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С О Д Р Ж И Н А

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
375. 

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 14 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 52/91) како и  врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20.02.2007 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА  
Член 1 

Се дава согласност Сиљан Мицевски да се именува за почесен конзул на Република Србија во Република 
Македонија, со седиште во Битола. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.  
              Бр. 24/1                                  Заменик на претседателот 
20 февруари 2007 година                          на Владата на Република 

        Скопје                                                 Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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376. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 52/91) како и  врз основа на член 36, 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.02.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АЈДИН, РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија за почесен кон-

зул на Република Македонија во Ајдин, Република Тур-
ција, го именува: 

- Ибрахим Донерташ, истакнат и авторитетен сто-
панственик. 

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

 
              Бр. 20/1                  Заменик на претседателот 
20 февруари 2007 година         на Владата на Република 

        Скопје                           Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
377. 

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 52/91) како и  врз основа на член 36, 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.02.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРИНЦИПАТОТ 

МОНАКО 
 
1. Владата на Република Македонија за почесен 

конзул на Република Македонија во Принципатот Мо-
нако, го именува: 

- Жорж Блот, еден од 20-те највлијателни личности 
во Монако 
со мандат до две години со право на продолжување. 

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

 
              Бр. 21/1                 Заменик на претседателот 
20 февруари 2007 година        на Владата на Република 

         Скопје                          Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
378. 

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 52/91) како и  врз основа на член 36, 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.02.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ГЕТЕБОРГ, 

КРАЛСТВО ШВЕДСКА 
 
1. Владата на Република Македонија за почесен ге-

нерален конзул на Република Македонија во Гетеборг, 
Кралство Шведска, го именува: 

- Ролф Еди Соли, професор при Институтот за 
истражување во Гетеборг. 

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

 
              Бр. 22/1                 Заменик на претседателот 
20 февруари 2007 година        на Владата на Република 

        Скопје                            Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
379. 

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 52/91) како и  врз основа на член 36, 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.02.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПОКРАИНАТА 

САКСОНИЈА, СР ГЕРМАНИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија за почесен кон-

зул на Република Македонија во Покраината Саксонија, 
СР Германија, со седиште во Дрезден, го именува: 

- Дитер Јурген Еплер, истакнат и авторитетен биз-
нисмен  
со мандат до две години со право на продолжување. 

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

 
              Бр. 23/1                 Заменик на претседателот 
20 февруари 2007 година        на Владата на Република 

        Скопје                           Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
380. 

Врз основа на член 20, став 4 од Законот за безбедност 
на производите (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 33/2006), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР НА ЛИФТОВИ  
И СИГУРНОСНИ УРЕДИ ЗА ЛИФТОВИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат суштествените 
барања што треба да ги исполнуваат лифтовите и си-
гурносните уреди за лифтови, постапките за оцена на 
сообразноста при нивното пуштање на пазар, како и ус-
ловите кои треба да ги исполнуваат правните лица што 
учествуваат во постапките за оцена на сообразноста. 
 

Член 2 
Лифт, во смисла на овој правилник, е трајно вграде-

на постројка за превоз, што опслужува одредени стани-
ци, со користење на кабина која се движи во возно ок-
но помеѓу цврсто вградени водилки, наклонети под 
агол поголем од 15о спрема хоризонталата и наменета 
за превоз на: 

- лица, 
- лица и стоки, 
- само стоки, доколку кабината е пристапна, однос-

но доколку лице може без потешкотии да влезе во неа, 
а истата е опремена со управувачка кутија сместена во 
кабината или на дофат на лицето што е внатре. 
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Одредбите од овој правилник се применуваат и за 
лифтовите што се движат по точно определен правец, 
дури и кога не се движат по цврсто вградени водилки. 

 
Член 3 

Сигурносни уреди за лифтови, во смисла на овој 
правилник, се:  

1. Уреди за забравување на врати на лифтовски окна. 
2. Уреди за заштита од паѓање, кои спречуваат па-

ѓање на кабината или неконтролирани движења нагоре, 
наведени во член 26 од овој правилник. 

3. Уреди за ограничување на брзината. 
4. Одбојници, и тоа: 
(а) одбојници со акумулирање на енергија: 
- нелинеарни или 
- со придушување при повратно движење. 
(б) одбојници со придушување на енергија. 
5. Сигурносни уреди приклучени на хидрауличните 

кругови кога се користат како уреди за заштита од паѓање. 
6. Електрични сигурносни уреди во форма на си-

гурносни прекинувачи кои содржат електронски ком-
поненти.  

Член 4 
Одредбите од овој правилник не се применуваат за:  
- жичарници, вклучувајќи ги и жичарниците со ка-

бина кои се движат по шини, за јавен или приватен 
превоз на лица, 

- лифтови што се специјално проектирани и кон-
струирани за воени или полициски цели, 

- извозни постројки во рудници, 
- лифтовски платформи и подигачи во театри, 
- подигачи монтирани во превозни средства, 
- лифтови поврзани со машинска постројка и наме-

нети исклучиво за пристап до работното место, 
- железници со запчест пренос, 
- градежни дигалки наменети за подигање лица или 

лица и стоки.  
Член 5 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење:  

- “монтажер на лифт” е физичко или правно лице 
кое ја презема одговорноста за проектирањето, кон-
струирањето, составувањето, вградувањето (монтажа-
та) и пуштањето на пазар на лифтот и кое става ознака 
за сообразност и изготвува изјава за сообразност, 

- “пуштање на пазар на лифт” е активност со која 
лифтот станува достапен заради негова употреба или 
натамошна дистрибуција со или без плаќање на надо-
месток,  

- “производител на сигурносен уред“ е физичко или 
правно лице кое ја презема одговорноста за проектира-
њето, конструирањето и производството на сигурнос-
ниот уред и кое става ознака за сообразност и изготву-
ва изјава за сообразност, 

- “модел на лифт” е лифт-примерок чија техничка 
документација го покажува начинот на кој ќе се испол-
нат суштествените безбедносни барања за лифтовите 
што одговараат на моделот на лифтот дефиниран со 
објективни параметри и што користи исти сигурносни 
уреди. Во техничката документација треба јасно да би-
дат назначени сите дозволени варијации, помеѓу моде-
лот на лифтот и лифтовите што претставуваат дел од 
лифтовите изведени од моделот на лифтот (со макси-
малните и минималните вредности). Со пресметка 
и/или врз основа на проектната документација, може 
да се покаже сличноста на дел од опремата за да се за-
доволат суштествените барања за безбедност. 

 
Член 6 

Во случај кога, за лифтовите, опасностите наведени 
во овој правилник се целосно или делумно опфатени со 
други технички прописи, тогаш одредбите од овој пра-
вилник нема да се применуваат или ќе престанат да се 
применуваат, кога се работи за лифтови и опасности 
опфатени со примената на тие технички прописи. 

