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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3106. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
1.11.2010 година, донесе                                                     

                                                 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВ-
ДА - УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерство за правда - Управа за извршува-
ње на санкциите бр. 07-1970/2 од 26.10.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 51-6466/2                    Претседател на Владата  
1 ноември 2010 година          на Република Македонија,  
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3107. 
Врз основа на член 52 став 3, Законот за сточарс-

твото („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008 и 116/10), министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЕМОТ НА ГЕНЕТСКИТЕ РЕЗЕРВИ, КАКО 
И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОБЕЗБЕДУ-

ВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува обемот на генет-

ските резерви, како и начинот и постапката на обезбе-
дување и одржување на резервите. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. Автохтони раси се раси на добиток кои настана-
ле на подрачјето на Република Македонија; 
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2. Биолошки особини на раса или линија се пода-
тоци за оцена на раса или линија врз основа на плодно-
ста, отпорноста, виталноста, растот и прирастот, кон-
формацијата на телото и производството; 

3.  Биолошката разновидност во сточарството, е 
дел од биолошката разновидност во земјоделството ко-
ја се однесува на сточарството и сточарското произ-
водство; 

4. Големина на популацијата е број на сите жи-
вотни во популацијата од иста раса; 

5. Генетските ресурси на домашните животни ги 
опфаќа сите видови, раси и линии на домашни живот-
ни кои се есенцијални за производство на животински 
производи како и видови, раси и линии на домашни 
животни кои наоѓаат друга (соодветна) примена во 
земјоделското производство; 

6. Генетска дистанца е критериум за дистанца на 
популациите или два вида на база на замената на але-
лите на различни локуси кои се случиле за време на 
процесот на еволуцијата; 

7. Ген банка е контролирано одгледување на доби-
ток, односно чување на приплоден материјал со цел да 
се заштити биолошката разновидност на добитокот; 

8. Ефективната големина на популацијата е про-
сечен број на животни во одредена популација кои 
контрибуираат (пренесуваат) свои гени во наредната 
генерација. Бројот на машките грла претставува лими-
тирачки или критичен фактор кај домашните животни. 
Исто така одредени популации поради влијание на 
бројни фактори се предмет на циклични варијации во 
однос на големината на популацијата. Во такви случаи 
големината на популацијата треба да биде претставена 
преку последната група на животни во циклусот; 

9. Ex situ конзервација е конзервација на анимал-
ните генетски ресурси на живи животни (in vivo) или 
на генетски материјал на животните (in vitro) надвор од 
изворната средина; 

10. Заживување, обновување на расата е планска 
селекција кај чисто расните грла кои ги поседуваат рас-
ните карактеристики на старата раса и исклучување на 
грлата кои поседуваат други карактеристики (каракте-
ристики кои не се специфични за старата раса); 

11. Затворена популација е популација на живот-
ни кои се парат меѓу себе, и во која не е внесен друг 
(туѓ, надворешен) генетски материјал; 

12. Загрозеност (степен на зaгрозеност) на расата  
е показател кој ја покажува веројатноста дека според 
сегашните околности и очекувања расата ќе исчезне. 
Степен на зaгрозеност на расата е детерминиран врз 
бројот на чисто расни женски грла запишани во матич-
ната книга; 

13. Зоотехничка оценка на расата е експертска 
оценка на расата заедно со предлози за одгледување и 
мерки на селекција за конзервација на специфичната 
раса; 
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14. Зоотехничка карактеризација е синоним за 
стандард на расата; 

15. Инбридинг депресија е намалување на витал-
носта, отпорноста, растот, капацитетот на преживува-
ње, плодноста и други особини во потомството како 
резултат на инбридинг; 

16. Инбридинг е парење на животни кои се во 
сродство;  

17. Конзервација на генетската варијабилност е 
систематска имплементација на активности и процедури 
во одгледувањето и селекцијата кои придонесуваат за 
зачувување, одржување на диверзитетот на геномите;  

18. Квалитативни особини се својства кои се де-
финирани од помал број на гени и се опишуваат квали-
тативно; 

19. Квантитативни особини се својства кои се 
наследени согласно принципите на квантитативната ге-
нетика. Овие особини ги вклучуваат најголемиот дел 
на економски значајните особини на домашните жи-
вотни и покажуваат карактеристики на варијабилност;  

20. Линија е група на домашни животни кои имаат 
една или повеќе заеднички својства, според која се раз-
ликуваат од другите домашни животни од иста раса 
или од одделен хибрид;  

21. Молекуларно генетска карактеризација е 
опис на генетски особини и својства на расите; 

22. Освежување на раса е контролирано внесува-
ње на гени од други популации од истата или од срод-
ни раси; 

23. Основна популација е географски изолирана 
група на грла, индивидуи, од ист вид или раса кои се 
генетски униформни и преставуваат почетно ниво на 
животни од одреден вид или раса; 

24. Програма за конзервација на анималните ге-
нетски ресурси кај домашните животни е долгороч-
на програма која обезбедува заштита и одржување на 
специфични, видови раси или линии на домашни жи-
вотни во Република Македонија; 

25. Приплоден материјал се приплодни грла, јајца 
за лежење, семе од животни, јајце клетки и ембриони; 

26. Раса е фенотипски или географски подвид на 
домашни животни, за која е карактеристична фреквен-
ција на гените која ги одделува од другите животни од 
ист вид; 

27. Регистар на раси е база на податоци која ги со-
држи сите есенцијални  генеалошки, морфолошки, одг-
ледувачки и селекциони податоци за расата; 

28. Стандард на расата е зоотехнички стандард кој 
опфаќа опис на потеклото и развојот на расата, опис на 
изгледот/екстериерот на расата, телесните мерки, мор-
фолошките и биолошките карактеристики како и ос-
новните економски особини; 

29. Степен на сродство (коефициент на сродство) 
е веројатност два хомологни гена (случајно избрани ге-
ни на ист локус) се идентични кај две животни кои 
имаат заеднички предок, за кои се утврдува степенот 
на сродство; 

30. Степен на инбридинг (инбридинг коефициент) 
е критериум за степенот на парењето во сродство на 
одредено животни или популација, кој се прикажува 
како веројатност дека два гена на ист локус се идентич-
ни по потеклото. Резултатот на хомозиготната состојба 
на гените се должи на заедничките предци; 

31. Традиционална технологија на одгледување 
е технологија која е специфична за даден вид или раса 
на домашни животни која се применува во изворната 
надворешна средина во која настанала автохтоната или 
традиционалната раса како и сите одржливи одгледу-
вачки методи; 

32. Туѓи раси се животни кои настанале на друго 
место и сеуште не се адаптирани на климатските и дру-
ги услови на Република Македонија, или не биле под 
постојана контрола во одгледувањето и селекцијата 
најмалку педесет години (коњи, магариња и говеда) и 
триесет години за другите видови; 

33. Унапредување на расата е систематско подо-
брување на специфичните карактеристики на расата; 

34. Хеторозиготност е кога индивидуата е хетеро-
зигот за даден локус или група на локуси во мултило-
кусен систем; 

35. Хомозиготност е кога алелите се идентични на 
еден или повеќе локуси на хомологни хромозоми и 

36. In situ конзервација е In vivo конзервација на 
анималните генетски ресурси кај домашните животни 
во автохтона средина при што е овозможена еволуција 
на специфичните особини. 

 
II. ОБЕМ НА ГЕНЕТСКИТЕ РЕЗЕРВИ 

 
Член 3 

Секоја генерација на домашни животни треба да 
има најмалку ефективна големина на популацијата од 
50 грла. 

Резерви на семенски дози (семе на машки индиви-
дуи) кои обезбедуваат репродукција и инсеминација на 
женски грла во итни случаи треба да преставуваат ин-
тегрален дел на генетските резерви и треба да бидат во 
состојба да ги задоволат потребите за инсеминација на 
најмалку две последователни генерации на женски ин-
дивидуи од секој вид/раса.  

При утврдување на генетските резерви според ти-
пот на генетскиот материјал вршителот на јавната ус-
луга ги утврдува: 

- ефективноста на чувањето на генетскиот матери-
јал (во предвид треба да бидат земени индивидуалните 
разлики помеѓу одделни животни); 

- ефективноста на искористувањето на смрзнатиот 
генетски материјал; 

- актуелната големина и дисперзија на популацијата; 
- минималната ефективна големина на популацијата 

од став 1 од овој член; 
- степенот на загрозеност на расата, така што секое 

загрозено животно од одредена раса или линија треба 
да биде заменето со потомство од истиот пол, и 

- минималниот број на животни донатори кои не се 
во сродство (25 машки и женски животни), во случај на 
недоволен број на животни, се искористуваат сите жи-
вотни, без оглед на тоа што дел од нив се во сродството.  

Генетскиот материјал на анималните генетски ре-
сурси кај домашните животни се зачувува во различни 
форми: семе, ооцити, ембриони, соматски клетки или 
ДНК (дезоксирибонуклеинска киселина) согласно ме-
ѓународно прифатените методи на конзервација. 
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Член 4 
Вршителот на јавната услуга треба да обезбеди по-

требниот број (количество) на генетски материјал да 
биде чуван како генетски резерви.  

Чувањето на генетските резерви треба да обезбеди 
постојана верификација на одржливоста на генетскиот 
материјал. Во случај на влошување и дегенерација на 
генетскиот материјал истиот треба да биде обновен.  

 
Член 5 

Генетската варијабилност на расата е доволно голе-
ма доколку во популацијата има доволен број на грла 
кои овозможуваат парење на животни кои не се во 
сродство.  

Оценувањето на генетската варијабилност внатре 
во популацијата се врши врз основа на: 

- степенот на инбридинг на индивидуите или степе-
нот на сродство помеѓу индивидуите; 

- инбридинг депресијата, која е оценета врз основа 
на регресијата на производните особини во однос на 
зголемен инбридинг за 10%; 

- актуелната и ефективната големина на популаци-
јата; 

- генетската варијанса на квантитативните особини; 
- податоци од регистарот на раси, и 
- хетерозиготноста која е оценета врз основа на 

фреквенцијата на алели на неутрални локуси (поли-
морфни ДНК микросателити), ДНК секвенци, вклучу-
вајќи и полиморфизам на еден нуклеотид. 

 
Член 6 

Основа за пресметување на инбридингот и степенот 
на сродство претставува педигрето и тоа назад до ос-
новната популација. Методот за мониторинг и процен-
ка на инбридингот и степенот на сродство го воспоста-
вува вршителот на јавната услуга. 

 
Член 7 

За верификација на педигрето, вршителот на јавна-
та услуга применува меѓународно применливи и спо-
редливи биохемиски и молекуларно биохемиски мето-
ди, при што треба да бидат земени во предвид специ-
фичните барања за одредена популација како и обезбе-
дувањето на тие информации. 

 
Член 8 

Вршителот на јавната услуга ја проценува генетска-
та варијанса на квантитативните особини и карактери-
стики врз база на експерименталните податоци преку 
верифицирани математички и научни методи. Вршите-
лот на јавната услуга/и треба да ги земе во предвид по-
датоците од педигрето, степенот на инбридинг и моле-
куларните информации. 

За квалитативните особини и карактеристиките вр-
шителот на јавната услуга треба да ја процени девијаци-
јата од стандардните карактеристики на расата и варија-
билноста и фреквенцијата на алелите кои можат да пос-
лужат како дополнителна алатка за детерминација на ка-
рактеристиките на расата или линијата, при што за оваа 
цел се применуваат стандардни генетски алатки. 

Член 9 
Степенот на загрозеност се оценува еднаш годишно 

кај секој вид и за секоја раса одделно врз основа на по-
датоците од Регистарот на автохтони раси и/или линии.  

При оценувањето на степенот на загрозеност се ко-
ристи бројот на чисто расни женски индивидуи кои се 
впишани во матичните книги, согласно табелата даде-
на  во Прилог  кој е составен дел од овој правилник.  

Прoценката на степенот на загрозеност исто така 
треба да вклучува податоци за бројот на смрзнати дози 
на семе. 

 
Член 10 

Врз основа на податоците од процентот на гени на 
секоја специфична раса во вкупната популација за 
одреден вид вршителот на јавната услуга врши процен-
ка на степенот на искористување на  расата.  

Врз основа на извршената проценка, од став 1 на 
овој член расата може да биде рангирана како: 

- широко употребена - процентот на гени на оддел-
на раса во вкупната популација кај одреден вид е пого-
лема од 30%, 

- локална - процентот на гени на одделна раса во 
вкупната популација кај одреден вид е меѓу 5 и 30 %, 

- втор степен на употреба - процентот на гени на 
одделна раса во вкупната популација кај одреден вид е 
помал од 5 %. 

Процентот на гени на секоја, одделна, раса може да 
се пресмета врз основа на податоците од Регистарот во 
однос на парењето (чисторасна, вкрстување) од Реги-
старот на автохтони раси и/или линии.  

 
III. НАЧИН И ПОСТАПКАТА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

И ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ 
 

Член 11 
Капацитетот на ген банката (in situ конзервација) се 

определува според бројот на чисто-расни приплодни 
женски грла, за одредени видови кои се класирани како 
загрозени видови согласно член 9 од овој правилник.  

Ген банката треба да делува согласно програмата за 
заштита на биолошката разновидност во сточарството, 
во склад со принципите на конзервација, заштита и ка-
рактеризација на расата и исто така треба да биде обез-
бедена со податоци од посебните одгледувачки програ-
ми и селекцијата.  

Од секоја македонска автохтона раса и/или линија 
на домашни животни ген банката (in situ конзервација) 
треба да содржи најмалку толку грла по вид колку што 
е запишано во колоната ”загрозена”, од табелата во 
Прилог на овој правилник. Бројот и соодносот меѓу 
женските и машките грла треба да овозможи парење на 
грла кои не се во сродство, освен кога тоа е оневозмо-
жено а во тој случај да обезбеди парење во најниско 
ниво на сродство.  

Во ген банката се вклучени сите автохтони раси 
и/или линии кои се утврдени во член 54 став 2 во Зако-
нот за сточарството како и оние раси кои се признаваат 
согласно член 54 ставови 3 и 4 од Законот сточарство-
то како македонски автохтони раси и/или линии. 

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат и за 
останатите раси кои се класирани како критични или 
загрозени. 
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Ген банките (in situ конзервација) не треба да вклу-
чуваат туѓи раси. По исклучок ген банките вклучуваат 
туги раси кога одредени раси не можат да се купат по-
ради ветеринарни (здравствена состојба) и зоотехнички 
причини (инбридинг). 

Вклучувањето на одредени раси во ген банката се 
врши врз основа на годишните зоотехнички оцени на 
расите, спроведени од страна на вршителот на јавната 
услуга.  

 
Член 12 

При  in situ конзервација на автохтоните раси и/или 
линии на домашни животни вршителот на јавната ус-
луга ги дефинира правила за конзервација кои овозмо-
жуваат: 

- одржување на популација на живи животни во 
нивната природна (оригинална, изворна) средина; 

- традиционални техники на одгледување во соглас-
ност со одржливиот развој; 

- одржување на задоволителна големина на попула-
цијата која што големина ќе овозможи имплементација 
на основните одгледувачки мерки; 

- истражување и идентификација на зоотехничкa и 
молекуларно-биолошка карактеризација на автохтони-
те раси, и 

- производство и изработка на традиционални про-
изводи од животинско потекло. 

