-
ното инспекциско тело кое го издало сертификатот за 
испитување на тип или сертификатот за сообразност, 
документ во кој се опишува производниот процес и си-
те однапред одредени системски мерки за обезбедува-
ње на сообразност на садовите под притисок со стан-
дардите наведени во член 14 на овој правилник или со 
одобрениот прототип. Овој документ содржи: 

(а) опис на средствата за производство и контрола 
соодветни на конструкцијата на  садовите; 

(б) документ за инспекција во кој се опишани соод-
ветните испитувања и контроли што треба да се извр-
шат во текот на изработката, заедно со постапките и за-
честеноста со која тие се извршуваат; 

(в) обврска за извршување на испитувањата и кон-
тролата во согласност со документот за инспекција и 
извршување на хидростатско испитување или, пнев-
матско испитување на секој произведен сад со испитен 

притисок еднаков на 1,5 пати од проектираниот прити-
сок. Овие испитувања и контроли се извршуваат под 
одговорност на квалификуван персонал кој е доволно 
независен од производниот персонал и истите се внесу-
ваат во извештајот; 

(г) адреса на местото на производство и складирање 
и датум на кој треба да започне производството. 

(2)  Ако производот на PS и V е поголем од 200 
bar/l, производителите, заради инспекција, на овласте-
ното инспекциско тело кое врши надзор, треба да одо-
брат пристап до наведените места за производство и 
складирање и да му овозможат на телото да одбере са-
дови како примероци, како и му ги даваат сите потреб-
ни информации, а особено за: 

-проектната документација и документацијата за 
планирање на производството; 

-извештајот од инспекцијата; 
-сертификатот за испитување на тип или сертифи-

катот за сообразност, кога е соодветно и 
-извештајот од извршените испитувања и контроли. 
 

Член 24 
(1) Овластеното инспекциско тело кое издало сер-

тификат за испитување на тип или сертификат за соо-
бразност, пред датумот на отпочнување на било какво 
производство, треба да ги провери, документот наве-
ден во член 23 став 1 на овој правилник и проектната 
документација и документацијата за планирање на про-
изводството наведени во член 10 на овој правилник, со 
цел да ја потврди нивната сообразност кога садовите не 
се произведени во согласност со одобрениот прототип. 

(2)  Ако производот на PS и V надминува 200 bar/l, 
овластеното инспекциско тело треба во текот на произ-
водството: 

- да утврди дали производителот навистина ги прове-
рува сериски произведените садови во согласност со 
одредбите на член 23 став1 точка (в) на овој правилник; 

- да земе примероци за инспекција по случаен из-
бор, од местото на производство или од местото за 
складирање на садовите.  

Копија од извештајот за инспекција се доставува од 
страна на овластеното инспекциско тело до надлежни-
те државни органи, а по барање и на другите овластени 
инспекциски тела. 

 
VI. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОВЛА-
СТЕНИТЕ ИНСПЕКЦИСКИ ТЕЛА ШТО УЧЕСТВУВААТ 
ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА  

Член 25 
(1) Овластеното инспекциско тело, неговиот директор 

и персоналот одговорен за извршување на испитувањата 
за верификација, не можат да бидат проектанти, произво-
дители, набавувачи или изведувачи на садовите кои тие 
ги испитуваат, ниту овластени претставници на ниедна од 
тие страни. Тие не треба да бидат директно вклучени во 
проектирањето, изработката, рекламирањето или одржу-
вањето на садовите, ниту да ги претставуваат страните ан-
гажирани во овие активности, освен ако се работи за раз-
мена на технички информации помеѓу производителот и 
овластеното инспекциско тело. 

(2) Овластеното инспекциско тело и неговиот персо-
нал треба да ги спроведуваат испитувањата за верифика-
ција со највисок степен на професионален интегритет и 
техничка компетентност и треба да бидат ослободени од 
сите притисоци и влијанија, особено финансиски, кои мо-
жат да влијаат врз процената или врз резултатите од инс-
пекцијата, особено од лица или групи лица кои имаат ин-
терес од резултатите на верификацијата. 