Член 7 
Лифтовите опфатени со овој правилник можат да се 

пуштаат на пазарот и да се употребуваат само доколку 
не го загрозуваат здравјето или безбедноста на луѓето, 
или во одредени случаи безбедноста на имотот и кога 
прописно вградените и одржувани лифтови се користат 
за предвидената намена. 

Сигурносните уреди опфатени со овој правилник 
можат да се пуштаат на пазарот и да се употребуваат 
само доколку лифтовите во кои треба да се постават не 
го загрозуваат здравјето или безбедноста на луѓето, 
или во одредени случаи безбедноста на имотот и кога 
прописно поставените и одржувани уреди се користат 
за предвидената намена. 

 
Член 8 

Лифтовите опфатени со овој правилник треба да ги 
задоволат суштествените здравствени и безбедносни 
барања пропишани во Глава II од овој правилник. 

Сигурносните уреди опфатени со овој правилник 
треба да ги задоволат суштествените здравствени и 
безбедносни барања пропишани во Глава II од овој 
правилник или да овозможат лифтовите во кои се по-
ставени да ги задоволат овие барања. 

 
Член 9 

На саемски манифестации, изложби или презента-
ции, можат да се прикажуваат лифтови или сигурносни 
уреди кои не се во согласност со одредбите на овој пра-
вилник,  под услов, некој видлив знак јасно да покажува 
дека тие лифтови или сигурносни уреди не се усогласе-
ни и под услов да не се продаваат се додека не се усогла-
сат од страна на  монтажерот на лифтот, производителот 
на сигурносните уреди или нивниот овластен претстав-
ник со седиште во Република Македонија.  

За време на прикажувањето на лифтовите и/или на 
сигурносните уреди на саемски манифестации, излож-
би или презентации, треба да бидат преземени соодвет-
ни безбедносни мерки заради обезбедување на зашти-
тата на луѓето. 

 
Член 10 

Кога националните стандарди подготвени врз осно-
ва на европските хармонизирани стандарди (во ната-
мошниот текст: национален стандард), опфаќаат едно 
или повеќе суштествени здравствени и безбедносни ба-
рања, ќе се смета дека: 

- лифтовите конструирани во согласност со тој 
стандард ги исполнуваат соодветните суштествени ба-
рања или 

- сигурносните уреди конструирани во согласност 
со тој стандард овозможуваат, лифтот на кој тие се 
прописно поставени, да ги исполни соодветните су-
штествени  барања. 

 
Член 11 

Лифтовите и сигурносните уреди што носат СЕ-оз-
нака и се придружени со ЕС-изјава за сообразност, се 
смета дека се во согласност со одредбите од овој пра-
вилник, вклучувајќи ги и постапките за оцена на соо-
бразноста. 

 
II. СУШТЕСТВЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ 
БАРАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПРОЕКТИРА-

ЊЕТО И КОНСТРУИРАЊЕТО НА ЛИФТОВИ  
И СИГУРНОСНИ УРЕДИ 

 
1. Примена на суштествените барања 

 
Член 12 

Обврските за суштествените здравствени и безбед-
носни барања се применуваат секогаш кога лифтот или 
сигурносниот уред е предмет на конкретна опасност и 
покрај тоа што се употребуваат согласно начинот да-
ден од монтажерот на лифтот или производителот на 
сигурносниот уред. 
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Во случаи кога и со најсовремената техника и тех-
нологија не е можно да се постигнат целите, лифтовите 
и сигурносните уреди треба да бидат проектирани и 
изработувани на начин со кој во најголема можна мер-
ка ќе бидат постигнати тие цели. 

Производителот на сигурносниот уред и монтаже-
рот на лифтот треба да ја проценат опасноста, со цел да 
се утврдат оние опасности што се однесуваат на нивни-
те производи, за да можат потоа да ги проектираат и 
конструираат, водејќи сметка за сопствената процена 
на опасноста. 

 
Член 13 

Суштествените барања опфатени со други технички 
прописи, а кои не се вклучени во овој правилник и 
имаат врска со лифтовите, треба соодветно да се при-
менуваат. 

Кога постои реална опасност која не е опфатена со 
одредбите од овој правилник, тогаш се применуваат 
суштествените здравствени и безбедносни барања од 
други технички прописи кои ја опфаќаат таа опасност. 
 

2. Кабина 
 

Член 14 
Кабината треба да биде проектирана и конструира-

на така да обезбеди простор и јакост што одговараат на 
максималниот број лица и на номиналната носивост, 
пропишани од монтажерот на лифтот. 

Кога се работи за лифтови за превоз на лица и кога 
нивните димензии го дозволуваат тоа, кабината треба 
да биде проектирана и конструирана на начин на кој 
нејзините конструктивни карактеристики нема да го 
попречуваат или отежнуваат пристапот и употребата 
од страна на хендикепирани лица и на начин да овоз-
можи прилагодувања за полесна употреба од страна на 
таквите лица. 
 

3. Уреди за бесење и уреди за потпирање 
 

Член 15 
Уредите за бесење и/или за потпирање на кабината, 

дополнителните уреди и сите приклучни делови, треба 
да бидат избрани и проектирани така да осигураат со-
одветен степен на безбедност и да ја намалат опасноста 
од паѓање на кабината, водејќи сметка за условите за 
користење, употребените материјали и условите на 
производство. 

Кога за бесење на кабината се употребуваат јажиња 
и вериги, треба да има најмалку две независни јажиња 
или вериги со сопствен систем за прицврстување, кои 
не треба да бидат споени или врзани, освен кога тоа е 
неопходно за прицврстување или за формирање јамка. 

 
4. Контрола на оптоварување и на зголемена  

брзина на движење 
 

Член 16 
Лифтовите треба да бидат проектирани, конструи-

рани и монтирани така да го спречат нормалното поа-
ѓање доколку е надмината номиналната носивост. 

 
Член 17 

Лифтовите треба да бидат опремени со уред за 
ограничување на брзина, освен кај лифтовите кај кои 
погонскиот систем спречува пречекорување на брзина-
та.  

Брзите лифтови треба да бидат опремени со уред за 
надгледување (мониторинг) на брзината и уред за огра-
ничување на брзината. 

Лифтовите со погон преку фрикциони јажници тре-
ба да бидат проектирани така да обезбедат постојан 
контакт на влечните јажиња на јажницата. 

5. Погонска машина 
 

Член 18 
Секој лифт треба да има своја сопствена погонска 

машина, освен кај лифтовите кај кои противтегот е за-
менет со втора кабина. 

Монтажерот на лифтот треба да осигури погонската 
машина и придружните уреди на лифтот да не се до-
стапни, освен за одржување и во итни случаи. 

 
6. Управување со лифт 

 
Член 19 

Управувачките кутии на лифтовите наменети за 
употреба од страна на хендикепирани лица, без при-
дружба, треба да бидат соодветно проектирани и по-
ставени. 

Функциите на управувачките кутии треба да бидат 
јасно назначени. 