Мерките за конзервација на автохтоните раси и/или 
линии на домашни животни (in situ конзервација) треба 
да бидат развиени и имплементирани од страна на вр-
шителот на јавната услуга.  

 
Член 13 

Ген банката (ex situ конзервацијата) in vivo (фарми 
надвор од оригиналната околина, особено заштитени 
региони и национални паркови, школи и истражувачки 
фарми) треба да биде воспоставена за специфични 
автохтони и други раси, кога бројот на грлата во in situ 
ген банките е помал отколку бројот на чисто-расни 
женски грла уврдени  во член 11 од овој правилник. 

Ген банката (ex situ конзервацијата) in vitro треба да 
биде воспоставена за специфични автохтони раси 
и/или линии и други раси кои се класифицирани како 
загрозени согласно одредбите на овој правилник кој се 
однесуваат на генетските резерви.  

 
Член 14 

При ex situ конзервација на автохтоните раси на до-
машни животни вршителот на јавната услуга треба да 
подготви мерки за систематски активности кои ќе овоз-
можат преглед врз минималните генетски резерви на 
генетскиот материјал за секоја раса на домашни живот-
ни во согласност со членовите 3 и 4 од овој правилник.  

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 15 

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

 
  Бр. 08-10315/1              Министер за земјоделство, 

12 ноември 2010 година   шумарство и водостопанство, 
     Скопје                      Љупчо Димовски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________ 

3108. 
Врз основа на член 54 став 6 од Законот за сто-

чарството („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 7/2008 и 116/10), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ПРОМЕТОТ 
НА АВТОХТОНИ РАСИ И/ИЛИ ЛИНИИ, ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНА-
ВАЊЕ НА НОВИ АВТОХТОНИ РАСИ И/ИЛИ ЛИ-
НИИ И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ  

НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на одгле-

дување и прометот на автохтони раси и/или линии, 
формата и содржината на барањето за признавање на 
нови автохтони раси и/или линии и формата, содржи-
ната и начинот на водење на регистарот на автохтони 
раси и/или линии.  

 
Член 2 

Сите автохтони раси и/или линии како и оние видо-
ви и раси кои согласно Законот за сточарството се 
признаваат за автохтони, првенствено се зачувуваат во 
нивната изворна (природна) средина.  

Начинот на одгледување треба да се врши согласно 
со традиционалната технологија на одгледување. При-
оритет им се дава на производните системи со низок 
инпут. 

Одгледувањето на автохтоните раси и/или линии 
кое се разликува од традиционалните системи на одг-
ледување се врши кај групи или стада на автохтони 
раси и/или линии кај кои се применува селекција од-
носно кај групи или стада кои се вклучени во одредени 
експерименти при што се обезбедува поефикасна се-
лекција како и посигурна конзервација на одредена 
раса. 



Стр. 6 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 

Член 3 
Одгледувањето на автохтони раси и/или линии на 

домашни животни се врши согласно посебната одгледу-
вачка програма од член 18 од Законот за сточарството. 

 
Член 4 

Доколку во геномот на автохтона популација од би-
ло кои причини е внесен туѓ генетски материјал и докол-
ку животните сеуште ги покажуваат карактеристиките 
на оригиналната раса и/или линија, иницијална група на 
животни треба да биде селектирана и треба понатаму да 
се размножува (одгледува). Од популацијата која се 
размножува се селектираат животните со особините на 
старата раса додека грлата кои поседуваат особини на 
туѓата (внесената) раса се отстрануваат. Во малите попу-
лации селекцијата особено треба да биде насочена кон 
машките грла при што посебно внимание треба да се по-
свети во спречувањето на инбридингот.  

Програмата треба да содржи план на парење и по-
вторно воспоставување на расата и/или линијата. 

Во планираното освежување на расата и/или лини-
јата со помош на сродни раси и/или линии се примену-
ваат одредбите од ставовите 1 и 2 од овој член. Се до-
дека популацијата значително не се зголеми, фреквен-
цијата на гените од оригиналната популација ќе се зго-
лемува со планирано парење.  

 
Член 5 

Посебните одгледувачки програми за мали попула-
ции треба да овозможат за најмал временски период да 
се постигне ефективна големина на популацијата кај 
малите популации од 50 индивидуи за дадена раса. 
Оваа големина на популацијата потоа треба да биде 
одржлива.   

Посебните одгледувачки програми за мали попула-
ции треба да вклучат план кој ќе обезбеди одржување 
на соодветна големина на популацијата и методи кои 
ќе ја спречат појавата на инбридинг како и методи кои 
ќе ја зголемат и одржат застапеност на оригиналните 
линии. 

 
Член 6 

Посебната одгледувачка програма за одгледување 
на автохтони раси и/или линии на домашни животни ги 
утврдува процедурите за следење на приплодниот ма-
теријал во случај на продажба на приплоден материjал 
на автохтони раси. 

Во посебната одгледувачка програма треба да се де-
финира и максимално дозволениот годишен опсег на 
продажба на приплоден материјал за специфична раса 
и/или линија од ген банката.  

Слободен промет со автохтони раси и/или линии на 
домашни животни е дозволен по постигнување на број-
на состојба кај чисто расните женски грла од секој за-
себен вид колку што е запишано во колоната ”ранли-
ва”, согласно Правилникот за обемот на генетските ре-
зерви, како и начинот и постапката на обезбедување и 
одржување на резервите.  

Член 7 
Барањето за признавање на нови автохтони рас-

и/или линии се поднесува во образец во А4 формат во 
бела боја. 

Барањето за признавање на нови автохтони раси 
и/или линии ги содржи следните податоци: 

- Назив на барателот; 
- Седиште на барателот; 
- Адреса; 
-Телефон; 
- Факс; 
- Вид; 
- Име на раса; 
- Изработен стручен елаборат, и 
- Дата на поднесување. 
Формата и содржината на образецот на барањето за 

признавање на нови автохтони раси/или линии е даде-
на во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник. 

 
Член 8 

Регистар на автохтони раси и/или линии на домаш-
ни животни со зоотехничка оцена, во (понатамошен 
текст: Регистар) е составен дел на Регистерот на раси 
во Република Македонија. 

 
Член 9 

Регистарот на автохтони раси и/или линии на до-
машни животни се води во форма на книга со тврд по-
вез во зелена боја во А4 формат со поврзани и нумери-
рани евиденциски листови на бела хартија. 

Формата и содржината на евиденцискиот лист на 
автохтони раси и/или линии со зоотехничка оцена е да-
ден во Прилог 2 кој е составен дел од овој правилник. 

На предната страна на книгата е аплициран грбот 
на Република Македонија и под него стои натпис “Ре-
публика Македонија, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство”, на средината стои нат-
пис “Регистар на автохтони раси и/или линии на до-
машни животни ”, а во долниот десен агол стои натпис 
“Во овој регистер се вклучени редните броеви од __ 
заклучно со __”. Натписите се со златна боја, освен 
натписот во долниот десен агол кој е со црна боја. 

 
Член 10 

Регистарот се води во пишана и електронска форма. 
Пополнувањето на Регистарот се врши секоја година 
во месец декември. 

 
Член 11 

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

 
  Бр. 08-10316/1              Министер за земјоделство, 

12 ноември 2010 година   шумарство и водостопанство, 
     Скопје                      Љупчо Димовски, с.р. 
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3109. 
Врз основа на член 55 став 2 од Законот за сточарс-

твото („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008 и 116/10), министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕТО И МОНИТО-
РИНГОТ НА БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ 

ВО СТОЧАРСТВОТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на изве-

дувањето и мониторингот на биолошката разновидност 
во сточарството. 

 
Член 2 

Генетските резерви на анималните генетски ресурси 
кај домашните животни кои се значајни за земјоделство-
то треба да бидат под мониторинг и константно контро-
лирани од страна на вршителот на јавната услуга. 

 
Член 3 

Мониторингот на биолошката разновидност во сто-
чарството се изведува на ниво на вид и/или на ниво на 
популација при што се добива информација за: 

- актуелната состојба на видот и/или популацијата; 
- резултатите од начинот на одгледување на домаш-

ните животни  и 
- природната дистрибуција на видот и/или на попу-

лацијата. 
 

Член 4 
Мониторингот на биолошката разновидност во сто-

чарството се изведува на генетско ниво при што се до-
бива информација за: 

- генетскиот диверзитет во популацијата и/или ви-
дот; 

- генетскиот диверзитет меѓу популациите  и 
- ефектите од начинот на одгледување на домашни-

те животни врз диверзитетот на видот и/или популаци-
јата. 

 
Член 5 

Правилен и константен мониторинг на биолошка 
разновидност кај домашните животни се спроведува 
преку водење и чување на регистар на автохтони раси 
и/или линии на домашни животни со зоотехничка оце-
на, согласно член 8 од Правилникот за начинот на одг-
ледување и прометот на автохтони раси и/или линии, 
формата и содржината на барањето за признавање на 
нови автохтони раси и/или линии и формата, содржи-
ната и начинот на водење на регистарот. 

  
Член 6 

Со цел да се обезбеди мониторинг на биолошката 
разновидност на анималните генетски ресурси кај до-
машните животни во Република Македонија се воспо-
ставува унифициран информационен систем, кој е на-
учно споредлив и прилагоден на потребите на Репуб-
лика Македонија. 

Член 7 
База на податоци за поедини раси и видови се вос-

поставува за да служи како извор на податоци за мони-
торинг на биолошката разновидност. 

Информациониот систем и базата на податоци ги 
управува вршителот на јавната услуга.   

 
Член 8 

Вршителот на јавната услуга соработува со меѓуна-
родни бази на податоци преку кои ќе обезбеди проши-
рување на мониторингот на биолошката разновидност, 
точност и редовно дополнување на македонската база 
на податоци и македонскиот Регистар. 

 
Член 9 

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

 
 Бр. 08-10317/1               Министер за земјоделство, 

12 ноември 2010 година   шумарство и водостопанство, 
     Скопје                     Љупчо Димовски, с.р. 

___________ 
3110. 

Врз основа на член 59 став 2, од Законот за сто-
чарствотo („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 7/2008 и 116/10), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОД-
ДЕЛНА ЈАВНА УСЛУГА ЗАШТИТА НА БИО-
ЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ ВО СТОЧАРСТВО-
ТО, НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕТО И МОНИ-
ТОРИНГОТ НА БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ 
ВО СТОЧАРСТВОТО И ЗАЧУВУВАЊЕТО НА ГЕ-
НЕТСКАТА ВАРИЈАБИЛНОСТ И ГЕНЕТСКИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ДОБИТОКОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се дефинираат поблиските усло-

вите кои треба да ги исполни вршителот на јавни услу-
ги при вршењето на услугите согласно членовите 59 
став 2, 53 став 2, 55 став 2, 62 став 1 од Законот за сто-
чарството. 

 
Член 2 

Поблиските услови кои треба да ги исполни врши-
телот на јавната услуга  заштита на биолошката разно-
видност во сточарството, начинот на изведувањето и 
мониторингот на биолошката разновидност во сточарс-
твото и зачувувањето на генетската варијабилност и ге-
нетските резерви на добитокот се: 

1. Поседување или користење на соодветен про-
стор: 

- да поседува или да има склучено договор со друга 
институција која располага со соодветен простор за со-
одветно складирање и чување на генетскиот материјал 
во облик на семе, ембриони, јајце клетки, ткива, ДНК и 
др, и 



Стр. 12 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 

- да поседува соодветен простор каде може да се ре-
ализираат соодветни лабораториски анализи (биохеми-
ска и молекуларно генетска карактеризација) по меѓу-
народно прифатени и споредливи методи. 

2. Соодветна техничка опременост: 
- да поседува или да има склучено договор со друга 

институција која располага со соодветена опрема за соод-
ветно складирање и чување на генетскиот материјал во 
облик на семе, ембриони, јајце клетки, ткива, ДНК и др; 

- да ja поседува следната опрема: PCR, Real-time 
PCR, DNA Genetic anlyzer и останати пропратни апара-
ти (електорфореза, фрижидери и др) за реализација на 
соодветни лабораториски анализи по меѓународно при-
фатени и споредливи методи; 

- да поседува соодветна опрема (соодветни про-
грамски пакети) која овозможува брза, стручна и ква-
литетна обработка на податоците по меѓународно при-
фатени и споредливи методи, и 

- да поседува соодветна опрема која овозможува брза, 
стручна и квалитетна обработка на податоците и попол-
нување на Регистарот на раси со зоотехничка оцена. 

3. Соодветна кадровска екипираност: 
- да има вработено најмалку пет доктори на науки во 

областа на земјоделските науки – сточарство; со потесна 
сецијалност на кадрите во областа на заштитата и кара-
ктеризацијата на биолошката разновидност кај домаш-
ните животни, популациската генетика и селекцијата на 
домашните животни и молекуларната биологија и  

- искуство на кадрите во реализација и координира-
ње на национални и меѓународни програми од областа 
на биолошката разновидност во сточарството. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 08-10318/1              Министер за земјоделство, 

12 ноември 2010 година   шумарство и водостопанство, 
     Скопје                     Љупчо Димовски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3111. 

Врз основа на член 131 став 3 од Законот за лекови 
и медицински помагала („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 106/07 и 88/10), министерот за 
здравство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО  
И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА 
ДА СЕ ДОСТАВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА МЕДИ-
ЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА ВО РЕГИСТЕРОТ НА  
МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

I. Општа одредба 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на 

образецот на барањето и потребната документација која 
треба да се достави за запишување на медицинските по-
магала во Регистерот на медицински помагала во Репуб-
лика Македонија (во натамошниот текст: Регистарот). 

II. Обрасците на барањата за запишување  
во Регистерот 

 
Член 2 

Обрасците на барањата за запишување  на меди-
цинските помагала во Регистарот кои од страна на про-
изводител на медицински помагала, правен застапник 
на странски производител (со склучен договор за заста-
пување), подружница на странски производител и тр-
говско претставништво на странски производител кои 
имаат регистрирано седиште во Република Македонија 
и важечко осигурување кое ја опфаќа  територија на 
Република Македонија, се доставуваат во Агенцијата 
за лекови (во натамошниот текст: Агенција), се: 

- Образецот на барањето за запишување на меди-
цинските помагала класа И во Регистерот на медицин-
ски помагала во Република Македонија (Образец бр.1), 

- Образецот на барањето за запишување на меди-
цинското помагало класа IIа, IIб и III во Регистерот на 
медицински помагала во Република Македонија (Обра-
зец бр.2), 

- Образецот со барањето за запишување на  “ин ви-
тро” дијагностички медицински помагала во Регисте-
рот на медицински помагала во Република Македонија 
(Образец бр.3) и 

- Образецот со барањето за запишување на АИМД 
медицински помагала во Регистерот на медицински по-
магала во Република Македонија (Образец бр.4).  