(3) Овластеното инспекциско тело треба да го има 
на располагање потребниот стручен персонал согласно 
член 26 на овој правилник и да ги поседува неопходни-
те простории за да може правилно да ги извршува ад-
министративните и техничките задачи поврзани со ве-
рификацијата, како и да има пристап до опрема потреб-
на за специјална верификација. 
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(4) Персоналот одговорен за инспекција треба да има: 
- квалитетна техничка и професионална обука; 
- задоволително познавање на барањата за испиту-

вањата што ги извршува и соодветно искуство за такви 
испитувања; 

- способност да изготвува сертификати, записници 
и извештаи потребни за да се потврди веродостојноста 
на изведбата на испитувањата. 

(5) Овластеното инспекциско тело треба да ја га-
рантира непристрасноста на неговиот персонал при вр-
шење на инспекција и нивната плата не треба да зависи 
од бројот на извршените испитувања, ниту од резулта-
тите на тие испитувања. 

(6) Овластеното инспекциско тело треба да има со-
одветно осигурување од професионална одговорност. 

(7) Персоналот на овластеното инспекциско тело 
треба да ја почитува професионалната доверливост 
што се однесува до сите информации добиени при из-
вршувањето на задачите (освен пред надлежните др-
жавни органи) според овој правилник или според било 
која одредба од националното законодавство според 
која тоа е обврзувачко.  

Член 26 
 (1) Овластеното инспекциско тело треба да има по-

стојано вработени, најмалку три стручни лица, кои се 
вклучени во процесот на оцена на сообразност и тоа: 

- два дипломирани инженери по машинство и/или 
металургија, со најмалку три години искуство на рабо-
ти поврзани со оцена на сообразност и испитување са-
дови и 

- еден вработен со средно образование од машинска 
насока со најмалку  три години искуство на работи повр-
зани со оцена на сообразност и испитување на садови. 

 
VII. ,,CE‘‘ ОЗНАЧУВАЊЕ ЗА СООБРАЗНОСТ  

Член 27 
 (1) ,,СЕ‘‘ ознаката и натписите предвидени во де-

лот 1 од Прилогот 1 се ставаат во видлива, лесно чит-
лива и неизбришлива форма на садот или на табличка 
со податоци прикачена на садот на таков начин што не 
може да се отстрани. 

(2)  ,,СЕ‘‘ означувањето за сообразност се состои од 
иницијалите ,,СЕ‘‘ во форма прикажана во примерот да-
ден во Прилогот 1. ,,СЕ‘‘ ознаката треба да биде придру-
жена со карактеристичниот број наведен во член 19 став 2 
на овој правилник  на овластеното инспекциско тело, кое 
е одговорно за ЕС верификациите или за ЕС надзорот.  

(3)  На садовите не се ставаат ознаки што може по-
грешно да ги насочи физичките и правните лица во од-
нос на значењето и формата на ,,СЕ‘‘  ознаката. На са-
довите или на плочката со податоци може да се стави и 
секоја друга ознака, ако со тоа не се намали видливоста 
и читливоста на ,,СЕ‘‘ ознаката.  

Член 28 
(1) Во случај кога ќе се утврди дека ,,СЕ‘‘  ознаката е 

неправилно прикачена, производителот или неговиот ов-
ластен претставник со седиште во Република Македонија 
треба да го направи производот сообразен во однос на 
одредбите кои се однесуваат на ,,СЕ‘‘ означувањето. 

(2) Во случајот од став 1 на овој член,  кога несоо-
бразноста продолжува, треба да се преземат сите соод-
ветни мерки за да се ограничи или да се забрани пу-
штањето на пазар на производот или да се обезбеди 
повлекување на производот од пазарот во согласност 
со постапките утврдени во член 17 на овој правилник. 