 
Член 20 

Струјните кругови од повикувачките кутии за група 
лифтови можат да бидат деливи или меѓусебно поврзани. 

Електричната опрема треба да биде вградена и по-
врзана така што: 

- да не постои никаква измешаност со струјните 
кругови кои не се во директна врска со лифтот, 

- електричното напојување да може да се вклучи и 
исклучи кога лифтот е оптоварен, 

- движењата на лифтот да зависат од електрични 
сигурносни уреди, во одделни електрични сигурносни 
струјни кругови, 

- грешка во електричната инсталација да не предиз-
вика опасна погонска состојба на лифтот. 

 
7. Спречување на опасности за лица надвор  

од кабината 
 

Член 21 
Лифтот треба да биде проектиран и конструиран та-

ка да осигури просторот во кој се движи кабината да не 
е достапен, освен за одржување или во итни случаи.  

Нормалната употреба на лифтот треба да биде оне-
возможена пред да треба да влезе некое лице во про-
сторот во кој се движи кабината. 

 
Член 22 

Лифтот треба да биде проектиран и конструиран та-
ка да се обезбеди доволен заштитен простор под и над 
кабината за да се спречи опасноста од удирање кога ка-
бината е во една од крајните позиции што се постигну-
ва со слободен простор или со помошни средства по-
ставени после крајните позиции.  

Во специфични случаи, особено во постоечки згра-
ди каде што ова решение е невозможно во потполност 
да се исполни, можат да се применат и други соодвет-
ни средства за да се избегне опасноста. 

 
Член 23 

Станиците на влезот и излезот од кабината треба да 
бидат опремени со врати со соодветна механичка ја-
кост за условите за кои се предвидени. 

 
Член 24 

Уредот за забравување, за време на нормална рабо-
та на лифтот, треба да спречи: 

- кабината да почне да се движи, без разлика дали е 
намерно или ненамерно активирана, доколку сите вра-
ти  на станиците не се затворени и забравени, 

- отворање на вратата на станицата, во случај кога 
кабината се движи и е надвор од зоната на одбравување. 

При пристигнување на определена станица, во зо-
ната на запирање на лифтот, можат да бидат дозволени 
движења на кабината со отворени врати, под услов бр-
зината при нивелирањето да е контролирана. 
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8. Спречување на опасности за лица во кабината 
 

Член 25 
Лифтовските кабини треба да бидат потполно за-

творени со ѕидови по целата должина вклучувајќи ги и 
вградените подови и тавани, со исклучок на вентилаци-
оните отвори и отворите за врати по целата должина.  

Вратите на кабината треба да бидат проектирани и 
вградени така што кабината да не може да се движи до-
колку вратите не се затворени и лифтот да застане до-
колку вратите се отворат, освен движењето за запира-
ње при нивелирање на определена станица, согласно 
член 24, став 2 од овој правилник. 

Кога постои опасност од паѓање помеѓу кабината и 
лифтовското окно или ако нема окно, вратите на каби-
ната треба да останат затворени и забравени доколку 
лифтот застане помеѓу две станици. 

 
Член 26 

Во случај на прекин на струја или откажување на 
функцијата на уредите, лифтот треба да има уреди за 
заштита од слободно паѓање или за заштита од некон-
тролирани движења на кабината нагоре. 

Уредот за спречување на слободното паѓање на ка-
бината треба да биде независен од уредот за поврзува-
ње и бесење на кабината. 

Уредот за спречување на слободното паѓање и не-
контролирано движење нагоре, треба да може да ја за-
пре кабината при номинално оптоварување и при ма-
ксимална брзина предвидена од монтажерот на лифтот. 
Независно од состојбата на оптоварувањето, секое за-
пирање предизвикано од овој уред не треба да предиз-
вика забавување опасно за патникот. 

 
Член 27 

Помеѓу дното на јамата од лифтовското окно и по-
дот на кабината треба да бидат вградени одбојници. 

Слободниот простор, наведен во член 22 од овој 
правилник, треба да биде измерен при потполно збие-
ни одбојници, освен за лифтови кај кои поради проект-
но решение на погонскиот систем, кабината не може да 
навлезе во слободниот простор. 

 
Член 28 

Лифтовите треба да бидат проектирани и конструи-
рани така што да оневозможат задвижување на кабина-
та доколку уредот за заштита од слободно паѓање или 
за заштита од неконтролирани движења на кабината 
нагоре, наведен во член 26 од овој правилник, не е во 
работна положба. 

 
9. Спречување на други опасности 

 
Член 29 

Вратите на лифтовското окно и вратите на кабината 
или и двете заедно, кога се со механизиран погон, тре-
ба да имаат вградено уред за заштита од опасност на 
удирање при нивното движење. 

Вратите на лифтовското окно, кога придонесуваат 
за заштита на зградата од пожар, вклучувајќи ги и тие 
со стаклени делови, треба да бидат соодветно огноот-
порни во смисла на нивен интегритет и на нивните ка-
рактеристики што се однесуваат на изолација за неши-
рење на пламенот и пренесувањето на топлината (тер-
мичко зрачење).  

Член 30 
Противтеговите треба да бидат поставени така да се 

избегнува опасноста од судирање со кабината или па-
ѓање врз неа. 

 
Член 31 

Лифтовите треба да бидат опремени со средства 
кои ќе им овозможат на луѓето заглавени во кабината 
да бидат ослободени и евакуирани. 

Член 32 
Во кабината треба да бидат вградени уреди за дво-

насочна комуникација кои овозможуваат постојан кон-
такт со службата за спасување. 

Кабините треба да бидат проектирани и конструи-
рани за да обезбедат доволна вентилација за патници-
те, дури и во случај на подолго стоење. 

Кабината треба да биде соодветно осветлена секо-
гаш кога е во употреба или кога е отворена врата. Во 
кабината треба да има и помошно (панично) светло. 

Средствата за комуникација од став 1 на овој член и 
помошното (панично) светло, од став 3 на овој член, 
треба да бидат така проектирани и конструирани за да 
функционираат дури и без нормално напојување со 
електрична енергија. Времето на работење треба да би-
де доволно долго за да обезбеди нормално одвивање на 
постапката за спасување. 

 
Член 33 

Лифтовите треба да бидат проектирани и конструи-
рани така да во случај температурата на погонската ма-
шина го надмине максимумот пропишан од монтаже-
рот на лифтот, да можат да го завршат таквото движе-
ње, но да ги одбијат новите команди. 

 
Член 34 

Управувачките струјни кругови на лифтот кои мо-
жат да бидат употребувани во случај на пожар треба да 
бидат проектирани и произведени така да лифтовите 
можат да бидат заштитени од застанување на одредени 
станици и да им овозможат на спасувачките екипи при-
оритет на управувањето со лифтот. 
 

10. Означување  
Член 35 

Покрај минималните податоци потребни за пушта-
ње на пазарот на машини опфатени со техничките про-
писи за безбедност на машини, секоја кабина треба да 
има лесно видлива плочка која јасно ја покажува номи-
налната носивост (во килограми) и максималниот број 
на лица кои можат да се превезуваат. 
 