 
Член 3 

Образецот на барањето за запишување на медицин-
ските помагала класа I во Регистерот на медицински 
помагала во Република Македонија (Образец бр.1), 
Образецот на барањето за запишување на медицинско-
то помагало класа IIа, IIб и III во Регистерот на меди-
цински помагала во Република Македонија (Образец 
бр. 2) и Образецот со барањето за запишување на 
АИМД медицински помагала во Регистерот на меди-
цински помагала во Република Македонија (Образец 
бр.4), ги содржат следните податоци: 

 
I. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРА-

ЊЕТО  
- Полно име на подносителот на барањето, 
- Седиште/ адреса, град, телефон, телефакс, е-маил 
- Одговорно лице за запишување на медицинското 

помагало во регистерот, име, презиме и занимање, те-
лефон, телефакс, е-маил, 

- Производител 
- Застапник 
- Претставник 
 
II. ПОДАТОЦИ ЗА МЕДИЦИНСКОТО ПОМАГАЛО 
1.Име на медицинското помагало 
- Заштитено име, 
- Општо име на групата, 
- Намена и краток опис, 
2. Видот на пријавата 
- Прво запишување во Регистерот  
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- Измена/ дополна  
- Обнова на запишувањето во Регистерот.  
За измена се наведува архивскиот број на првата 

пријава или првата измена и од наведените измените 
или дополнувањата се наведува за која се поднесува 
барањето, и тоа за: 

1. името, односно на адресата на производителот на 
медицинските помагала, 

2. името, односно на адресата на подносителот на 
барањето,  

3. подносителот на барањето,  
4. името на медицинското помагало, 
5. производителот на влезните компоненти на меди-

цинското помагало, 
6. ново место на производство за дел или сите по-

стапки на производствениот  процес на готовиот про-
извод, наведен во сертификатот, 

7. постапката за испитување на готовиот производ 
(измена на стандардите и методите),  

8. изгледот и начинот на обележување на надво-
решното, односно внатрешното обележување, 

9. обликот, пакувањето или димензијата на меди-
цинското помагало, 

10. класата на медицнското помагало, 
11. рокот на употреба, 
12. условите за чување,  
13. начинот на издавање, односно продавање и 
14. местото на издавање, односно на продавање на 

медицинското помагало, архивски број и дата на изда-
вање на решението. 

3.Припадност на класата на медицинското помагало. 
 
III. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ НА МЕ-

ДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА 
1. Производител во Република Македонија 
- Полно име на производителот   
- Седиште/ адреса, град, телефон, телефакс, е-маил 
- Попис на евентуални произведители  по договор  
2. Производител во Европската Унија  
- Полно име на производителот, 
- Седиште/ адреса, град, телефон, телефакс, е-маил 
- Местото на производство (полно име и адреса од 

сертификатот) , 
- Сертификат за системот на квалитет EN ISO 13485 
издаден од: 
сертификат бр: 
важи до: , 
- Попис на евентуални произведители по договор со 

опис на делот на производството кое го обавуваат 
3. Производител надвор од Европската Унија  
- Полно име на производителот, 
- Седиште/ адреса, град, телефон, телефакс, е-маил 
- Местото на производство (полно име и адреса од 

сертификатот) , 
- Сертификат за системот на квалитет EN ISO 13485 
издаден од: 
сертификат бр: 
важи до: , 
- Име на овластен застапник во ЕУ 

- Адреса, град/држава, телефон, телефакс, е-маил 
- Попис на евентуални произведители по договор со 

опис на делот на производството кое го обавуваат, 
- Број на сертификатот 
- медицински помагала изработени по нарачка за 

одреден пациент, 
- медицинско помагало наменето за клиничко испи-

тување,  
- медицинско помагало составено од повеќе произ-

води означени со  EC ознака   за сообразност,, 
- медицинско помагало составени од производи од 

кои некои немаат  EC ознака за сообразност,  
- медицинско помагала кое производителот само го 

стерилизира и го става во промет под сопствено име.  
 
IV. КАТЕГОРИЈА НА МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА 
- код- категорија на медицинското помагало, 
- 1- активни имлантибилни средства, 
- 2- анестезиски и респираторни средства, 
- 3- забно (дентални) средства, 
- 4-  електро-механички средства, 
- 5- болничко-апаратурна опрема, 
- 6- “ин витро” дијагностички средства, 
- 7- неактивни имплантибилни средства, 
- 8- офталмолошки оптички средства, 
- 9- инструменти за повеќекратна употреба, 
- 10- средства за еднократна употреба, 
- 11- технички средства за хендикепирани лица, 
- 12- дијагностички и терапевтски средства во ради-

ологија. 
 
V. ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ПОД-

НОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 
- Име, презиме и функција на одговорното лице на 

подносителот на барањето, 
- Име на правниот субјект, потпис, печат. 
 

Член 4 
Образецот со барањето за запишување на “ин ви-

тро” дијагностички медицински помагала во Регисте-
рот на медицински помагала во Република Македонија 
(Образец бр.3)  ги содржи следните податоци: 

 
III. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРА-

ЊЕТО  
- Полно име на подносителот на барањето, 
- Седиште/ адреса, град, телефон, телефакс, е-маил 
- Одговорно лице за запишување на медицинското 

помагало во регистерот, име, презиме и занимање, те-
лефон, телефакс, е-маил, 

- Производител 
- Застапник 
- Претставник. 
 
IV. ПОДАТОЦИ ЗА МЕДИЦИНСКОТО ПОМАГАЛО 
1. Име на медицинското помагало 
- Заштитено име, 
- Општо име на групата, 
- Намена и краток опис, 
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2. Видот на пријавата 
- Прво запишување во Регистерот  
- Измена/ дополна  
- Обнова на запишувањето во Регистерот  
За измена се наведува архивскиот број на првата 

пријава или првата измена и од наведените измените 
или дополнувањата се наведува за која се поднесува 
барањето, и тоа за: 

1. името, односно на адресата на производителот на 
медицинските помагала, 

2. името, односно на адресата на подносителот на 
барањето,  

3. подносителот на барањето,  
4. името на медицинското помагало, 
5. производителот на влезните компоненти на меди-

цинското помагало, 
6. ново место на производство за дел или сите по-

стапки на производствениот  процес на готовиот про-
извод, наведен во сертификатот, 

7. постапката за испитување на готовиот производ 
(измена на стандардите и медодите),  

8. изгледот и начинот на обележување на надво-
решното, односно внатрешното обележување, 

9. обликот, пакувањето или димензијата на меди-
цинското помагало, 

10. класата на медицнското помагало, 
11. рокот на употреба, 
12. условите за чување,  
13. начинот на издавање, односно продавање и 
14. местото на издавање, односно на продавање на 

медицинското помагало, архивски број и дата на изда-
вање на решението, 

3. Поделбата на ин витро дијагностичките медицин-
ски помагала: 

- Производи од листа А 
- Производи од листа Б 
- Производи за самотестирање 
- Останати производи.  
 
III. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ  НА МЕ-

ДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА 
1. Производител во Република Македонија 
- Полно име на производителот   
- Седиште/ адреса, град, телефон, телефакс, е-маил 
- Попис на евентуални произведители  по договор  
2. Производител во Европската Унија  
- Полно име на производителот, 
- Седиште/адреса, град, телефон, телефакс, е-маил 
- Местото на производство (полно име и адреса од 

сертификатот), 
- Сертификат за системот на квалитет EN ISO 13485 
издаден од: 
сертификат бр: 
важи до: , 
- Попис на евентуални произведители по договор со 

опис на делот на производството кое го обавуваат 
3. Производител надвор од Европската Унија  
- Полно име на производителот, 
- Седиште/ адреса, град, телефон, телефакс, е-маил 

- Местото на производство (полно име и адреса од 
сертификатот), 

- Сертификат за системот на квалитет EN ISO 13485 
издаден од: 
сертификат бр: 
важи до: , 
- Име на овластен застапник во ЕУ 
- Адреса, град/држава, телефон, телефакс, е-маил 
- Попис на евентуални произведители по договор со 

опис на делот на производството кое го обавуваат, 
4. Припадноста на ин витро дијагностичкото меди-

цинско помагало: 
- Код, вид-реагенс, продукти на реагенсот, калибра-

тори, контролен материјал, комплет (кит,сет), инстру-
мент, апарат, опрема, состав, прибор за узорцирање, 
прибор за узорцирање од вакумски тип, производи за 
општа лабораториска употреба, прибор), 

- Број на сертификатот 
- Името и идентификациониот број на телото за 

оценка на сообразноста, 
- медицински помагала изработени по нарачка за 

одреден пациент, 
- медицинско помагало наменето за клиничко испи-

тување,  
- медицинско помагало составено од повеќе произ-

води означени со  EC ознака  за сообразност, 
- медицинско помагало составени од производи д 

кои некои немаат  EC ознака за сообразност,  
- медицинско помагала кое производителот само го 

стерилизира и го става во промет под сопствено име.  
 
IV. КАТЕГОРИЈА НА МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА 
- код- категорија на медицинското помагало, 
- 1- активни имлантибилни средства, 
- 2- анестезиски и респираторни средства, 
- 3- забно (дентални) средства, 
- 4-  електро-механички средства, 
- 5- болничко-апаратурна опрема, 
- 6- “ ин витро” дијагностички средства, 
- 7- неактивни имплантибилни средства, 
- 8- офталмолошки оптички средства, 
- 9- инструменти за повеќекратна употреба, 
- 10- средства за еднократна употреба, 
- 11- технички средства за хендикепирани лица, 
- 12- дијагностички и терапевтски средства во ради-

ологија. 
 
V. ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ПОД-

НОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 
- Име, презиме и функција на одговорното лице на 

подносителот на барањето, 
- Име на правниот субјект, потпис, печат. 
 

Член 5 
Документацијата која треба да се достави за запи-

шување на медицинските помагала во Регистарот се 
состои од барање кое содржи: 

1. пропратно писмо за запишување во регистарот на 
медицински помагала, 
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2. пополнет образец кој се однесува на делот на за-
пишување во регистарот на медицински помагала за 
одговарачката категорија, односно класа на медицин-
ското помагало, 

3. доказ за осигурување од последици  од употреба-
та на медицинското помагало - полиса за осигурување   
и изјава   

4. документација за медицинското помагало соглас-
но овој правилник и 

5. доказ дека се платени пропишаните трошоци за 
запишување во регистарот на медицинските помагала 

Во прилог на барањето, подносителот на барањето 
доставува и мостри од медицинските помагала. 

Изјавата од став 1 точка 3 на овој член е дадена во 
прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Пропратното писмо од член 5 став 1 точка 1 од овој 
правилник содржи: 

1. лого, име и адреса на подносителот на барањето, 
2. предмет на барањето, 
3. име, генеричко име на медицинското помагало, 

облик, величина, димензии и сл. со потребни објасну-
вања, 

4. предлог на пакувањето на медицинското помагало, 
5. името на производителот, 
6. предлог за начинот на издавање на медицинските 

помагала со предлог за местото на издавање на меди-
цинските помагала и 

7. дата и потпис на одговорното лице за постапката 
за запишување во регистарот на медицински помагала. 

Пропратното писмо може да се однесува на повеќе 
барања за запишување во регистарот на медицински 
помагала. 

 
Член 7 

Документацијата од член 5 став 1 точка 4 од овој 
правилник, за медицинските помагала кои поседуваат 
сертификат за EC – сообразност содржи: 

1. изјава на производителот за сообразност 
(Declaration of conformity); 

2. сертификат за EC - сообразност (со исклучок за 
медицинските помагала од класа I и за останатите ин 
витро дијагностички медицински помагала); 

3. сертификат за системот на квалитет EN ISO 
13485 

4. доказ дека медицинското помагало се  наоѓа во 
промет во земјата на производителот (Free sale certificate),  

5. доказ за осигурување од последици од употреба-
та на медицинското помагало - полиса за осигурување   
и изјава  

6. договор за застапување меѓу производителот и 
правниот застапник на странскиот производител со ре-
гистрирано седиште во Р.Македонија со доказ дека  ги 
исполнува условите за промет на големо со медицин-
ски помагала или доказ дека е подружница на странски 
производител или трговско претставништво на стран-
ски производител и доказ дека ги исполнува условите  
за производство за домашните производители; 

Покрај податоците од став 1 на овој член докумен-
тацијата за медицинските  помагала кои поседуваат 
сертификат за EC – сообразност содржи и:  

- податоци кои содржат име и адреса на подносите-
лот на барањето,  

- името и адресата  на производителот и местото  на 
производство, 

- име на медицинското помагало (име и генеричко 
име);  

- сите типови и модели (варијанти) на медицинско-
то помагало;  

- спецификација на производот: квантитативен и 
квалитативен состав (ако е потребно),  

- податоци за предложениот рок на траење и начин 
на чување на медицинското помагало,  

- сертификат за анализа на готовиот производ за по-
единечен лот  од медицинкото помагало,  

- предлог за обележување на надворешното и вна-
трешното пакување на македонски јазик и неговото ки-
рилско писмо,   

- упатство за пациентите – корисниците на произво-
ди од странско потекло на англиски јазик и предлог 
упатство за употреба на медицинското помагало од 
странско и домашно потекло на македонски јазик и не-
говото кирилско писмо потпитпишано од клинички ле-
кар, односно стручно лице.  

 
Член 8 

Документацијата од член 5 став 1 точка 4 од овој 
правилник, за медицинските помагала кои не поседува-
ат сертификат за EC – сообразност содржи админи-
стративни податоци и податоци за квалитетот, безбед-
носта и ефикасноста на медицинското помагалои тоа: 

Административните податоци содржат: 
- податоци кои содржат име и адреса на подносите-

лот на барањето,  
- името и адресата  на производителот и местото  на 

производство,  
- доказ дека медицинското помагало се наоѓа во 

промет во земјата на производителот (Free sale certifi-
cate),  

- податоток за разврстување на медицинското пома-
гало според меќународната класификација за медицин-
ски помагала ( GMDN или EDMA код )  

- доказ за осигурување од последици  од употребата 
на медицинското помагало -  полиса за осигурување и 
изјава    

- договор за застапување меѓу производителот и 
правниот застапник на странскиот производител со ре-
гистрирано седиште во Р.Македонија со доказ дека ги 
исполнува условите за промет на големо со медицин-
ски помагала или доказ дека е подружница на странски 
производител или трговско претставништво на стран-
ски производител и доказ дека ги исполнува условите  
за производство за домашните производители. 