 
VIII.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 29 
(1) Одредбите од овој правилник кои се однесуваат 

на ,,СЕ‘‘ ознаката ќе се применуваат по пристапување-
то на Република Македонија во Европската унија или 
по влегувањето во сила на соодветен протокол за оцена 
на сообразноста со Европската заедница и со назначу-
вање (нотифицирање) на овластено инспекциско тело 
од Република Македонија во Европската Комисија. 

Член 30 
(1) До пристапувањето на Република Македонија во 

Европската унија, производителите на садови, можат 
да пуштаат на пазар садови без прикачување на ознака 
за сообразност или ,,СЕ‘‘ ознака, доколку истите се 
произведени во Република Македонија и ги задоволу-
ваат суштествените барања  кои се утврдени со одред-
бите на овој правилник. 

(2) Во случајот од став 1 на овој член, производите-
лот на садови треба од овластеното инспекциско тело 
во Република Македонија да обезбеди сертификат за 
сообразност на садовите, согласно постапките за оцена 
на сообразност, утврдени со одредбите на овој правил-
ник, а имајќи ги во предвид националните стандарди. 

(3) Сертификатот за сообразност издаден согласно 
став 2 од овој член, ја заменува ознаката за сообраз-
ност, а истиот го чува производителот на садови уште 
10 години откако е произведен последниот сад. Копија 
од сертификатот за сообразност заверена од произво-
дителот на садови треба да ја придружува документа-
цијата на секој сад.  

 
Член 31 

(1) По пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија или со влегувањето во сила на соод-
ветен протокол за оцена на сообразноста со Европската 
Заедница, во смисла на овој правилник ќе се користат 
следниве термини: 

- “овластен претставник со седиште во Европската 
унија или во Република Македонија“ наместо “овластен 
претставник со седиште во Република Македонија“; 

- “ЕС  изјава за сообразност“ наместо “изјава за со-
образност“; 

- “ЕС испитување на тип“ наместо “испитување на 
тип“; 

- “ЕС сертификат за испитување на тип“ наместо 
“сертификат за испитување на тип“; 

- “СЕ ознака“ наместо “ознака за сообразност“; 
- “ЕС верификација“ наместо “верификација“. 
(2) Со примената на одредбите од овој правилник 

кои се однесуваат на СЕ ознаките и со назначување 
(нотифицирање) на тело од Република Македонија во 
Европската комисија, во смисла на овој правилник ќе 
се користат следниве термини: 

- “СЕ ознака“ наместо “ознака за сообразност“; 
- “нотифицирано тело“ наместо “овластено инспек-

циско тело“ 
- “идентификациски број на нотифицираното тело“ 

наместо “идентификациски број на овластеното инспек-
циско тело“. Идентификацискиот број на нотифицирано 
тело е бројот кој го доделува Европската комисија. 

 
Член 32 

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија‘‘. 

 
  Бр. 25- 3237/ 6 

27 ноември 2007 година            Министер за економија, 
              Скопје                    Вера Рафајловска, с.р. 
 

Прилог 1 
 

1.  ,,CE‘‘  ОЗНАЧУВАЊЕ И НАТПИСИ 
 
 (а). ,,СЕ‘‘  означување за сообразност 
- ,,СЕ‘‘  означување за сообразност  ќе се состои од 

иницијалите ,,СЕ‘‘ во следната форма: 
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 - Ако ,,СЕ‘‘  означувањето е намалено или зголемено, 
треба да се почитува размерот даден на горниот цртеж; 

- Одделни компоненти на ,,СЕ‘‘ означувањето тре-
ба во основа, да ја имаат истата вертикална димензија 
која не треба да биде помала од 5mm. 

(б). Натписи 
Садот или таблицата со податоци треба да ги содр-

жат следните  информации: 
- максималниот работен притисок PS изразен во bar; 
- максималната работна температура Tmax изразена 

во ºC; 
- минималната работна температура Tmin изразена 

во ºC; 
- капацитетот на садот  V изразен во litri; 
- името или знакот на производителот; 
- тип и серија  или идентификација на шаржата на 

садот; 
- последните две бројки на годината кога е прикаче-

но ,,СЕ‘‘  означувањето. 
Кога се користи таблица со податоци, таа треба да е 

проектирана така што не ќе може повторно да се упо-
треби и треба да содржи празен простор кој овозможу-
ва да се обезбедат други информации. 