Член 36 
Ако лифтот е проектиран така да им овозможи на 

луѓето заглавени во кабината да излезат без надвореш-
на помош,  тогаш потребните упатства треба да бидат 
јасни и видливи во кабината. 

 
11. Упатства за употреба  

Член 37 
Сигурносните уреди треба да бидат придружени со 

упатство за употреба напишано на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо, така да склопувањето, повр-
зувањето, поднесувањето и одржувањето, можат да се 
вршат ефикасно и без опасност. 

 
Член 38 

Секој лифт треба да биде придружен со документа-
ција напишана на македонски јазик и неговото кирил-
ско писмо. Документацијата треба да содржи најмалку: 

- упатство за употреба кое содржи цртежи и дија-
грами неопходни за нормална употреба, како и упат-
ства за одржување, инспекција, поправка, периодични 
прегледи и упатства за спасувачките операции наведе-
ни во член 31 од овој правилник, 

- книга за одржување во која се бележат задолжи-
телните одржувања и поправките, а по можност и пер-
иодичните прегледи. 

 
III. ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА 

  
1. Постапки за оцена на сообразноста      

Член 39 
Сигурносните уреди, пред да се пуштаат на паза-

рот, производителот на сигурносниот уред или негови-
от овластен претставник со седиште во Република Ма-
кедонија, треба: 
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(а) (i) да достави модел на сигурносниот уред за 
“испитување на тип” во согласност со одредбите од 
Глава V на овој правилник и за производствените про-
верки извршени од страна на правно лице за оцена на 
сообразноста, во согласност со одредбите од Глава VI 
на овој правилник; 

(ii) или, да достави модел на сигурносен уред за 
“испитување на тип” во согласност со одредбите од 
Глава V на овој правилник, и да има воведено систем 
за обезбедување на квалитет на производ, во соглас-
ност со одредбите од Глава VII на овој правилник; 

(iii) или, да има воведено целосен систем за обезбе-
дување на квалитет, во согласност со одредбите од 
Глава VIII на овој правилник; 

(б) да стави ознака за сообразност на секој сигурно-
сен уред и да изготви изјава за сообразност што ги со-
држи податоците наведени во член 48 став 2 од овој 
правилник, водејќи сметка за спецификациите на при-
менетата постапка утврдена со одредбите на Глава VI, 
Глава VII или Глава VIII од овој правилник; 

(в) да чува копија од изјавата за сообразност уште 
10 години од датумот на кој сигурносниот уред е про-
изведен последен пат. 

 
Член 40 

Лифтот, пред да се пушти на пазарот, треба да има 
поминато една од следните постапки: 

(i) ако е проектиран како лифт што поминал по-
стапка за испитувања на тип, во согласност со одредби-
те од Глава X на овој правилник, може да биде кон-
струиран, монтиран и тестиран со: 

- спроведување на завршна инспекција  за лифт, во 
согласност со одредбите од Глава IX на овој правил-
ник, или 

- примена на систем за обезбедување на квалитет, 
во согласност со одредбите од Глава XII на овој пра-
вилник, или  

- примена на систем за обезбедување на квалитет, 
во согласност со одредбите од Глава XI на овој правил-
ник. 

Постапките за фазите на проектирање и на констру-
ирање, од една страна, и постапките за фазите на мон-
тирање и на тестирање, од друга страна, можат да се 
изведат на истиот лифт. 

(ii) или, ако е проектиран како моделот на лифт што 
поминал постапка за испитување на тип, во согласност 
со одредбите од Главата X на овој правилник, може да 
биде конструиран, монтиран и тестиран со: 

- спроведување на завршна инспекција за лифт, во 
согласност со одредбите од Глава IX на овој правил-
ник, или 

- примена на систем за обезбедување на квалитет, 
во согласност со одредбите од Глава XII на овој пра-
вилник, или  

- примена на систем за обезбедување на квалитет, во 
согласност со одредбите од Глава XI на овој правилник; 

(iii) или, ако е проектиран како лифт за кој е приме-
нет систем за обезбедување на квалитет во согласност со 
одредбите од Глава XIV на овој правилник, дополнет со 
ревизија на проектот, доколку проектот не е во целосна 
согласност со националните стандарди, лифтот може да 
биде конструиран, монтиран и тестиран со: 

- спроведување на завршна инспекција за лифт, во 
согласност со одредбите од Глава IX на овој правил-
ник, или 

- примена на систем за обезбедување на квалитет, 
во согласност со одредбите од Глава XII на овој пра-
вилник, или  

- примена на систем за обезбедување на квалитет, во 
согласност со одредбите од Глава XI на овој правилник; 

(iv) или, да ја има поминато постапката за поеди-
нечна верификација на лифт, во согласност со одредби-
те од Глава XIII на овој правилник, спроведена од стра-
на на правно лице за оцена на сообразноста; 

(v) или, да бил подложен на систем за обезбедување 
на квалитет, во согласност со одредбите од Глава XIV 
на овој правилник, дополнет со ревизија на проектот, 
доколку проектот не е целосно во согласност со нацио-
налните стандарди. 

Во случаите наведени во точките (i), (ii) и (iii) на 
овој член, одговорното лице за проектот, треба да му 
ги достави на одговорното лице за конструирање, мон-
тирање и тестирање, сите потребни документи и ин-
формации за лифтот да работи безбедно. 

 
Член 41 

Во сите случаи наведени во член 40 од овој правил-
ник, монтажерот на лифтот става на лифтот ознака за соо-
бразност и изготвува изјава за сообразност што ги содржи 
податоците наведени во член 48 став 3 од овој правилник, 
водејќи сметка за спецификациите на применетата по-
стапка утврдена со одредбите на Глава IX, Глава XI, Гла-
ва XII, Глава XIII или Глава XIV на овој правилник.  

Монтажерот ја чува копијата од изјавата за сообраз-
ност уште 10 години од датумот кога лифтот е пуштен 
на пазарот. 

 
Член 42 

Кога лифтовите или сигурносните уреди подлежат 
на други технички прописи кои се однесуваат на по-
себни барања и кои предвидуваат ставање на ознака за 
сообразност, тогаш ознаката за сообразност треба да 
покажува дека лифтот или сигурносниот уред ги ис-
полнува и одредбите на тие технички прописи. 

Кога техничките прописи од став 1 на овој член, 
дозволуваат производителот на сигурносниот уред или 
монтажерот на лифтот, за време на преодниот период, 
да одберат кои одредби да ги применат, тогаш ознаката 
за сообразност треба да ја покажува само усогласено-
ста со применетите одредби од тие прописи. Поедино-
стите од применетите техничките прописи треба да се 
дадат во документите, забелешките или упатствата што 
се бараат со тие технички прописи и треба да го при-
дружуваат лифтот или сигурносниот уред. 