Податоците за квалитетот, безбедноста и ефикасно-
ста содржат: 

- опис на медицинското помагало (име и генеричко 
име на медицинското помагало, краток опис и деклари-
рана намена на медицинското помагало),  



Стр. 16 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 

- име на медицинското помагало (име, генеричко 
име, краток опис на производот, декларирана намена 
на производот);  

- сите типови и модели (варијанти) на медицинско-
то помагало;  

- спецификација на производот: квантитативен и 
квалитативен состав (ако е потребно) податоци за мате-
ријалот доколку е од хумано или животинско потекло 
(ако е потребно);  

- специфични податоци за ин витро дијагностички-
те медицински помагала (осетливост, специфичност, 
линеарност, опсег на мерење, прецизност и точност и 
сл.);  

- краток опис на производствениот процес;   
- сертификат за анализа на готовиот производ со 

методи  или стандарди,  
- за медицински помагала кои доаѓаат во контакт со 

човечкиот организам податоци за биолошка евалуација 
на медицинското помагало во согласност со меѓуна-
родно прифатените стандарди 

- EMC/ES и други тестови и сертификати за меди-
цинските апарати;  

- податоци за предложениот рок на траење на начин 
на чување;  

- предлог за обележување на надворешното и вна-
трешното пакување,  

- упатство за пациентите – корисниците на  произ-
води од странско потекло, потпитпишано од стручно 
лице,  

- податоци од анализа за ризикот  на производите 
од класа IIб и III, АИМД, како и медицинските помага-
ла од листа А и листа Б ин витро дијагностичките ме-
дицински помагала,  

- за медицинските помагала класа IIа, IIб, и III кли-
нички податоци или податоци од стручна литература 
или резултати од клинички испитувања  на основа на 
кои Агенцијата го прибавува мислењето за ефикасно-
ста на медицинското помагало. 

 
Член 10 

Мислењето за ефикасноста на медицинското пома-
гало, на стручњаците за дел од документацијата за ме-
дицинските помагала од член 9 став 3 алинеја 14 од 
овој правилник содржи: 

- податоци за стручњакот кој го изготвува стручно-
то мислење, 

- да се повикуваат на поединечни делови од доку-
ментацијата или податоци од литература за ефикасно-
ста на медицинското помагало, 

- сиже на стручното мислење во писмен облик со 
заклучно мислење на стручњакот кој го припремил 
мислењето, 

- потпис на стручњакот кој го изготвил мислењето и 
- дата кога е изработено мислењето. 
 

Член 11 
Документацијата за медицинското помагало од 

член 5 став 1 точка 4 од овој правилник во писмена 
форма се доставува до Агенцијата. 

Подносителот на барањето може да ја достави до-
кументацијата за медицинското помагало и во облик на 
фотокопија на оригиналаната документација, доколку 
со овој правилник не е поинаку уредено. 

Доколку подносителот на барањето поднесува до-
кументација за медицинското помагало во облик на 
фотокопија,  на Агенцијата и доставува и писмена изја-
ва со која се потврдува веродостојноста на фотокопии-
те со оригиналаната документација. 

Документацијата за медицинките помагала се под-
несува во една копија. 

 
Член 12 

За сите нови наоди за оценка на квалитетот, безбед-
носта, и ефикасноста на медицинското помагало кое е 
во промет до Агенцијата се доставува образец на бара-
ње за запишување на изменување или дополнување во 
Регистарот. 

 
Член 13 

Изменувањето и дополнувањето во Регистарот се 
однесува на: 

1. иметото, односно на адресата на производителот 
на медицинските помагала, 

2. името, односно на адресата на подносителот на 
барањето,  

3. подносителот на барањето,  
4. името на медицинското помагало, 
5. производителот на влезните компоненти на меди-

цинското помагало, 
6. новото место на производство за дел или сите по-

стапки на производствениот процесот на готовиот про-
извод, наведен во сертификатот, 

7. постапката за испитување на готовиот производ 
(измена на стандардите и медодите),  

8. изгледот и начинот на обележување на надво-
решното, односно внатрешното обележување, 

9. обликот, пакувањето или димензијата на меди-
цинското помагало, 

10. класата на медицнското помагало, 
11. рокот на употреба, 
12. условите за чување,  
13. начинот на издавање, односно продавање и 
14. местото на издавање, односно на продавање на 

медицинското помагало. 
 

Член 14 
Документацијата која треба да се достави за запи-

шување на изменување или дополнување во Регистарот 
се состои од барање кое содржи: 

1. пропратно писмо на подностелот на барањето, 
2. пополнет образец за изменување или дополнува-

ње кој се однесува за одговарачката класа, односно 
класа на медицинското помагало, 

3. документација која се однесува на изменувањето 
или дополнувањето и има доволно податоци за нејзина 
проценка и 

4. доказ дека се платени пропишаните надоместоци. 
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Член 15 
Пропратното писмо од член 14 точка 1 од овој пра-

вилник содржи: 
1. лого, име и адреса на подносителот на барањето, 
2. предмет: пријава за изменување или дополнува-

ње или барање за изменување или дополнување во ре-
гистарот на медицински помагала, 

3. име на медицинското помагала (име, генеричко 
име, облик, величина, димензии со сите варијации). 
Името на медицинското помагало треба  да биде иден-
тично неведено како во образецот така и во документа-
цијата, 

4. пакување на медицинското помагало, 
5. име на производителот и 
6. дата и потпис на одговорното лице за постапката 

за поднесување на пријавата за изменување или допол-
нување во регистарот на медицински помагала. 

Пропратното писмо се однесува само на едно изме-
нување или дополнување, со исклучок ако изменува-
њето или дополнувањето се случило заради одредени 
причини, пропратното писмо ги содржи сите измени 
или дополнувања. 

 
Член 16 

При запишување на изменување или дополнување 
во Регистарот подносителот на барањето може да се 
повика на документацијата од членовите  7 и 8 од овој 
правилник, која е доставена при првото запишување во 
регистерот на медицински помагала  во Агенцијата, од 
членовите 7 и 8 од овој правилник, доколку нема про-
мени во истата. 

 
Член 17 

Барањето за запишување на обновувањето во Реги-
старот до Агенцијата се доставува најдоцна до 90 дена 
пред истекот на важењето на запишување во Региста-
рот.  

 
Член 18 

Документацијата која треба да се достави за запи-
шување при обновувањето во Регистарот се состои од 
барање кое содржи: 

1. пропратно писмо на подносителот, 
2. пополнет образец кој се однесува на обновување 

за запишување во регистарот за одговарачката катего-
рија, односно класата на медицинското помагало, 

3. документација за медицинското помагало која е 
пропишана со овој правилник и 

4. доказ дека се платени пропишаните надоместок. 
 

Член 19 
Пропратното писмо од член 18 од овој правилник 

содржи:  
1. лого, име и адреса на подносителот на барањето, 
2. име, односно генеричко име на медицинското по-

магало, 
3. облик и пакување на медицинското помагало (го-

лемина и димензии),  
4. име на производителот, 

5. дата и број на предходното запишување во реги-
старот, односно одбренението за ставање во промет и 

6. дата и потпис на одговорното лице за постапката 
за обнова во регистарот на медицински помагала. 

 
Член 20 

Документацијата за медицинското помагало од 
член 14 и 18 од овој правилник содржи  ажурирани ад-
минитративни податоци и документи, и тоа: 

1. изјава за сообразност (Declaration of conformity), 
2. сертификат за EC – сообразност  (со исклучок на 

медицинските помагала класа I и ин витро дјагностич-
ките медицински помагала), 

3. сертификат за системот на квалитет EN ISO 
13485, 

4. доказ дека медицнското помагало се наоѓа во 
промет во земјата на производителот (Free sale certifi-
cate),  

5. доказ за осигурување од последици од примена 
на медицинското помагало и 

6. други податоци по барање на Агенцијата, во за-
висност од видот на медицинското помагало. 

 
Член 21 

Документацијата за медицинските помагала пропи-
шана со овој правилник се поднесува во писмен облик.  

Документацијата од став 1 на овој член се поднесу-
ва во еден примерок. 

 
Член 22 

Запишувањето на медицинските помагала кои посе-
дуваат сертификат за EC – сообразност во Регистарот 
важи во рок до кој  важи сертификатот за сообразност, 
односно изјавата за EC – сообразност. 

Запишувањето на медицинските помагала кои не 
поседуваат сертификат за EC – сообразност во Региста-
рот важи зависно од видот на медицинското помагала: 

- 3 години за медицинските помагала класа I, IIа, ин 
витро дијагностичките медицински помагала и дијаг-
ностичките срества за самотестирање, 

- 2 години за медицински помагала класа IIб и за ин 
витро дијагностичките помагала од Листата Б 

- 1 година за медицинските помагала класа III, 
АИМД и за ин витро дијагностичките медицински по-
магала од Листата А.  

 
Член 23 

Обрасците бр. 1, 2, 3 и 4 се дадени во прилог и се 
составен дел на овој правилник.  

 
II. Завршна одредба 

 
Член 24 

Овој правилник  влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Бр. 15-6710/1   

15 ноември 2010 година                         Министер, 
       Скопје                               д-р Бујар Османи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
3112. 

Врз основа на член 24 став (2) од Законот за желез-
ничкиот систем („Сл. весник на РМ“ бр. 48/2010), Ми-
нистерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОСТАВНИТЕ ДЕЛОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат составните де-
лови на железничката инфраструктура. 

 
Член 2 

Железничката инфраструктура е составена од: 
1) Железничка пруга со горен и долен строј; 
2) Железнички електроенергетски постројки и уре-

ди (системи за електрификација); 
3) Сигнално-сигурносни системи; 
4) Телекомуникациски и информациски системи; 
5) Железнички објекти; 
6) Железнички пружен појас; 
7) Железничко земјиште; 
8) Железнички воздушен  простор и 
9) Железнички возила и возила со посебна намена 

за одржување на железничката инфраструктура. 
 

Член 3 
Железничката пруга ја сочинуваат: 
1) Отворената пруга и 
2)  Станичното подрачје. 

 
Член 4 

Горниот строј на пругите се состои од следните 
елементи: 

1) шини; 
2) колосечен прибор; 
3) прагови; 
4) пружни ознаки (километарски и хектометарски 

столбчиња, за тунели и гранични знаци, патокази, за 
оска и нивелета на колосек, за кривина,); 

5) сигнални ознаки (неважење на сигналите, меѓик, 
граница на отсек, место за запирање, пружни опоме-
нички, преносни пружни опоменички, почеток и крај 
на потискување, почеток и крај на пруга опоремена со 
автоматски пружен блок (АПБ), почеток и крај на пру-
га опремена со телекоманда (ТК), ознаки за стојали-
шта, граница на изолиран преклоп, ознаки за предмети 
кои навлегуваат во слободен профил); 

6) граница на маневрирање; 
7) сигнали за ограничување на брзина;  
8) сигнали за бавно возење;  
9) контролни сигнали за автоматските уреди на пат-

ните премини;  
10) објавници на главните сигнали и предсигнали; 
11) предупредувачи на главните сигнали и предсиг-

нали; 

12) предсигнални опоменички; 
13) сигнали на вагонски ваги; 
14) сигнали на лизгалки, колобрани, завртници и 

преносници;  
15) свртниции и свртнички сигнали, вкрстувања и  
16) колосечен застор. 
 

Член 5 
Долниот строј на пругите се состои од следните 

елементи: 
1) земјен труп; 
2) мостови и пропусти;  
3) тунели;  
4) потпорни и обложни ѕидови; 
5) станични постројки (вагонски ваги, станични 

перони, рампи, подземни премини, товарни профили, 
патни комуникациски површини во реонот на станица-
та и отвори за завртници) и  

6) објекти за заштита на пругата од површински во-
ди и атмосферски влијанија. 

 
Член  6 

Железничките електроенергетски постројки (систе-
ми за електрификација) се состојат од следните еле-
менти: 

1) контактна мрежа (КМ); 
2) сигнали за електрична влеча; 
3) постројки за секционирање; 
4) електровлечна подстаница (ЕВП); 
5) уреди потребни за електрична влеча: подстаници 

(ПС) и подстаници со неутрална секција (ПСН); 
6) уредите за далечинско управување (ЦДУ); 
7) уреди-трафостаници за напојување на станици 

(сигнално-сигурносни уреди; телекомуникациски уре-
ди, службени простории и други објекти во функција 
на сообраќајот) и 

8) подземна инсталација. 
 

Член 7 
Железничките сигнално - сигурносни системи се 

состојат од:  
1) систем за телекоманда на сообраќај; 
2) уреди на спушталка на ранжирна станица; 
3) Електрорелеен уред за автоматски пружен блок 

(АПБ), сигнали, куќички со уреди за (АПБ), изолирани 
шински кола, бројачи на оски, автостоп уреди, авто-
матски патни премини и куќичка со автоматски уреди;  

4) системи за обезбедување на станици кои не се во 
систем АПБ односно, електро - механички, електро - 
динамички, мехинички (клучевен) систем; 

5) станични сигнално-сигурносни уреди: електроре-
лејни автоматски уред, светлосни сигнали, поставни 
справи за свртници и лизгалки, изолорани шински кола;  

6) напојни просторији со уреди за напојување на 
СС и ТК уреди, (акумулаторска батерија, дизелагрегат 
и претворач од КМ ); 

7)  кабловски водови и кабли (подземни и надзем-
ни); 
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8) станична поставница; 
9) разни видови на осигурување на патни премини; 
10) маневарски сигнали и реонски маневарски сиг-

нали; 
11) маневарски сигнали на спушталка; 
12) гранични колосечни сигнали; 
13) котролни сигнали за патни премини; 
14) патни сигнали за патни премини и 
15) поставни справи со полубраници за патни пре-

мини. 
 

Член 8 
Железничките комуникациски и информациски си-

стеми се состојат од: 
1) телефонски уреди (телефонски централи, реги-

строфони, телефони, интерфони, телефакси, високо-
фрекфрентни уреди, куќички за телефонски уреди, те-
лекомуникациски пултови и други концентратори за 
врска); 

2) радио уреди (краткобранови радио уреди, радио-
телефонски ВХФ и УХФ уреди, радиодиспечерски уре-
ди, радиостаници и радио примопредаватели); 

3) преносни системи и уреди на пренос за електрон-
ска обработка на податоци (терминали и персонални 
комјутери, тастатура, дисплеј-екран, концентратор, мо-
дем и мултиплексер); 

4) разгласни уреди; 
5) информациски уреди; 
6) часовнички системи; 
7) уреди за комутација на телефонски сообраќај; 
8) хардвер; 
9) системски и апликативен софтвер и 
10) бакарни, оптички и други видови кабли. 
 
 

Член 9 
Железнички објекти покрај пругата кои се во функ-

ција за регулирање на железничкиот сообраќај, објекти 
кои служат за одржување или поправка на железничка-
та инфраструктура, железничките возила и возилата со 
посебна намена за одржување на железничката инфра-
структура, објекти и направи за манипулација со пат-
ници и стока се: 

1) железнички станични згради; 
2) згради за управа и администрација; 
3) депоа; 
4) магацини со вкупна опрема која функционално 

му припаѓа на магацинот (моторни и рачни вилушкари, 
магацински колички, рачни дигалки, преодници, поли-
ци, децимални ваги, алат и материјал за обезбедување 
на товар (кајлување); 

5) магацински рампи; 
6) товарни рампи (ниски, високи, челни и странич-

ни); 
7) помошни згради и објекти за потребите на одр-

жувачите на инфраструктура (разни работилници, про-
стории за гаражирање и одржување на возилата, како и 
алатот за таа намена) и 

8) сточни рампи. 