 
2. ДЕФИНИЦИИ И СИМБОЛИ 

 
2.1. Дефиниции 
(а) Проектен притисок „P“ е релативен притисок из-

бран од производителот и употребен за одредување на 
дебелината на деловите под притисок.  

(б) Максимален работен притисок ,,РЅ‘‘ е макси-
малниот релативен притисок кој може да се користи 
при нормални услови на употреба.  

(в) Минимална работна температура Tmin, е најни-
ската стабилизирана температура на ѕидот на садот  
при нормални услови на употреба.  

(г) Максимална работна температура Tmax, е најви-
соката стабилизирана температура што ѕидот на садот 
може да ја достигне при нормални услови на употреба. 

(д) Граница на развлекување ,,RET‘‘, е вредност 
при максималната работна температура Tmax, 

- горна граница на развлекување  ReH  за материјал,  
кој има горна и долна граница на развлекување, или 

- границата на развлекување  Rp 0,2, или 
- границата на развлекување  Rp1,0 за нелегиран 

алуминиум. 
(ѓ) Фамилии на садови: 
Садовите, се дел од иста фамилија,  ако од прототипот 

се разликуваат само во дијаметарот и под услов да ги за-
доволуваат барањата наведени во член 8 во став 4 или во 
став 5 на овој правилник, и/или во должината на нивниот 
цилиндричен дел во рамките на следните граници: 

- кога прототипот има еден или повеќе дополнител-
ни прстени на краевите, варијантите во фамилијата 
треба да имаат барем еден прстен, 

- кога прототипот има само две чиниести данциња, 
варијантите во фамилијата не треба да имаат прстени. 

Промените во должината кои се причина отворите 
и/или приклучоците да бидат изменети, треба да бидат 
прикажани на цртежите за секоја промена. 

(е) Производната серија, може да содржи најмногу 
3 000 садови од модел на истиот тип. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ж) Производството во смисла на овој правилник, 
ќе се смета за сериско, ако се произведува повеќе од 
еден сад од ист тип во даден период со континуиран 
производен процес, во согласност со заедничкиот про-
ект и со користење на истите производни постапки. 

(з) Извештајот за испитувања, е документ со кој про-
изводителот потврдува дека испорачаните производи ги 
запазуваат барањата од нарачката и на која ги внесува 
резултатите од рутинските фабрички испитувања, особе-
но на хемискиот состав и механичките карактеристики 
извршени на производи направени со истата производна 
постапка како и нарачката, но не е задолжително да се 
изврши на испорачаните производи.  

2.2. Симболи 
А издолжување на прекин  (L0=5,65√ So)       % 

  A 80 mm издолжување на прекин (L0=80 mm)     % 
KCV енергија на удар                                       J/cm² 
P проектен притисок         bar 
PS работен притисок                                     bar 
Ph тестирање на хидростатичен или              
пневматски  притисок bar 
Rp0,2    граница на развлекување при 0,2% N/mm² 
RET граница на развлекување при          
максимална работна температура                        N/mm² 
ReH горна граница на развлекување             N/mm² 
Rm издржливост на затегнувачка цврстина   N/mm²  
Tmax максимална работна температура         ºС 
Tmin   минимална работна температура     ºС 
V капацитет на садот                                  L 
Rm,max     максимална затегнувачка цврстина      N/mm² 
Rp1,0    граница на развлекување при 1,0%       N/mm² 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
1982. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Пеширово – Оп-
штина Свети Николе. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижнос-
тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Пеширово, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земјиш-
тето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-13072/1 

23 ноември 2007 година                    Директор, 
             Скопје                Љупчо Георгиевски, с.р. 
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