 
Член 43 

Кога ниту монтажерот на лифтот, ниту производи-
телот на сигурносниот уред, ниту неговиот овластен 
претставник со седиште во Република Македонија не 
ги исполнуваат обврските од членовите 39, 40, 41 и 42 
на овој правилник, тогаш тие обврски се пренесуваат 
на секој што го пушта лифтот или сигурносниот уред 
на пазарот и на секој што произведува лифт или сигур-
носен уред за сопствена употреба. 

 
2. Правни лица за вршење на оцена на сообразност 

 
Член 44 

Правното лице кое се овластува да ги врши постап-
ките за оцена на сообразност на сигурносни уреди 
и/или лифтови ( во натамошниот текст: овластено тело) 
треба да ги исполнува условите за вршење на оцена на 
сообразност, наведени во Глава IV од овој правилник.  

 
Член 45 

Овластеното тело, што ги исполнува условите за 
вршење на оцена на сообразност, наведени во Глава IV 
од овој правилник, може да се овласти за една или за 
повеќе од следните постапки за оцена на сообразност 
на сигурносни уреди: 

- испитување на тип на сигурносни уреди (модул 
“B”), согласно одредбите од Глава V на овој правил-
ник, со наведување на листа на сигурносни уреди за 
кои телото е овластено да врши оцена на сообразноста, 

- сообразност со тип на сигурносни уреди примену-
вајќи случајна проверка (модул “C”), согласно одред-
бите од Глава VI на овој правилник, со наведување на 
листа на сигурносни уреди за кои телото е овластено да 
врши оцена на сообразноста, 
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- обезбедување на квалитет на производ за сигур-
носни уреди (модул “Е”), согласно одредбите од Глава 
VII на овој правилник, со наведување на листа на си-
гурносни уреди за кои телото е овластено да врши оце-
на на сообразноста, 

- целосно обезбедување на квалитет за сигурносни 
уреди (модул “H”), согласно одредбите од Глава VIII 
на овој правилник, со наведување на листа на сигур-
носни уреди за кои телото е овластено да врши оцена 
на сообразноста. 

Овластеното тело, што ги исполнува условите за 
вршење на оцена на сообразност, наведени во Глава IV 
од овој правилник, може да се овласти за една или за 
повеќе од следните постапки за оцена на сообразност 
на лифтови: 

- завршна инспекција за лифтови, согласно одред-
бите од Глава IX на овој правилник, со наведување на 
листа на типовите лифтови за кои телото е овластено 
да врши завршна инспекција, 

- испитување на тип на лифтови (модул “B”), сог-
ласно одредбите од Глава X на овој правилник, со на-
ведување на листа на типовите лифтови за кои телото е 
овластено да врши оцена на сообразноста, 

- обезбедување на квалитет на производството на 
лифтови (модул “D”), согласно одредбите од Глава XI 
на овој правилник, со наведување на листа на типовите 
лифтови за кои телото е овластено да врши оцена на 
сообразноста, 

- обезбедување на квалитет за производ за лифтови 
(модул “E”), согласно одредбите од Глава XII на овој 
правилник, со наведување на листа на типовите лифто-
ви за кои телото е овластено да врши оцена на сообраз-
носта, 

- поединечна верификација за лифтови (модул “G”), 
согласно одредбите од Глава XIII на овој правилник, со 
наведување на листа на типовите лифтови за кои тело-
то е овластено да врши оцена на сообразноста, 

- целосно обезбедување на квалитет за лифтови 
(модул “H”), согласно одредбите од Глава XIV на овој 
правилник, со наведување на листа на типовите лифто-
ви за кои телото е овластено да врши оцена на сообраз-
носта. 

Овластеното тело кое ги врши постапките за оцена 
на сообразност на сигурносни уреди и/или лифтови 
треба да има еднозначен идентификациски број на те-
лото. 

 
Член 46 

Овластеното тело кое ги врши постапките за оцена 
на сообразност на сигурносни уреди и/или лифтови, тре-
ба постојано да ги исполнува условите наведени во Гла-
ва IV од овој правилник и да е способно да ги извршува 
и специфичните задачи од националните стандарди.  

 
Член 47 

Постапката за назначување (нотифицирање) на ов-
ластеното тело во Европската комисија, се изведува 
согласно прописите за безбедност на производите.  

 
3. Изјава за сообразност 

 
Член 48 

Изјавата за сообразност треба да биде во печатена 
форма, заверена и напишана на македонски јазик и не-
говото кирилско писмо. 

Изјавата за сообразност на сигурносните уреди тре-
ба да ги содржи следниве податоци: 

- име,презиме и адреса или назив и седиште на про-
изводителот на сигурносните уреди, 

- име, презиме и адреса или назив и седиште на не-
говиот овластен претставник со седиште Република 
Македонија (каде што е соодветно), 

- опис на сигурносниот уред, детали за типот или 
серијата и серискиот број (доколку ги има), 

- сигурносната функција на сигурносниот уред (ако 
не е јасно од описот), 

- година на производство на сигурносниот уред, 
- сите релевантни прописи со кои сигурносниот 

уред е сообразен, 
- повикување на употребените национални стандар-

ди (каде што е соодветно), 
- назив, седиште и идентификациски број на овла-

стеното тело кое го извршило испитувањето на тип, 
согласно член 39 точка (а) алинеи (i) и (ii) од овој пра-
вилник (каде што е соодветно), 

- повикување на сертификатот за испитување на 
тип издаден од овластено тело (каде што е соодветно), 

- назив, седиште и идентификациски број на овла-
стеното тело кое ја извршило контролата на производс-
твото, согласно член 39 точка (а) алинеја (ii) од овој 
правилник (каде што е соодветно), 

- назив, седиште и идентификациски број на овла-
стеното тело кое го проверило системот за контрола на 
квалитет на производителот, согласно член 39 точка (а) 
алинеја (iii) од овој правилник (каде што е соодветно), 

- идентификација на лицето кое е овластено да пот-
пишува во име на производителот на сигурносните 
уреди или во име на неговиот овластен претставник со 
седиште во Република Македонија. 

Изјавата за сообразност на монтираните лифтови 
треба да ги содржи следните податоци: 

- име, презиме и адреса или назив и седиште на 
монтажерот на лифтот, 

- опис на лифтот, детали за типот или за серијата, 
сериски број и адреса на која е монтиран лифтот, 

- година на монтажа на лифтот, 
- сите релевантни прописи со кои лифтот е сообра-

зен, 
- повикување на употребените национални стандар-

ди (каде што е соодветно), 
- назив, седиште и идентификациски број на овла-

стеното тело кое го извршило испитувањето на тип на 
моделот од лифтот, согласно член 40 точки (i) и (ii) од 
овој правилник (каде што е соодветно), 

- повикување на сертификатот за испитување на 
тип на лифтови (каде што е соодветно), 

- назив, седиште и идентификациски број на овла-
стеното тело кое ја извршило верификацијата на ли-
фтот согласно член 40 точка (iv) од овој правилник (ка-
де што е соодветно), 

- назив, седиште и идентификациски број на овла-
стеното тело кое ја извршило завршната инспекција  на 
лифтот согласно алинеја 1 од член 40 точки (i), (ii) и 
(iii) на овој правилник (каде што е соодветно), 

- назив, седиште и идентификациски број на овла-
стеното тело кое извршило инспекција на системот за 
квалитет применет од монтажерот на лифтот согласно 
алинеите 2 и 3 од член 40 точки (i), (ii), (iii) и (v) на 
овој правилник (каде што е соодветно), 

- идентификација на лицето кое е овластено да пот-
пишува во име на монтажерот на лифтот. 