Член 10 
Железнички пружен појас, преставува земјен појас 

од двете страни на и под трупот на пругата определен 
со инвестиционо техничка и експлоатациона докумен-
тација. Најмалата широчина на железничкиот пружен 
појас е по еден метар од двете страни, сметано од дол-
ниот раб на земјениот труп на пругата. 

 
Член 11 

Железничко земјиште преставува земјен простор 
кој функционално припаѓа  на и под пругата и објекти-
те, како и земјиштето над кое е извршена експроприја-
ција.  

 
Член 12 

Железнички воздушен простор преставува возду-
шен простор над пругата во висина од 12 метри, однос-
но 14 метри над горната ивица на шината кај далново-
ди со напон над 220 кВ, сметајќи од горниот раб на 
шината. 

 
Член 13 

Железнички возила и возила со посебна намена за 
одржување на железничката инфраструктура се: 

1) помошен воз и против пожарен воз; 
2) моторни пружни возила (тешки моторни дрези-

ни, лесни моторни дрезини, товарни приколки, мотор-
ни пружни колички);  

3) механизација за градба и одржување на колосек 
(за решетање на колосек, за регулирање на колосек по 
правец и нивелета, за регулирање на свртници, за пла-
нирање на засторна призма); 

4) механизација за товарање и истоварање на мате-
ријали и 

5) механизација за градење и одржување на кон-
тактна мрежа. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правиникот за составни делови на 
железничката инфраструктура („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 98/2007) 

   
Член 15 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Бр. 01-14195/1                                 Министер 

26 октомври 2010 година          за транспорт и врски,  
       Скопје                              Миле Јанакиески, с.р. 
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Врз основа на член 46 став (3) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 48/10) министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СИГНАЛНИТЕ ЗНАЦИ И СИГНАЛНИТЕ ОЗНАКИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА И ВОЗОТ, 
ВИДОТ, ЗНАЧЕЊЕТО, ФОРМАТА, БОЈАТА И НАЈМАЛАТА ДАЛЕЧИНА НА ВИДЛИВОСТ НА 

СИГНАЛНИТЕ ЗНАЦИ И ОЗНАКИ, КАКО И МЕСТАТА НА НИВНОТО ВГРАДУВАЊЕ,  
ОДНОСНО ПОСТАВУВАЊЕ И НАЧИН НА НИВНАТА УПОТРЕБА 

 

3113. 



Стр. 42 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 43 



Стр. 44 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 47 



Стр. 48 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 49 



Стр. 50 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 51 



Стр. 52 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 57 



Стр. 58 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 77 



Стр. 78 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 131 



Стр. 132 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 133 

VIII  ЗАВРШНИ  ОДРЕДБИ
 

Член 199 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за сигналните знаци и 

сигналните ознаки на железничката пруга и возот, видот, значењето, формата, бојата и најмалата далечина на 
видливост на сигналните знаци и ознаки, како и местата на нивното вградување, односно поставување и начин на 
нивната употреба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/09). 

 
Член 200 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
  Бр. 01-14196/1                                                          Министер 

26 октомври 2010 година                               за транспорт и врски,  
       Скопје                                               Миле Јанакиески, с.р. 
 



Стр. 134 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 

3114. 
Врз основа на член 28 од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 48/10) и член 8 став 1 точка 1 од Законот за сигурност во железничкиот систем  („Службен 
весник на Рeпублика Македонија“ бр. 48/10), министерот за транспорт и врски, донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ 
НА ДОЛНИОТ СТРОЈ НА ПРУГИТЕ 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 137 



Стр. 138 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 139 



Стр. 140 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 141 



Стр. 142 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 143 



Стр. 144 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 145 



Стр. 146 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 147 



Стр. 148 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 149 



Стр. 150 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 151 



Стр. 152 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 153 



Стр. 154 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 155 



Стр. 156 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 157 



Стр. 158 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 159 



Стр. 160 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 161 



Стр. 162 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 163 



Стр. 164 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 165 



Стр. 166 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 167 



Стр. 168 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 169 



Стр. 170 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 171 



Стр. 172 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 173 



Стр. 174 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 175 



Стр. 176 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 177 



Стр. 178 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 179 



Стр. 180 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 181 



Стр. 182 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 183 



Стр. 184 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 185 



Стр. 186 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 187 



Стр. 188 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 189 



Стр. 190 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 191 



Стр. 192 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 193 



Стр. 194 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 195 



Стр. 196 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 197 



Стр. 198 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 199 



Стр. 200 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 201 



Стр. 202 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 203 



Стр. 204 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 205 



Стр. 206 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 207 



Стр. 208 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 

 

        Бр. 01-14197/1  
28 октомври 2010 година                 Министер за транспорт и врски,  
           Скопје                              Миле Јанакиески, с.р. 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 209 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за железнички систем („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 48/2010 ) и член 8 став 1, точка 1 од Законот за сигурност во железничкиот систем 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2010), министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ  
НА ГОРЕН СТРОЈ НА ПРУГИТЕ 

3115. 



Стр. 210 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 211 



Стр. 212 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 213 



Стр. 214 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 215 



Стр. 216 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 217 



Стр. 218 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 219 



Стр. 220 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 221 



Стр. 222 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 223 



Стр. 224 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 225 



Стр. 226 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 227 



Стр. 228 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 229 



Стр. 230 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 231 



Стр. 232 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 233 



Стр. 234 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 235 



Стр. 236 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 237 



Стр. 238 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 239 



Стр. 240 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 241 



Стр. 242 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 243 



Стр. 244 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 245 



Стр. 246 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 247 



Стр. 248 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 249 



Стр. 250 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 251 



Стр. 252 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 253 



Стр. 254 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 255 



Стр. 256 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 257 



Стр. 258 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 259 



Стр. 260 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 261 



Стр. 262 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 263 



Стр. 264 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 265 



Стр. 266 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 267 



Стр. 268 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 269 



Стр. 270 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 271 



Стр. 272 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 

VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 39 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за нормативите 

и стандардите за проектирање и градење на горниот строј на пругите („Службен весник на Република 
Македонија“ број 145/07).  
 

Член 40 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 
  

  Бр. 01-14198/1                                                               Министер 
26 октомври 2010 година                                            за транспорт и врски,  

       Скопје                                                           Миле Јанакиески, с.р. 
 

 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 273 



Стр. 274 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 275 



Стр. 276 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 277 



Стр. 278 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 279 



Стр. 280 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 281 



Стр. 282 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 ноември 2010 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 283 

3116. 
Врз основа на член 47 став 3 од Законот за сигур-

ност во железничкиот систем („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 48/10), министерот за транс-
порт и врски, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ИЗ-
ДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИ-
ТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОРОТ НАДЛЕЖЕН ЗА 
СИГУРНОСТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУ-
КТУРА, ЗА СИГУРНОСТ НА ВЛЕЧА НА ВОЗОВИ И 
ВОЗНИ СРЕДСТВА, ЗА СИГУРНОСТ НА ПРЕВОЗ 
НА ПАТНИЦИ И СТОКА И ЗА СИГУРНОСТ НА 
СИГНАЛНО-СИГУРНОСНИ, ТЕЛЕФОНСКО-ТЕЛЕ-
ГРАФСКИ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПОСТРОЈКИ     

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната, начинот на издавање и одземање на службената 
легитимација на инспекторот надлежен за сигурност на 
железничката инфраструктура, за сигурност на влеча 
на возови и возни средства, за сигурност на превоз на 
патници и стока и за сигурност на сигнално-сигурнос-
ни, телефонско-телеграфски и електротехнички по-
стројки. 

 
Форма и содржина на легитимацијата 

 
Член 2 

Службената легитимацијата е составена од два кар-
тона со димензија 60х90 (мм) обложени со кожа во 
браон боја кои меѓусебно се поврзани и се преклопува-
ат, а во внатрешниот дел има пластифицирана проѕир-
на влошка. 

 
Член 3 

(1)  На првата внатрешна страна од службената ле-
гитимација е содржан следниот текст: 

1) На горниот дел е испечатен текст „Република 
Македонија“ со златни букви, а под него се наоѓа амб-
лемот;  

2) Амблемот е грбот на Република Македонија из-
лиен во бронза со златна боја со димензии 35х40 (мм); 

3) Под грбот на амблемот се наоѓа бронзена плочка 
со димензии 20х5 (мм) на која е испишан серискиот 
број на легитимацијата и 

4) Под него со златни букви е испишан текст: „ле-
гитимација на инспектор за сигурност на железничката 
инфраструктура“, или „легитимација на инспектор за 
сигурност на влеча на возови и возни средства“, или 
„легитимација на инспектор за сигурност на превоз на 
патници и стока“, или .„легитимација на инспектор за 
сигурност на сигнално-сигурносни, телефонско-теле-
графски и електротехнички постројки“. 

(2) На втората внатрешна страна од службената ле-
гитимација, на долниот дел во пластифицираната про-
ѕирна влошка се вметнува пластифициран картон со 
димензии 55х85 мм. На картонот во позадината е испе-
чатен грбот на Република Македонија во колор. На 
горната страна е испишан текст: „Министерство за 
транспорт и врски“, место за фотогријата на инспекто-
рот со димензии 30х35 (мм), име и презиме на инспе-
кторот, бројот на легитимацијата, место за печат, датум 
на издавање и место за потпис на Министерот за транс-
порт и врски. 

(3) Формата и содржината на службената легитима-
ција се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 4 

(1) Службената легитимацијата на инспекторот 
надлежен за сигурност на железничката инфрастру-
ктура, за сигурност на влеча на возови и возни 
средства, за сигурност на превоз на патници и сто-
ка и за сигурност на сигнално-сигурносни, теле-
фонско- телеграфски и електротехнички постројки 
(во понатамошниот текст: инспектор) ја издава Ми-
нистерот за транспорт и врски. 

(2) Службената легитимацијата е непренослива 
и гласи на име  на инспекторот на кој што му е из-
дадена. 

 
Член 5 

Службената легитимација се одзема кога на инспе-
кторот ќе му престане работниот однос по сила на за-
кон и доколку инспекторот биде разрешен.  

 
Член 6 

(1) Инспекторот кој ќе ја загуби службената легити-
мација или на друг начин ќе остане без неа, најдоцна 
во рок од 24 часа го известува за тоа министерот за 
транспорт и врски и доставува изјава, заверена кај но-
тар, за времето, местото и околностите под кои служ-
бената легитимација е изгубена или исчезната на друг 
начин. 

(2) Во случајот од став (1) на овој член на инспекто-
рот му се издава нова службена легитимација, а прет-
ходно издадената службена легитимација се огласува 
за неважечка. 
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Член 7 
(1) Службената легитимација се заменува со нова 

кога поради дотраеност или оштетување стане неупо-
треблива и кога има промена на личните податоци на 
имателот на службената легитимација. 

(2) Службената легитимација што се одзема или за-
менува се поништува. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за начинот на издавање 
и одземање на службената легитимација, формата, содр-
жината, образецот и амблемот на службената легитимаци-
ја на инспекторот надлежен за железничка инфраструкту-
ра, за влеча на возови и возни средства, за железнички со-
обраќај и превоз и за сигнално-сигурносни, телефонско 
телеграфски и електротехнички постројки („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2007).    

  
Член 9 

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

 
   Бр. 01-14199/1                                Министер 

26 октомври 2010 година           за транспорт и врски,  
       Скопје                              Миле Јанакиески, с.р. 
 
 
 
 
 

Прилог 1 
 
Формата и содржината на горниот дел од внатреш-

ната страна на легитимацијата на инспекторот за си-
гурност на железничката инфраструктура  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог 1 
 
Формата и содржината на горниот дел од внатреш-

ната страна на легитимацијата на инспекторот за си-
гурност на влеча на возови и возни средства  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Прилог 1 
 
Формата и содржината на горниот дел од внатреш-

ната страна на легитимацијата на инспекторот за си-
гурност на превоз на патници и стока во железницата  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 285 

Прилог 1 
 
Формата и содржината на горниот дел од внатрешната страна на 

легитимацијата на инспекторот за сигурност на сигнално – сигурнос-
ни, телефонско – телеграфски и електротехнички постројки 

Прилог 2 
 
Формата и содржината на горниот дел од внатрешната страна на 

легитимацијата на инспекторот за сигурност на сигнално – сигурнос-
ни, телефонско – телеграфски и електротехнички постројки 
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Врз основа на член 28 став 2 од Законот за железничкиот сустем („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 48/2010) и член 8 став 1, точка1 од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник 
на Република Македонија“ број 48/2010) ), министерот за транспорт и врски, донесe: 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА СТАБИЛНИ   
ПОСТРОЈКИ  ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ВЛЕЧА  СО МОНОФАЗЕН СИСТЕМ 25kV, 50Hz 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

3117. 
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   Бр. 01-14200/1                                  Министер 
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3118. 
Врз основа на член 8, став (2) од Законот за сигур-

ност во железничкиот систем („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 48/2010), министерот за 
транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ, ТРАЕЊЕ НА СМЕНА И ОД-
МОР МЕЃУ ДВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СМЕНИ 

 
I. Општи одредби 

        
Член 1 

Со овој правилник се пропишува работното време, 
траење на смена и одмор меѓу две последователни смени.  

 
II. Дефиниции 

         
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1. “работно време” е секој период во кој работникот 
работи и е на располагање на работодавачот за извршу-
вање на работите и работните задачи согласно со за-
кон; 

2. “време за одмор” е секој период кој не е дел од 
работно време; 

3. “ноќна работа” е секој период меѓу 22.00 часот и 
6.00 часот наредниот ден; 

4. “работник кој непосредно учествува во вршење 
на железничкиот сообраќај“ е железнички работник кој 
извршува работи за сигурно, непречено и безбедно 
движење на возовите и железничките возила, регулира-
ње на железничкиот сообраќај, управување и придру-
жување на железничките возила и возови;  

5. „сменски работник“, е секој работник чиј што 
распоред на неговата работа е дел од работа во смени; 

6. „работа во смени“, е метода на организирање на 
работата во која работниците се сменуваат едни по 
други на исто работно место, во согласност со одреден 
план, и кое може да биде континуирано или со преки-
ни, вклучувајќи ја потребата за работниците да работат 
во различно време во даден период на денови или не-
дели; 

7. „железнички работник“, е физичко лице кое е 
вработено кај управителот на железничката инфрастру-
ктура односно кај железничките превозници. 

 
III. Вкупно работно време на железнички  

работник 
 

Член 3 
(1) Вкупното работно време на железничките ра-

ботници  е утврдено со колективен договор во соглас-
ност со закон.  

(2) Вкупното работно време на сменски работник 
во текот на една смена не може да трае подолго од 12 
часа. 

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, вкупно-
то работно време на железнички работник кој управува 
со железничко влечно возило на експресен, деловен 
или брз воз за превоз на патници и еднопосед кај то-
варни возови, не може да трае подолго од осум часа.  

(4) Вкупното работно време на ракување со пружно 
возило, или моторно возило за одржување на колосе-
кот, или комбинирано патно и железничко пружно во-
зило не може да изнесува повеќе од осум часа дневно 
возење или 6 часа ноќно возење. 