 
IV. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ОВЛАСТЕНИТЕ ТЕЛА ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО 
ПОСТАПКИТЕ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА 
 

Член 49 
Овластеното тело, неговите одговорни лица (дире-

ктор, управител, раководител итн.) и неговиот стручен 
кадар одговорен за извршување на операциите од по-
стапките за оцена на сообразноста, не можат да бидат 
проектантот, изведувачот, снабдувачот или производи-
телот на сигурносните уреди или монтажерот на ли-
фтот, ниту пак овластениот претставник на која било 
од страните.  

Овластеното тело, неговите одговорни лица (дире-
ктор, управител, раководител итн.) и неговиот стручен 
кадар одговорен за надзор на системите за обезбедува-
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ње на квалитет, наведени во членовите 39 и 40 од овој 
правилник, не можат да бидат проектантот, изведува-
чот, снабдувачот или производителот на сигурносните 
уреди или монтажерот на лифтот на кои се врши оцена 
на сообразноста, ниту пак овластениот претставник на 
која било од страните.  

Овластеното тело, неговите одговорни лица (дире-
ктор, управител, раководител итн.) и неговиот стручен 
кадар не треба да бидат вклучени директно, ниту како 
овластени претставници во проектирањето, изведува-
њето, маркетингот, или одржувањето на сигурносните 
уреди или при монтажата на лифтовите, освен кога се 
работи за размена на технички информации помеѓу 
производителот на сигурносните уреди или монтаже-
рот на лифтот и овластеното тело. 

 
Член 50 

Овластеното тело и неговиот стручен кадар треба да 
ги вршат постапките на инспекција или на надзор со нај-
висок степен на професионален интегритет и техничка 
компетентност и треба да бидат ослободени од сите при-
тисоци и влијанија особено финансиски, кои можат да 
влијаат врз процената или врз резултатите од инспекци-
јата, особено од лица или групи лица кои имаат интерес 
од резултатите на инспекцијата или на надзорот. 

 
Член 51 

Овластеното тело треба да го има на располагање 
потребниот персонал за да може правилно да ги врши 
техничките и административните задачи поврзани со 
инспекцијата или со надзорот.  

Овластеното тело треба да има постојано вработе-
ни, најмалку три стручни лица кои се вклучени во про-
цесот на оцена на сообразноста, и тоа: 

- еден дипломиран инженер по машинство или еле-
ктротехника, со најмалку пет години континуирано 
искуство на работи поврзани со оцена на сообразноста 
на лифтови, 

- еден дипломиран инженер по машинство или еле-
ктротехника, со најмалку три години континуирано 
искуство на работи поврзани со испитување на лифтови, 

- еден работник со најмалку средно образование од 
машинска или електротехничка насока, со најмалку 
три години континуирано искуство на работи поврзани 
со испитување на лифтови. 

Кога овластеното тело врши и оцена или надзор на 
системите за обезбедување на квалитет, тогаш тоа тре-
ба да има и постојано вработен работник со високо 
образование кој е стручно оспособен и има најмалку 
три години искуство во областа на воведување и оцена 
на системи за обезбедување на квалитет. 

Сите стручни лица инволвирани во постапките за 
оцена на сообразноста, треба да имаат: 

- соодветна техничка и професионална обука, 
- задоволително познавање на условите за испиту-

вања што ги врши и соодветно искуство во такви испи-
тувања, 

- способност за изготвување и пишување сертифи-
кати, записници и извештаи потребни за да се потврди 
веродостојноста на резултатите од испитувањата. 

 
Член 52 

Овластеното тело треба да поседува потребна опре-
ма за да може правилно да ги врши техничките задачи 
опфатени со националните стандарди.  

Овластеното тело треба да поседува или да има 
пристап и до опрема потребна за специфични испиту-
вања на сигурносни уреди и/или лифтови.  

Овластеното тело треба да има разработено методо-
логии и постапки за вршење на потребните испитувања 
при оцена на сообразноста. Доколку овластеното тело 
применува специфични методологии и постапки, тие 
треба да бидат технички издржани и во согласност со 
научните и техничките достигнувања.  

Член 53 
Овластеното тело треба да ја гарантира непристрас-

носта на неговиот стручен кадар при вршење на инс-
пекција или на надзор и нивната плата не треба да за-
виси од бројот на извршени испитувања или од резул-
татите на тие испитувања. 

Овластеното тело треба да има соодветно осигуру-
вање од професионална одговорност. 

Овластеното тело, неговите одговорни лица и него-
виот стручен кадар треба да ја почитува професионална-
та доверливост што се однесува до сите информации до-
биени при извршувањето на задачите (освен пред над-
лежните државни органи) според овој правилник или 
според било која одредба од националното законодав-
ство поврзана со извршувањето на постапките за оцена 
на сообразност на сигурносни уреди и/или лифтови.  

 
V.ИСПИТУВАЊЕ НА ТИП НА СИГУРНОСЕН  

УРЕД (Модул “V”) 
 

Член 54 
Испитување на тип на сигурносен уред (Модул “V”), 

во смисла на овој правилник, е постапка со која овласте-
но тело утврдува и потврдува дека репрезентативниот 
примерок на сигурносниот уред ќе овозможи лифтот на 
кој  што е правилно вграден, да ги исполни соодветните 
барања утврдени со одредбите на овој правилник. 

 
Член 55 

Барањето за испитување на тип на сигурносен уред 
треба да биде поднесено од страна на производителот 
на сигурносниот уред или од неговиот овластен прет-
ставник со седиште во Република Македонија, до овла-
стено тело по негов избор. 

Барањето од став 1 на овој член  треба да содржи: 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот на сигурносниот уред и на неговиот 
овластен претставник со седиште во Република Маке-
донија, а ако барањето го поднесува неговиот овластен 
претставник со седиште во Република Македонија и 
местото на производство на сигурносните уреди, 

- писмена изјава дека истото барање не е поднесено 
до ниедно друго овластено тело, 

- техничка документација, 
- репрезентативен примерок на сигурносниот уред 

или детали за местото каде што може да се испита.  
Доколку смета дека е потребно, овластеното тело, 

може да побара повеќе примероци од сигурносниот 
уред за кои врши испитување на тип. 

 
Член 56 

Техничката документација треба да овозможи оце-
на на сообразноста и соодветноста на сигурносниот 
уред за да лифтот во кој  што е правилно вграден ги ис-
полнува одредбите на овој  правилник. 

Доколку е потребно за да се оцени сообразноста, 
техничката документација од став 1 на овој член  треба 
да го содржи следното: 

- општ опис на сигурносниот уред, вклучувајќи го 
подрачјето на употреба (особено можните ограничува-
ња на брзината, оптоварувањето и моќноста) и услови-
те (особено експлозивните средини и изложеноста на 
елементите на штетни влијанија), 

- склопни и работилнички цртежи или дијаграми, 
- суштествени барања кои се земени предвид и 

средствата усвоени за задоволување на барањата (на 
пример: национален стандард), 

- резултати од испитувања или пресметки извршени 
или договорени од страна на производителот, 

- копија на упатствата за склопување на сигурнос-
ните уреди, 

- чекорите преземени во текот на производството кои 
што обезбедуваат дека серијата на сигурносните уреди е 
во сообразност со испитуваниот сигурносен уред. 
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Член 57 
При испитување на тип на сигурносен уред, овла-

стеното тело треба: 
- да ја разгледа техничката документација за да оце-

ни во колкава мера може да ги исполни поставените 
цели, 

- да го испита сигурносниот уред за да ја провери 
неговата соодветност со техничката документација, 

- да изврши или да има извршено, соодветни про-
верки и тестирања потребни за да провери дали реше-
нијата донесени од производителот на сигурносниот 
уред се во согласност со барањата на овој правилник за 
да може сигурносниот уред да ја врши својата функци-
ја кога правилно е монтиран на лифтот. 

 
Член 58 

Ако репрезентативниот примерок на сигурносниот 
уред е во сообразност со одредбите што се однесуваат 
на него од овој правилник, тогаш овластеното тело тре-
ба на барателот да му издаде сертификат за испитува-
ње на тип на сигурносен уред.  

Сертификатот од став 1 на овој член треба да содржи 
име, презиме и адреса или назив и седиште на произво-
дителот на сигурносниот уред, заклучоци од проверката, 
условите за валидноста на сертификатот и податоци по-
требни за идентификација на одобрениот тип. 

 
Член 59 

Ако овластеното тело одбие да издаде сертификат 
за испитување на тип на сигурносен уред, тогаш тоа 
треба на производителот на сигурносниот уред да му 
даде детално објаснување за одбивањето.  

Во случај на одбивање за издавање на сертификат 
за испитување на тип на сигурносен уред, производи-
телот на сигурносниот уред или неговиот овластен 
претставник со седиште во Република Македонија, мо-
же да приговори до овластеното тело.  

 
Член 60 

Производителот на сигурносниот уред или негови-
от овластен преставник со седиште во Република Ма-
кедонија, треба да го извести овластеното тело за секо-
ја измена, дури и ако е од незначителна природа, која 
тој ја направил или има намера да ја направи на веќе 
одобрениот сигурносен уред, вклучувајќи ги и новите 
дополнувања или варијанти кои не се специфицирани 
во оригиналната техничка документација.  

Овластеното тело треба да ги испита измените и да 
го извести барателот дали сертификатот за испитување 
на тип на сигурносен уред продолжува да важи. 

Во случајот од став 2 на овој член, овластеното те-
ло може да издаде дополнување на оригиналниот сер-
тификат за испитување на тип на сигурносен уред или 
да побара поднесување на ново барање за испитување 
на тип на сигурносен уред. 

 
Член 61 

Секое овластено тело треба да ги информира другите 
овластени тела за релевантни информации во врска со: 

- издадени сертификати за испитување на тип на си-
гурносен уред, 

- повлечени сертификати за испитување на тип на 
сигурносен уред. 

 
Член 62 

Сертификатот за испитување на тип на сигурносен 
уред, документацијата и преписките во врска со по-
стапките за испитување на тип на сигурносен уред тре-
ба да бидат напишани на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо. 

Производителот на сигурносниот уред или негови-
от овластен претставник со седиште во Република Ма-
кедонија, треба со техничката документација да чува 
копии од сертификатите за испитување на тип на си-
гурносен уред и нивните дополнувања, уште 10 години 
откако е произведен последниот сигурносен уред. 

Во случај кога ниту производителот на сигурносниот 
уред, ниту неговиот овластен претставник немаат седи-
ште во Република Македонија, тогаш техничката доку-
ментација ја чува на располагање, физичкото или прав-
ното лице што го пушта сигурносниот уред на пазарот. 

 
VI. СООБРАЗНОСТ СО ТИП НА СИГУРНОСНИ 

УРЕДИ ПРИМЕНУВАЈЌИ СЛУЧАЈНА  
ПРОВЕРКА (Модул “С”) 

 
Член 63 

Сообразноста со тип на сигурносни уреди примену-
вајќи случајна проверка (модул “C”), во смисла на овој 
правилник, е постапка со која производителот на си-
гурносните уреди или неговиот овластен претставник 
со седиште во Република Македонија, гарантира и изја-
вува дека сигурносните уреди се во сообразност со ти-
пот онака како што е опишан во сертификатот за соо-
бразност на тип и дека ги задоволуваат барањата што 
се однесуваат на нив, утврдени со одредбите на овој 
правилник и му овозможуваат на секој лифт во кој се 
правилно вградени да ги задоволи суштествените 
здравствени и безбедносни барања утврдени со одред-
бите на овој правилник. 

Производителот на сигурносните уреди, или негови-
от овластен претставник со седиште во Република Маке-
донија, треба да стави ознака за сообразност на секој си-
гурносен уред и да изготви изјава за сообразност. 

 
Член 64 

Производителот на сигурносните уреди треба да ги 
преземе сите потребни мерки за да осигури дека произ-
водствениот процес гарантира сообразност на произве-
дените сигурносни уреди со типот онака како што е 
опишан во сертификатот за испитување на тип на си-
гурносниот уред и со барањата што се однесуваат на 
нив, утврдени со одредбите на овој правилник.  

 
Член 65 

Производителот на сигурносните уреди или негови-
от овластен претставник со седиште во Република Ма-
кедонија, треба да чува копија на изјавата за сообраз-
ност уште 10 години, откако е произведен последниот 
сигурносен уред. 

Во случај кога ниту производителот на сигурносниот 
уред, ниту неговиот овластен претставник немаат седи-
ште во Република Македонија, тогаш техничката доку-
ментација ја чува на располагање, физичкото или прав-
ното лице што го пушта сигурносниот уред на пазарот. 

 
Член 66 

Овластеното тело, избрано од производителот, тре-
ба во случајно избрани интервали да врши или да има 
извршено проверки на сигурносните уреди.  

Соодветен примерок од готовите сигурносни уреди, 
земен на самото место од страна на овластеното тело, 
треба да биде испитан и да се извршат соодветни те-
стирања онака како што е утврдено во соодветните на-
ционални стандарди, или да се извршат еквивалентни 
на нив тестирања, за да се провери сообразноста на 
производството со соодветните барања утврдени со 
одредбите на овој правилник.  