(5) Вкупното траење на смената на железничките 
работници и вкупното траење на работата може да се 
продолжи за најмногу за четири часа дневно во случаи-
те на: виша сила, вонредни настани настанати во же-
лезничкиот сообраќај; вршење на сообраќај на специја-
лен, посебен или службен воз, непредвиден изостанок 
на работник од работа кој требало да замени работник 
во вршењето на работните обврски при континуирано 
работно време и нередовно извршување на возниот ред 
на возот, должности во услови поради непредвидени 
прекини на работа поради штрајк организиран од син-
дикатот, под услов работникот да се чувствува спосо-
бен за продолжување на започнатата работа со тоа што 
продолжената работа во текот на неделата да изнесува 
најмногу 10 часа. 

 
IV. Одмор на железнички работник 

 
Член 4 

(1)   Железнички работник меѓу две последователни 
смени треба да има непрекинат одмор во матичната ста-
ница од најмалку двојно повеќе часови од работата во 
претходната смена, но не помалку од 12 часа доколку 
работата во претходната смена траела помалку од 6 часа. 

(2) Дневниот одмор на возниот персонал надвор од 
местото на организационата единица (обртна станица) из-
несува најмалку шес часа, ако се предвиди дека работата 
на возниот персонал во една смена (поаѓање и враќање во 
местото на организационата единица – домицилна стани-
ца) ќе трае подолго од 12 часа. Одморот во обртна стани-
ца може да се продолжи за уште 4 часа доколку тоа го ба-
раат околностите на сообраќајот на возовите. 

(3) Ако работата на возниот персонал од поаѓањето 
од домицилната станица до враќањето во неа, може да 
се изврши во една смена, одморот во обртната станица 
не е задолжителен. 

(4) Во обртната станица на возниот персонал за 
дневен одмор од ставот (2) на овој член, му се обезбе-
дува соодветно просторно сместување за одмор. 

  
V. Вкупно траење на смена на возниот и станичниот 

персонал 
 

Член 5 
Вкупното траење на смената на возниот и станич-

ниот песонал, вкупното траење на управувањето со 
влечното возило, дневните и неделните одмори и рас-
поредот во смени на возниот и станичниот персонал, 
зависно од организацијата на сообраќајот, извршува-
њето на возниот ред, и другите услови што влијаат на 
психофизичката способност на возниот и станичниот 
персонал за безбедно вршење на работните задачи при 
вршење на железничкиот сообраќај, како и условите за 
сместување на железничкиот работник во обртните 
станици се утврдуваат со колективен договор во сог-
ласност со закон. 

 
VI. Завршни одредби 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Бр. 01-14201/1                                Министер 

26 октомври 2010 година          за транспорт и врски,  
       Скопје                              Миле Јанакиески, с.р. 
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3119. 
Врз основа на член 28 став (2) од Законот за желез-

нички систем („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 48/10), и член 8 став (1) точка 1) од Законот 
за сигурност во железнички систем („Службен весник 
на Република Македонија“ број 48/2010) министерот за 
транспорт и врски, донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ПРОЕКТИ-
РАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА СИГНАЛНО-СИГУРНОСНИ  

И КОМУНИКАЦИСКИ УРЕДИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат нормативите и 

стандардите за проектирање и градење на сигнално - 
сигурносни и комуникациски уреди. 

 
Член 2 

(1) Коструктивните и шематско-техничките реше-
нија за проектирање на сигнално сигурносни уреди 
треба да се базират на примената на современите тех-
нички достигнувања и да се овозможи автоматизација 
на железничкиот сообраќај со користење на најновите 
достигнувања од областа на електрониката. 

(2) Сите понудени решенија треба да бидат прове-
рени во експолатација каде проектантот треба да под-
несе писмени докази на желзничките управи на УИЦ 
(меѓународна организација за железнички сообраќај) 
каде што се вградени, со одобрение за употреба. 

  
II. ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА СИГНАЛНО  

- СИГУРНОСНИ УРЕДИ 
 

Член 3 
Во сигнално – сигурносни уреди спаѓаат: 
1) Станични сигнално – сигурносни уреди 
2) Автоматски уреди за осигурување на меѓуста-

нично растојание (АПБ)  
3) Автоматски уреди за осигурување на патни пре-

мини и 
4) Уреди за напојување.  
 

1. Станични сигнално - сигурносни уреди 
 

Член 4 
(1) Уредите за осигурување на станици, железнички 

чворови и други службени места треба да се проекти-
раат и градат со шемотехнички и конструктивни еле-
менти на основа на нивното сложување според гео-
графскиот распоред на колосечните постројки на прин-
ципот на мозаик техника или друг вид на техника кој 
ке биде базиран на истиот принцип на географски рас-
поред на елементите во станицата.  

(2) Основните елементи во мозаик техниката треба 
да бидат изработени во вид на стандардни модули, ути-
качки групи, (за свртници, сигнали, патишта на возење 
итн) кои меѓусебно се поврзуваат со стандардни кабло-
ви на географски принцип  според колосечната ситуа-
ција.  

(3) Стандардните утикачки групи или модули со 
иста намена (свртници, сигнали, итн) треба да бидат 
конструктивно и шемотехнички истоветни така што 
меѓусебе ќе можат да се заменуваат. 

(4) За поголемите станици и железнички чворови со 
ранжирни патишта на возење, стандардните групи тре-
ба во себе да ги содржат  сите елементи за остварување 
на ранжирни патишта на возење. 

(5) Уредите за поставување и контрола на свртни-
ците треба да овозможат напојување и контрола така 
што да може да се постигне најголема можна оддалече-
ност на свртниците од поставницата со максимално че-
три жили во кабел. 

(6) Техничкото решение за напојување и контрола 
на сигналите, треба да овозможи што поголема оддале-
ченост од поставницата со примена на што помал преч-
ник и број на жили во кабелот. 

(7) Станичниот уред треба да биде обезбеден од 
пречки и опасни влијанија на струјата од електровлеча. 

 
1.1. Шематско-техничка поставеност  

на станичнините уреди 
 

Член 5 
(1) Шемотехничкото решение треба да биде прое-

ктирано така што целиот уред за одредена колосечна 
ситуација треба да оформи соодветно поврзување на 
релејните групи, посебно по пирнципот на колосечната 
ситуација. 

(2) Шемотехничките дефекти и пречки не треба да 
доведат до непосредно загрозување на железничиот со-
обраќај од:  

1) погрешно пресвртување на свртница; 
2) погрешно покажување на зафатеноста на колосе-

кот и свртницата; 
3) погрешно поставување на сигналот во положба 

слободно и 
4) предвремено разрешување на патот на возење. 
(3) Системот треба да биде проектиран со најмалку 

двостепена заштита (сигурност), така што при појава 
на еден дефект во системот да не може да се загрози 
исправната работа на уредот.  

(4) Струјните кола треба да бидат заштитени од за-
грозување на сообраќајот при појава на прекин на про-
водник или струјно коло, на краток спој помеѓу два 
проводника или две струјни кола и при појава на над-
ворешен напон во нив. 

(5) Прекинот на струјните кола (кратка врска или 
допир со други струјни кола), не треба да доведе до не-
правилно разрешување и забравување на свртниците и 
патиштата на возење. 

(6) Тастерите за принудно разрешување на свртини-
ци или патишта на возење, поставувањето на свртница 
после пресечување и неисправен изолиран отсек, сиг-
нали и евентуално други  манипулации при појава на 
дефекти или принудни интервенции, треба да бидат 
обезбедени со посебни бројачи за употреба. 

(7) Уредот треба да обезбеди индивидуално поста-
вување на свртницата со два соодветни тастери, така 
што при образување на пат на возење свртницата треба 
да се постави автоматски. 

(8) Сите манипулации за командување треба да се 
реализираат со притискање на  два тастера од местото 
на командување, така што, поставувањето на пат на во-
зење треба да се реализира со притискање на двата та-
стера од колосечната слика од кој едниот се однесува 
на пруга, а другиот на колосек.  

(9) Треба да се овозможи поставување на главните 
сигнали од положба „слободно“ во положба „стој“ во 
случај на неопходна потреба со притискање на два та-
стера од кој едниот е на соодветниот сигнал. 
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(10) При поставување на пат на возење треба да се 
предвиди и пат на претрчување на најмало растојание 
од 100 метри после излезниот сигнал, при што сите 
елементи на уредот и постројките во овој дел треба да 
бидат обезбедени и осигурани, како и патот на возење. 
Треба да биде обезбедено и странична заштита од дру-
ги движења во станицата. 

(11) Главните сигнали треба да се постават на сиг-
налот „стој“ по наидувањето на возот на следниот 
отсек кој е оддалечен најмалку 50 метри после главни-
от сигнал. 

Позивен сигнал во станиицата може да се постави 
под услов влезниот сигнал да е на „стој“. 

(12) Сите главни и маневарски сигнали треба да 
имаат по две влакна на сигналните поими а помошното 
влакно на црвеното светло треба да има постојана кон-
трола во поглед на неговата исправност, така што, во 
случај на дефект на струјаното коло да се појави аларм. 

(13) Сигналот со поимот “Слободно“ треба да по-
мине на поим “Стој“ ако било која контрола во патот 
на возење и патот на претрчување или од страничната 
заштита  падне. Тоа е појава на пресечување или губе-
ње на контрола на свртница во бочна заштита или пат 
на возење, појава на зафатеност на било кој одсек на 
патот на возење, страничната заштита или патен пре-
мин во патот на возење падне  на “ДЕФЕКТ“. 

(14) Во случај на прекин на напојувањето на уредот 
помало од 2 секунди, поставениот сигнал на “слобод-
но” треба да остане во истата положба, но ако преки-
нот трае повеќе од 2 секунди, истиот треба да падне на 
“црвено”. 

(15) Врската помеѓу станичниот сигнално сигурно-
сен уред и автоматскиот пружен блок треба да биде ос-
тварена преку функционални целини (релејни групи) 
така што страничните сигнално сигурносни постројки 
може да се поврзат со овој уред и остварат меѓусебна 
зависност.  

(16) На командната плоча на станичната поставни-
ца треба да има одредени светлосни покажувачи (инди-
катори) за состојбата на постројките и тоа:  

1) Положба на сите свртници во поглед на мирна 
состојба, поставување во пат на возење, блокирање во 
склоп на патот на возење, зафатеност и пресечување; 

2) Положба на сите сигнали; 
3) Состојба на зафатеност на изолираните отсеци; 
4) Состојба на формирање, блокирање, зафаќање и 

разрешување на патот на возење; 
5) Положба и состојба на патните премини; 
6) Положба и состојба на привола за автоматскиот 

пружен блок за означување на дозволениот правец на 
движење; 

7) Состојба на пружните сигнали на автоматскиот 
пружен блок и изолираните отсеци на нивната зафате-
ност на истиот и 

8) Покажување на дефектите и пречките на сите 
контролирани елементи  индицирани со соодветен ви-
зуелен и акустичен сигнал. 

(17) Сигналните релиња предвидени во проектот 
треба да бидат од А класа а сите негови карактеристи-
ки треба да ги исполнуваат критериумите за тип на 
сигнални релиња од оваа класа. неговата примена тре-
ба да постои одобрение за употреба во Сигнално Си-
гурносниот уред. 

1.2. Шински струјни кола 
 

Член 6 
(1) Шинските струјни кола треба да работат сигур-

но во услови на електрична влеча со наизменична стру-
ја 25kV, 50 Hz.  

(2) За отпорот на изолацијата на колосечниот отсек 
во шинските струјни кола, треба да се смета со специ-
фичен отпор на изолација од 1,6 оми по километар на 
отворена пруга, а 1 ом по километар во станичен појас. 
Максималната отпорност на премостување (кратка вр-
ска помеѓу шините на отсекот), за сигурна работа на 
изолираниот шински отсек, треба да биде до 0,5 оми. 

(3) Шинските струјни кола во станицата треба да се 
предвидат со едношинска изолација. 

(4) За свртниците во принцип треба да се предвидат 
посебни редни изолации за секоја свртница поединеч-
но, заради контрола на одсекот на целата свртница. 

(5) Контролата на колосечните или пружни отсеци 
може да се оствари и со бројачи на осовини, наместо со 
изолирани шински кола.  

 
1.3. Свртнички поставни справи 

 
Член 7 

(1) Свртничките поставни справи треба да се пред-
видат за свртници од типот Ѕ45 и Ѕ49 кои се опремени 
со стреласти затворачи а во нивни состав може да се 
предвидат и технички решенија со забравување внатре 
во поставната справа. 

(2)  Свртничката поставна справа треба да биде пре-
сечива и реверзибилна, изработена така, силата на по-
ставувањето на свртницата да може да се регулира од 
250-500 кгр, а силата на пресечување да го задоволи 
условот за регулирање од 250-400 кгр. 

(3) Поставната справа треба да овозможи префрлу-
вање на свртницата на лице место со помош на рачка 
тогаш свртницата треба да биде исклучена од уредот.  

 
2. Автоматски уреди за осигурување на  

меѓустанично растојание (АПБ) 
 

Член 8 
(1) Уредите за автоматскиот пружен блок треба да 

бидат проектирани и градени на начин кој ќе ги задо-
воли сите потреби за одвивање на сообраќајот. 

(2) Поделбата на меѓустаничното расојание на бло-
ковни отсеци треба да биде предвидена така што ќе 
овозможи потполно и безбедно движење на два после-
дователни возови. Нивниот број и распоред ќе биде дел 
од проектната задача, а дефинирањето на должината е 
зависна од брзината на тој дел на пругата и техничките 
карактеристики на изолираните отсеци. 

(3) Уредот на автоматскиот пружен блок кај двоко-
лосечните пруги, треба да предвиди движење на возови 
само во еден смер а кај едноколосечните, технички да 
се обезбеди промена на смерот на движење од страна 
на отправниците на возовите на две соседни станици. 

(4) Станичниот уред за дадената насока на возење 
треба да има покажувач на состојбата на завафатеност 
на секој блоковен отсек и состојба на сите блоковни 
сигнали, а овие состојби и состојбата на пречка треба 
да се покажат во станиците на едноколосечна пруга во 
насока на движење на возот. 
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(5) Сигналите на автоматскиот пружен блок за ут-
врдена насока на движење, треба да бидат во меѓусебна 
зависност од системот на двозначна сигнализација, та-
ка што на секој од овие сигнали се предсигнализира со-
стојбата на следниот просторен сигнал или станичниот 
влезен сигнал, односно состојбата на зафатеност на 
двата наредни блоковни отсека позади сигналот. 

(6) Во случај на прекин на напојувањето на блокот 
треба да се предвиди напојување на помошното црвено 
светло со резервен извор со капацитет за 8 часовна ра-
бота. 

(7) Во случај на гасење на зеленото светло, проек-
тот треба да предвиди автоматски да се запали жолтата 
светлост, а во случај на гасење и на жолтата  автомат-
ски да се вклучи црвената светлост на сигналот.  

(8) Уредите на автоматскиот пружен блок треба да 
бидат проектирани со примена на изолирани шински 
струјни кола за котрола на зафатеноста на колосекот 
кои треба да обезбедат сигурна работа на автоматскиот 
пружен блок со пренесување на состојбата на отсекот 
на просторните сигнали, а тие со сигурност да ја даваат 
состојбата на зафатеноста на отсекот. 

(9) Елементите за контрола на изолираното шинско 
коло треба да се предвидат и проектираат така што 
преку нив ќе се проследи повратната струја на влеча 
(обезбедување на континуитет) од 25kV, 50 Hz, и да не-
ма влијание на струјата за контрола на отсекот. 

(10) Сигналот на aвтоматскиот пружен блок авто-
матски се поставува на „Стој“ кога челото на возот ќе 
помине пат подолг од 50 метри после просторниот сиг-
нал. 

(11) Уредите на АПБ (автоматски пружен блок) 
треба да бидат изведени така да на нив нема никакво 
влијание струјата на електричната влеча. Напојувањето 
треба да се предвиди од двете соседни станици. 

(12) Освен изолираните шински кола за контрола на 
колосекот (отсекот), може да се предвидат и проекти-
раат бројачи на осовини каде што има електрифицира-
на пруга. Бројачите треба да обезбедат сигурна контро-
ла на колосекот и сигурен пренос на информации до 
уредот на автоматскиот пружен блок за негова исправ-
на работа. 

(13) На пругите каде што не е предвиден автомат-
ски пружен блок, на меѓустаничниот простор треба да 
се обезбеди меѓустанична зависност помеѓу двете со-
седни станици со која ќе се регулира излегувањето на 
возовите на отворена пруга и заштита на тој меѓустани-
чен простор се додека возот не го напушти истиот.  

(14) Пружните и напојни каблови за поврзување и 
напојување на автоматскиот пружен блок, треба да ги 
задоволат прописите и стандардите на овој тип на каб-
лови и додатните услови кои ќе бидат дефинирани во 
проектната задача. 

 
3. Автоматски уреди за осигурување на патни  

премини 
 

Член 9 
(1) Осигурувањето на патните премини во ниво со 

автоматски уреди, треба да бидат контролирани во ед-
на од соседните станици. Контролата на патниот пре-
мин треба да биде за состојбата на исправност и состој-
бата на вклученост на патниот премин и истата треба 
да покаже:  

1) редовна состојба,  
2) состојба на пречка и  
3) состојба на дефект.   

(2) Состојбата на пречка и пкрај неисправноста на 
патниот премин треба да дефинира дека истиот се уште 
работи безбедно додека состојбата дефект, значи пат-
ниот премин со својата неисправност ја загрозува без-
бедноста на сообраќајот за премин преку истиот.    

(3) Автоматските уреди за осигурување на патните 
премини можат да бидат проектирани и изградени:  

4) Само со светлосно акустични сигнали  
5) Со светлосно акустични сигнали и полубраници и 
6) Со светлосно акустични сигнали и светлосна таб-

ла со натпис „ДВА ВОЗА“ 
(4) При прекин на напојување на патниот премин, 

полубраниците треба се спуштат во долна положба, а 
при прекин на напојување од мрежа, акумулаторите во 
патниот премин, треба да обезбедат напојување за не-
прекината работа од 8 часа.  

(5) Автоматските уреди со светлосно акустични 
сигнали треба да бидат проектирани така што: 

1) Секој патен сигнал треба да биде опремен со две 
црвени светилки кои наизменично светат кога кон пат-
ниот премин се приближува железничко возило; 

2) Звоното за акустични сигнали треба да се вклучи 
во исто време со   светлосните сигнали; 

3) Во основна положба светлосните сигнали треба 
се темни и 

4) Во услови на автоматски пружен блок, патниот 
премин и сигналите на автоматскиот пружен блок да се 
во меѓусебна зависност во однос на сигналните поими. 

(6) Откажувањето на еден од елементите од кои за-
виси исправното функционирање на уредот на патниот 
премин не треба да ја загрози безбедноста во сообраќа-
јот на патниот премин. Поради тоа, уредот треба да би-
де изведен така што патните сигнали ќе се вклучат во 
било кој случај кога ќе се појави пречка. Така се реша-
ва со удвостручување на сите витални функции и еле-
менти. 

(7) Поставните справи треба да бидат проектирани 
и изградени на следниот начин: 

1) Полубраниците да бидат за напојување со едно-
насочен напон, кој ги напојува моторите на поставните 
справи кои ги движат полубраниците; 

2) Поставната справа да биде поврзана со моторот 
за да не дојде до оштетување на погонскиот дел и мо-
торот при насилно удирање на пречката на поставната 
справа и 

3) Пред спуштање на полубраникот да се вклучат 
светлосно звоновните сигнали кои се вклучуваат 15-20 
секунди пред звонењето. 

 
3.1. Автостоп уреди 

 
Член 10 

(1) Автостоп уредот треба да изврши автоматско за-
пирање на возот при негово поминување поред  сигна-
лот кој покажува „стој“, ако моторовозачот не превзе-
ме благовремено мерки за негово запирање на возот. 

(2) Автостопот трба да обезбеди запирање при бр-
зини од 120 км/час и поголеми, на растојание не пого-
лемо од 200 м. 

(3) Уредот треба да биде прилагоден за примена на 
локомотиви со наизменична струја за електрична влеча. 

(4) Локомотивскиот дел на уредот треба да биде 
конструиран така да може лесно да се вгради во локо-
мотивата кога е на пруга. 

(5) Дополнителните барања и потреби за функциоо-
нирање на автостоп уредот, се утврдуваат согласно 
нормативите и стандардите на проектната задача. 
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3.2. Уреди за напојување 
 

Член 11 
(1) Уредите за напојување на сигнално сигурносни-

от уред со потребна електрична енергија, треба да 
обезбедат квалитетно напојување на сите сигнално - 
сигурносни и комуникациони постројки и да бидат из-
ведени така да обезбедат трајно функционирање на 
уредот без загрозување и пречење во одвивањето на со-
ообраќајот. Основниот извор на напојувањето треба да 
биде од дистрибутивна мрежа со 380/220V, 50Hz.  

(2) Напојните уреди треба да бидат димензионира-
ни за да ги напојуваат  станичните сигнално сигурнос-
ни и комуникациони уреди  и уредите на автоматскиот 
пружен блок и патните премини преку посебни пружни 
каблови со одредени напони и фреквенции. Напојниот 
уред треба да предвиди напојување на додатни уреди 
за телекоманда. 

 (3) Напојниот уред истотака, треба да обезбеди не-
прекинато напојување на сите сигнално сигурносни и 
комуникациони постројки при што истиот ќе гарантира 
нормално напојување при промените на напонот од +/- 
10%. 

(4) Напојниот уред треба да обезбеди напојување со 
претварачи на фрекфенција (380.220 V и 83,3 HZ) за 
контрола на шинските струјни кола и напојување на 
АПБ.  

(5) При прекин на напојувањето на дистрибутивна-
та мрежа или неквалитетен напон, (промена на напонот 
надвор од дозволените граници), напојниот уред треба 
да предвиди резервно напојување, кој треба да се обез-
беди со два посебни независни извори и тоа:  

1) Извор од стационарна акумулаторска батерија и 
соодветни претворувачи чиј капацитет треба да обезбе-
ди непрекината работа на уредот од најмалку три часа 
или 

2) Извор од стационарен дизел агрегат со резервоар 
за гориво полн 24 часа. 

(6) Освен овие два извори може да се предвиди и 
резервно напојување од контактната мрежа за елект-
рична влеча. Преминот на напојувањето од дистрибу-
тивната мрежа на резервно напојување, треба да биде 
автоматски и без прекин, или прекин помалку од 2 sek. 

(7) Во случај на прекин и на резервното напојување 
потребно е да се обезбеди напон за напојување само на 
црвените светла на сигналите во период од 8 часа. 

(8) Сите претворувачи во напојниот уред кои напо-
јуваат витални елементи и функции во уредот, треба да 
имаат и резервен претворувач кој во случај на дефект 
на основниот, автоматски ќе го вклучи резервниот. 

(9) За понудените напојни уреди треба да се даде 
детален опис на функционирањето со принципиелни 
шеми и достават техничките карактеристики на поеди-
ните елементи и составни делови на уредот и нивни ре-
ференци. 

 
III. ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА КОМУНИКА-

ЦИСКИ УРЕДИ 
 

Член 12 
На едноколосечни и двоколосечни пруги и во ста-

ници каде што е инсталиран (АПБ) автоматски пружен 
блок како и на оние каде што не е инсталиран, за регу-
лирање на железничкиот сообраќај, треба да бидат по-
ставени следните комуникациски врски:  

1) Железнички телефонски и пружни врски; 
2) Високофрекфентни  и прeносни уреди; 
3) Саaтни уреди; 
4) Уреди за озвучување и 
5) Регистрофонски уреди за снимање на разговор.

  
1. Железнички телефонски и пружни врски 

 
Член 13 

(1) При проектирање и градење на железничките те-
лефонски, автоматски и пружни врски треба да се при-
менат најновите техички достигнувања и решенија во 
областа на комуникацијата и електрониката. Нивната 
градба, треба да се планира на постоечката кабловска и 
оптичка мрежа.   

(2) Проектирањето на железничката мрежа да биде 
со централи од најнова генерација кои ќе овозможат 
многу поголема можност за што поголем број на теле-
фонски и комуникациони врски. Овие централи треба 
да ја користат постоечката кабловска мрежа за поврзу-
вање со мрежа од оптички каблови. 

(3) Современите централи, покрај претплатничките 
телефонски врски, треба да ги овозможат и сите пруж-
ни телефонски врски за обезбедување и регулирање на 
железнички сообраќај.  

(4) Селективните диспечерски уред за пруги на кои 
се предвидува телекоманда се телефонски системи кои 
служат за разбирање на сообраќајниот диспечер со пер-
соналот во сите службени места и со останатите служ-
бени лица од сите влезни, излезни, просторни сигнали 
и пред сигнали. Системот треба да овозможи селектив-
но автоматско повикување, повикување на секој прик-
лучок или станица во смерот диспечер- пруга и обрат-
но без можност за меѓусебно поврзување на лицата по-
меѓу себе. 

(5) За повиците од пругата кон диспечерот, треба да 
постои код за можност на идентификација на местото 
од каде е упатен повикот, а кај повици од диспечерот 
кон пругата, кодот на диспечерот треба да има оптичка 
контрола на пружниот односно станичниот приклучок 
каде што е остварена врската. 

(6) Диспечерот треба да има можност за разрешува-
ње на секоја воспоставена врска и блокирање на секој 
приклучок, со тоа што целиот систем (освен тој прик-
лучок) треба нормално да функционира. 

(7) Уредите во системот треба да бидат конструира-
ни и изведени така што, одржувањето и замената на не-
исправните елементи биде лесно а за елементите кои се 
битни за негово функционирање, треба да има резерв-
ни делови за да ја превземе улогата на неисправниот.  

(8) За сите овие врски предвидена е една нискофре-
квентна четворка со проводник од 1,2 mm и една ни-
скофреквентна четворка со пресек од 0,9 mm. 

(9) Кај пружните сигнали може да се употреби селе-
ктивна диспечерска телефонија со индуктивни телефо-
ни. Ако има случај на поголема оддалеченост од 50 m 
од пружниот сигнал до уредот, потребно е да се стави 
телефонски ормар на растојание од 20-30 метри.  

(10) Склоповите за селективен прилучок треба да се 
сместени во објектите на автоматскиот пружен блок 
(АПБ).  

(11) Селективните телефонски приклучоци кај влез-
ните и излезните сигнали и на телекомуникациониот 
пулт во станицата, треба да имаат склопови сместени 
во телефонско-телеграфска (ТТ) просторија. Додека  
кај влезните сигнали потребно е да се користи инду-
кторски телефон, а кај излезните орманче со исти теле-
фон со централна батерија (ЦБ). 
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1.1. Централен диспечерски телефонски уред  
за телекоманда 

 
Член 14 

(1) При проектирање и градење на централен дис-
печерски телефонски уред за телекоманда, треба да би-
дат приклучени следниве видови на приклучоци: 

1) ЖАД приклучоци;  
2) ПТТ приклучоци; 
3) Индукторски приклучоци; 
4) Интерфонски приклучоци и 
5) Приклучоци за селективна диспечерска телефо-

нија.  
(2) Комуникациониот пулт треба да има можност за 

приклучок на регистрофон, кој треба да биде изработен 
со можност за прекопчување на паралелен пулт. Релеј-
ните склопови треба да бидат сместени на полици во 
посебна просторија, а централниот диспечерски уред 
покрај микротелефонска комбинација да има и звучник 
со микрофон кој може да се приклучи. 

 
1.2. Диспечерски уред  за управување на сообраќај 

на пруги каде не е предвидено воведување  
на телекоманда 

 
Член 15 

(1) На пругите без телекоманда каде сообраќајот се 
регулира со диспечер и управник на возови во станица, 
се проектира и гради уред кој овозможува селективно 
повикување од диспечерот до станицата. Кај диспече-
рот треба да има пулт со копчиња за повикување на 
станица кој треба да има можност за повикување на 
станицата и тоа: поеднично, во произволно составени 
групи или сите станици одеднаш.  

(2) Пултот покрај микротелефонска комбинаци-
ја,треба да има и звучник и микрофони кои можат на-
изменично да се употребуваат.  

(3) Напојувањето треба да биде од заедничка бате-
рија која ги напојува сите комуникациони уреди во ста-
ницата.  

(4) Приклучокот за селективна телефонија во ста-
ниците се воведува во комуникациониот пулт. 

(5) Повикувањето на диспечерот од станицата се 
врши со подигање на слушалка и вклучување во водот, 
за која врска е предвидена една пупинизирана парица.  

(6) Диспечерот треба да има можност за разрешува-
ње на секоја воспоставена врска и блокирање на секој 
приклучок со тоа што целиот систем (освен тој приклу-
чок) и понатаму ќе може нормално да работи. 

 
1.3. Телефонско сигнален sвоновен вод 

 
Член 16 

(1) При проектирање и градење на телефонско сиг-
налниот sвоновен вод треба да се овозможи поврзува-
ње на  две соседни станици меѓусебно на кои се прик-
лучени следните службени места: 

1) Станици; 
2) Телефонски ормани кај влезните и просторните 

сигнали; 
3) Чувари на патни премини; 
4) Стојалишта и 
5) други службени места 
(2) Во станиците водот е воведен во комуникацио-

ниот пулт како индукторски приклучок, а за давање на 
појдовни сигнали треба да се вгради уред за автомат-
ско давање на овие сигнали во двата правци. 

(3) За прием на сигналот служи телефонско ѕвоно 
приклучено на позитивна струја која треба да биде  
25Hz. Уредот треба да дава појдовен сигнал од почето-
кот кон крајот на пругата и тоа: 

1) Еден долг сигнал со траење од 3 sek и два долги 
сигнала во траење секој од по 3 sek, со растојание по-
меѓу нив во траење од 1 sek, од крајот кон почетокот на 
пругата.  

                                               
1.4. Меѓустаничен вод 

                                                                
Член 17 

(4) Меѓустаничниот вод меѓусебно поврзува сосед-
ни станици во кои  е приклучен на комуникациониот 
пулт како индукторски. 

 
1.5. Службен телефонски вод 

 
Член 18 

Службениот телефонски вод ги поврзува распоред-
ните односно реонски станици а во секоја станица по-
меѓу распоредните однсоно реонски станици, водот е 
приклучен на комуникациониот пулт.  

 
1.6. Вод за несреќи 

 
Член 19 

Водот за несреќи служи за вонредни настани на 
пруга или на станица и ги поврзува овие места со над-
лежни органи. На водот се вклучени сите телефонски 
објекти на пругата и станицата со индукторски повик 
во една најблиска (ЖАT) железничка  централа преку 
преносник за вонредни настани. 

 
1.7. Телефонски водови за одржување на пружни 

уреди 
 

Член 20 
(1) Телефонски водови за одржување на пружни 

уреди се:  
1) Вод за градежна служба кој ги поврзува надзор-

ниците на градежната секција на пружната делница во 
својот реон, кој е индукторски, а на кој се вклучени:   

- Сите службени места на градежната служба на 
оваа делница; 

- Сите станици на градежната делница, како инду-
кторски приклучок на комуникационито пулт и 

- Сите телефонски објекти на пругата преку теле-
фонски преклопник на индукторски телефон. 

2) Вод на сигнална служба кој ги поврзува службе-
ните места на сигналната служба на пружната делница, 
кој е индукторски, а на кој се вклучени:   

- Сите простории за сместување на релејните сиг-
нални уреди во станицата;  

- Блоковните ормани за автоматски пружен блок, 
преку штекер; 

- Уреди за осигурување на патни премини и 
- Влезни сигнали преку преклопник на индукторски 

телефон. 
3) Вод за одржување на контактна мрежа кој ги по-

врзува системите со монофазна влеча и селективниот 
диспечерски уред за електровлеча со:  

- Сите железнички станици; 
- Електровлечни потстаници; 
- Потстаници за секционирање и 
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- Диспечерот со пругата преку телефони монтирани 
долж пругата во телефонски објект.  

(2) Телефон кој се вклучува со преклопник осигу-
ран со посебен клуч, овозможува селективно  бирање 
на сите железнички станици, ЕВП (електровлечна пот-
станица) и ПС (потстаница) само во насока од диспече-
рот кон пругата. Во спротивна насока повикот кон дис-
печерот се врши само со подигање на микротелефонска 
комбинација. 

 
1.8. Телефонски објекти во станица и на пруга 
 

Член 21 
(1) При проектирање и градење на телефонските 

објекти на станица и на пруга треба да се предвидат 
Телефонски ормани на пруга кои служат за поврзување 
на сообраќајниот персонал и персоналот за одржување 
на пругите и пружните постројки. Се вградуваат на 
одредени места согласно техничката документација. 

(2) Во зависност од распоредот на објектите, теле-
фонските ормари може да бидат во разни изведени 
форми и тоа: 

- Орман на автоматски пружен блок (АПБ); 
- Типска куќичка во која се сместени и уредите на 

автоматски пружен блок (АПБ) и 
- Посебен телефонски орман. 
2) Елементите при вклучување  во телефонските ор-

мани требада бидат: 
- заштитени воведените каблови;  
- од влага заштитен внатрешниот простор; 
- Кабловските глави, транслаторите, осигурачите и 

другиот телефонски прибор да бидат недостапни за не-
корисници на телефонот; 

- изведени внатрешни осветлувања на просторот за 
смстување на телефон кој со отварање на вратата се 
вклучува светло и 

- транслаторите, утикачите и телефонските прек-
лопници Заштитени од атмосферски и останати елек-
трични влијанија. 

(3) На пругите со автоматски пружен болк (АПБ) 
кај излезните сигнали или во реонот на свртничките 
групи како и кај просторните сигнали каде во подлога-
та се бара посебен телефонски орман, треба да се пред-
види вградување на мали телефонски ормани а теле-
фонскиот апарат кој се вградува во нив треба да биде 
со тропска изведба. 

(4) Комуикациониот пулт кој служи за концентра-
ција на сите комуникациски врски,  се поставува во же-
лезничката станица и треба да биде така подесен за да 
може да ги прими следните приклучоци:  

1) За автоматска телефонија (ЖАT) железничка ав-
томатска телефонија и ПТТ) поштенски телефон-теле-
граф; 

2) Сигнални водовни приклучоци; 
3) Индуктори со уред за автоматско давање на пој-

довни сигнали; 
4) Индуктори со и без извлекување на повик; 
5) сообраќајни диспечери без телекоманда и диспе-

чери на електровлеча; 
6) Диспечерски приклучоци за телефони кај пруж-

ните, влезните и излезните сигнали со уред за бирање и 
идентификација како и уредите за прекопчување на со-
седните станици или према диспечерот за телекоманда 

7) Интерфонски приклучоци и 
8) Уреди за озвучување поради известување на пат-

ници или службени места.  
(4) Комуикациониот пулт треба да биде изработен 

така да овозможи поставување паралелен пулт, поде-
сен да може да се приклучи дуплекс засилувач и реги-
строофон.  

(5) Повиците од пултот треба да се оптички и аку-
стички, со можност за пригушување на акустичниот 
повик. Напојувањето треба да биде од централна бате-
рија, а во случај да постои (ЖАT) железничка автомат-
ска телефонска  централа во станицата може да се ко-
ристи нејзинот уред.   

(6) Помошниот индукторски телефон за отправни-
кот во станица со потребен телефонски преклопник 
треба да биде сместен на масата или на ѕид за прекло-
пување на важни сообраќајни и индукторски водови за 
одржување на пружни постројки. 

(7) Напојувањето на сите комуникациски уреди во 
станица треба да се изведе на таков начин за да се обез-
беди непрекинато, сигурно и квалитетно напојување. 

(8) За сите уреди во станицата кои се предвидени со 
техничката документација треба да се предвиди и лока-
ција на кабловската мрежа на внатрешната инсталација. 

 
2. Високофреквентни телефонски уреди (VF) 
 

Член 22 
При проектирање и градење на (VF) високо фре-

квентни уреди, системите за работа по коаксијални ту-
би кои се наменети за пренос на телефонски, механо-
графски, сигнални и останати информации, а за чие 
функционирање ќе се користи комбиниран подземен, 
железнички, пружен сигнално-комуникационен кабел, 
треба да го задоволи следното:   

1) Изведувачот на основ техничките податоци даде-
ни за потребните VF кабловски врски, треба да ги ос-
твари со максимална флексибилност по делници; 

2) Крајниот капацитет на ситемот треба да изнесува 
300 телефонски канали со ширина на говорен опсег од 
300-3400Hz;  

3) Напојувањето на крајните уреди да се изведе во 
склоп со напојувањето на сигнално сигурносни и кому-
никациски уреди по правило од акумулаторска батери-
ја и со него треба да се обезбедни непрекинато функци-
онирање на уредите; 

4) Крајните канали на уредот треба да се постават 
со завршни каналски склопови за спојување 2/4; 

5) Преносот на сигналните фреквенции да се врши 
надвор од говорното подрачје на секој канал; 

6) Крајните уреди да се вградат во (ЖАT) желез-
ничка автоматска телефонска  централа  или во порсто-
ријата за (СС) сигнално–сигурносни уредите; 

7) Засилувачките уреди да се вградата во кабелски 
окна кои треба да бидат заштитени од влага и темпера-
тура; 

8) Уредот треба да биде снабден со автоматска ре-
гулација на ниво и со сета потребна опрема за комплет-
но испитување и мерење и 

9) Да се вгради уред со систем за брза и сигурна ло-
кација на сите дефекти на кабелот и уредот и да биде 
заштитен од сите влијанија на струјата на електрична 
влеча.  
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2.1. Високофреквентни телефонски системи за рабо-
та по симетрични парици 

 
Член 23 

(1) Вискофреквентен телефонски (VF) систем за ра-
бота по симетрични парици кој е наменет за пренос на 
телефонски механографски сигнални и други информа-
ции треба да ги содржи следните елементи:  

1) Да се се користи комбинран подземен железнич-
ки пружен, сигнално комуникационен кабел со симе-
трични четворки со пречник на жилите од 1,2 mm;  

2) Kрајниот капацитет на системот треба да биде 12 
телефонски канали со ширина на говорен опсег од 300-
3400 Hz;  

3) решението да обезбеди квалитетен и сигурен 
пренос на врските, а системот да биде предвиден за 
двожична работа по еден кабел во фреквентно подрачје 
од 6-108 kHz во двата правци;  

4) Напојувањето на крајните уреди да се изведе во 
склоп на напојувањето на (СС)сигнално-сигурносни и 
комуникациски уреди од акумулаторска батерија, а на 
засилувачките станици треба да биде изведено со дале-
чинско напојување; 

5) Крајните каналски уреди да бидат поставени со 
завршни каналски склопови за спојување 2/4; 

6) Преносот на сигналната фреквенција да биде из-
вршен надвор од говорното подрачје за секој канал; 

7) Крајните уреди треба да се вградат во просторија 
на (ЖАT) железничка автоматска телефонска централа; 

8) Засилувачките уреди да се вградат во просторија 
на ЖАT железничка автоматска телефонска    централа 
или во релејни простории за СС сигнално–сигурносни  
уреди и 

9) Целиот систем треба да биде заштитен од сите 
влијанија на струјата на електрична влеча.   

 
3. Саатни уреди 

 
Член 24 

(1) При проектирањето и градењето на часовните 
уреди кои служат за единствено точно време во желез-
ничкиот сообраќај треба да бидат меѓусебно електрично 
поврзани и опремени со уред за корегирање на работата 
на саатите. Поради тоа треба да се вгради централен ча-
совен уред кој треба да има два синхронизирани прециз-
ни механички саати со уред за автоматска работа.   

(2) Централниот саатен уред треба да биде така изве-
ден да може да работи сигурно и непрекинато во сите по-
гонски услови и да има склопови за автоматско корегира-
ње на работата на матичните саати по пругата. За работа, 
на сите часовници  во станиците треба да се вградат ма-
тични електрични часовници или релејни уреди;  

(3) Електричната енергија за давање на струјни им-
пулси треба да биде обезбедена од акумулаторска бате-
рија што го напојува комуникацискиот уред. 

(4) Матичниот часовник треба да биде опремен со 
уред за прием и реализација на корекционите времен-
ски импулси, да биде точен со максимално отстапува-
ње +/- 10 ѕ дневно и да има уред за подесување на 
струјните кола на секундарните часовници. 

 
4. Уреди за озвучување 

 
Член 25 

Со проектирање и градење на уредите за озвучува-
ње се постигнува известување на патниците и службе-
ните лица за движењето на возовите а треба да ги задо-
волат следните карактеристики: 

1) Поедини целини на звучници да можат поеди-
нечно, групно и сите заедно да се вклучуваат; 

2) Да постои можност за лесна замена на едеиници-
те кои се во дефект; 

3) Со уредот да се испорача посебен команден пулт 
со столна изведба и потребни елементи за вклучува-
ње/исклучување на поединечни групи на звучници, со 
контрола на работата на целиот уред и на секој поеди-
нечно и  

4) Со користење на микрофонот, акустичниот пози-
вен сигнал на телефонот да може да се замени со оп-
тички. 

 
5. Регистрофонски уреди 

 
Член 26 

(1) При проектирање и градење на регистрофонски-
те уреди кои служат за непрекинато снимање на разго-
ворите од телефонските водови што се користат за ре-
гулирање на сообраќајот, треба да ги задоволат следни-
те карактеристики:  

1) Снимањето на разговор да се врши без прекин на 
уред за запис; 

2) Да се обезбеди непрекината работа на уредот за 
запис најмалку 24 часа, и  да овозможи истовремено 
регситрирање на најмлаку 6 разговори. 

3) Секој основен дел кој со својата несигурност би 
можел да оневозможи непрекината работа на целиот 
уред, автоматски да префрли на резервниот дел и да 
покаже соодветeн сигнал „ДЕФЕКТ“. 

4) Бришењето и снимањето на уредот за запис не 
треба да се врши на самиот регистрофон, туку треба да 
се оствари посебно со уред за бришење на уредите за 
запис. 

(2) Уредот за запис треба: 
1) При снимање на секој канал да овозможи преслу-

шување на разговорите;  
2) Да може сигурно да се утврди правилно функци-

онира; 
3) Да може сигурно да се утврди дали е вршено не-

допуштено сечење и бришење на постоeчки снимки; 
4) Да постои можност за отворена репродукција на 

снимените записи на уред за репродукција со кое да не 
се пречи на симањето; 

5) Квалитетот на снимената информација да обезбе-
ди потполна разбирливост и верност на информациите; 

6) да обезбеди сигурно препознавање на бојата на 
гласот во сите можни погонски услови на работа и си-
гурно време на одвивање на разговор и 

7) Напојувањето на регистрофонот со електрична 
енергија, да биде изведено во склоп на напојувањето на 
комуникациското и (СС) сигнално-сигурносните уреди.  
 

IV. ПРУЖНИ СИГНАЛНО КОМУНИКАЦИСКИ  
КАБЛОВИ 

 
Член 27 

(1) При проектирање и градење на пружните сиг-
нално комуникациони каблови кои служат за пренос на 
информации од комуникационите и сигнално сигур-
носните постројки, треба да обезбедат сигурен и непре-
кинат пренос на сите информации и истите треба да 
бидат конструирани и заштитени, така да врз нив не 
треба да има влијание струјата од електровлечата.  
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(2) Конструкцијата, составот, параметрите и кара-
ктеристиките (електрични и механички) на кабловите, 
дефинирани во проектната задача треба да содржат: 

1) Предвидена брзина за движење на возовите за тој 
дел на пругата; 

2) Обем и елементи на осигурување; 
3) Опис на условите на работа на проектираните об-

јекти; 
4) Микро локација на сите елементи и постројки кој 

се предмет на осигурување и  
5) Густина на собраќај и други барања предвидени 

за соодветни типови на објекти. 
 

V  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи  Правилникот за нормативи и стан-
дарди за Проектирање и градење на сигнално - сигур-
носни и комуникациски уреди („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 137/07). 

 
Член 29 

Овој  правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Бр. 01-14202/1                                 Министер 

26 октомври 2010 година            за транспорт и врски,  
       Скопје                              Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3120. 
Врз основа на член 19, алинеjа 7 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 
34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-
на вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини           ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95         до 32,099 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98         до 33,437 
 
б) Дизел гориво            ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)        до 33,060 
 
в) Масло за горење           ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 32,561 
   
г) Мазут               ден/кг 
- М-1 НС             до 25,934 

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 69,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 71,00 
 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 58,50 
 
в) Масло за горење        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 47,00 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС          до 32,124 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 
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 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
 
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,705 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 22,062 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,486 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 

 
Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 23.11.2010 година. 
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