Во случај кога еден или повеќе од испитаните си-
гурносни уреди, не се во сообразност, овластеното тело 
треба да преземе соодветни мерки. 

Деталите при испитувањето на сигурносните уреди 
треба да се дефинираат со заеднички договор помеѓу 
сите овластени тела одговорни за оваа постапка, земај-
ќи ги предвид суштествените карактеристики на сигур-
носните уреди. 

Врз основа на одобрување од овластеното тело, 
производителот на сигурносните уреди, во текот на 
производствениот процес, треба да го постави иденти-
фикацискиот број на телото. 
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Член 67 
Документацијата и преписките кои се однесуваат 

на постапките за случајна проверка, наведени во член 
66 од овој правилник, треба да бидат напишани на ма-
кедонски јазик и неговото кирилско писмо. 

 
VII. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА ПРОИЗ-

ВОД  ЗА СИГУРНОСНИ УРЕДИ (Модул “Е”) 
 

Член 68 
Обезбедување на квалитет на производ за сигурнос-

ни уреди (модул “Е”), во смисла на овој правилник, е 
постапка со која производителот на сигурносниот уред, 
кој ги исполнува условите од член 69 на овој правил-
ник, гарантира и изјавува дека сигурносните уреди се 
во сообразност со типот опишан во сертификатот за ис-
питување на тип на сигурносниот уред и дека ги задо-
волуваат барањата кои се однесуваат на нив, утврдени 
со одредбите на овој правилник и гарантира и изјавува 
дека сигурносниот уред овозможува лифтот во кој што 
е правилно вграден, да ги исполни одредбите утврдени 
со овој правилник. 

Производителот на сигурносниот уред или негови-
от овластен претставник со седиште во Република Ма-
кедонија, треба да стави ознака за сообразност на секој 
сигурносен уред и да изготви изјава за сообразност. 

 Ознаката за сообразност од став 2 на овој член  
треба да биде придружена со идентификациски број на 
овластеното тело кое го врши надзорот согласно чле-
новите 74, 75 и 76 на овој правилник. 

 
Член 69 

Производителот на сигурносниот уред треба да 
примени одобрен систем за обезбедување на квалитет 
за завршната инспекција на сигурносниот уред и за ис-
питувањето на сигурносниот уред, согласно членовите 
од 70 до 73 на овој правилник и да подлежи на надзор 
согласно членовите 74,75 и 76 на овој правилник.  
 

1. Систем за обезбедување на квалитет 
 

Член 70 
Производителот на сигурносниот уред треба да 

поднесе барање за оценка на својот систем за обезбеду-
вање на квалитет за сигурносните уреди, до овластено 
тело по негов избор. 

Барањето од став 1 на овој член треба да ги содржи: 
- сите релевантни информации за предвидените си-

гурносни уреди, 
- документацијата за системот за обезбедување на 

квалитет, 
- техничката документација за одобрените сигур-

носни уреди и копија на сертификатот за испитување 
на тип на сигурносен уред. 
 

Член 71 
Според системот за обезбедување на квалитет, се-

кој сигурносен уред треба да биде испитан и треба да 
бидат извршени соодветни тестирања онака како што е 
утврдено во соодветните национални стандарди или да 
бидат извршени еквивалентни тестирања за да се оси-
гури сообразноста со соодветните барања утврдени со 
одредбите на овој правилник. 

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на 
производителот на сигурносните уреди треба да бидат 
документирани на систематски и правилен начин во 
форма на писмени мерки, постапки и упатства. Доку-
ментацијата на системот за обезбедување на квалитет 
треба да гарантира разбирливост на програмите за ква-
литет, цртежите, упатствата за работа и евиденцијата. 

Документацијата на системот за обезбедување на 
квалитет од став 2 на овој член  треба да ги содржи: 

(а) целите на квалитетот, 
(б) организационата структура, одговорностите и 

овластувањата на раководните органи во однос на ква-
литетот на сигурносните уреди, 

(в) испитувањата и тестирањата што се вршат по 
производството,  

(г) средствата со кои се потврдува ефективното 
функционирање на системот за обезбедување на квали-
тет, 

(д) евиденцијата за квалитет, како што се извештаи-
те за инспекцијата (контролата) и податоците од тести-
рањата, податоците за калибрацијата, извештаите за 
квалификациите на конкретниот персонал, итн. 

 
Член 72 

Овластеното тело треба да изврши оцена на систе-
мот за обезбедување на квалитет за да утврди дали 
производителот на сигурносниот уред ги задоволува 
условите наведени во член 71 од овој правилник. 

Овластеното тело треба да ја земе предвид усогла-
сеноста со условите во однос на системите за обезбеду-
вање на квалитет кои применуваат соодветен стандард 
за систем на квалитет, дополнет онаму каде што е по-
требно, за да ги земе предвид специфичните карактери-
стики за сигурносните уреди. 

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден 
член со искуство во проценувањето на конкретната 
технологија на лифтот. Постапката за проценување 
треба да вклучува и посета на објектите на производи-
телот на сигурносните уреди. 

Производителот на сигурносните уреди треба да 
биде известен за резултатите. Известувањето треба да 
содржи заклучоци од испитувањето и образложена од-
лука за процената. 

 
Член 73 

Производителот на сигурносните уреди треба да ги 
исполнува обврските кои произлегуваат од одобрениот 
систем за обезбедување на квалитет и да гарантира де-
ка системот за обезбедување на квалитет се одржува на 
соодветен и ефикасен начин. 

Производителот на сигурносните уреди или негов 
овластен претставник со седиште во Република Маке-
донија, треба редовно да го известува овластеното тело 
кое го одобрило системот за обезбедување на квалитет, 
за сите предвидени измени на системот за обезбедува-
ње на квалитет. 

Овластеното тело треба да ги процени предложени-
те измени и да одлучи дали изменетиот систем за обез-
бедување на квалитет и понатаму ги задоволува усло-
вите наведени во член 71 од овој правилник или дали е 
потребна повторна процена. 

Производителот на сигурносните уреди треба да 
биде известен за одлуката. Известувањето треба да со-
држи заклучоци од испитувањето и образложена одлу-
ка за процената. 

 
2. Надзор за кој е одговорно овластеното тело 

 
Член 74 

Целта на надзорот е да осигури дека производите-
лот на сигурносниот уред исправно ги извршува обвр-
ските што произлегуваат од одобрениот систем за обез-
бедување на квалитет. 

 
Член 75 

Производителот на сигурносните уреди треба да му 
дозволи на овластеното тело пристап за да  изврши 
инспекција на местата за инспекција, за испитување и 
за складирање, како и да му ги  обезбеди сите потребни 
информации, а особено:  

- документацијата на системот за обезбедување на 
квалитет, 

- техничката документација, 
- евиденцијата за квалитетот, како што се извештаи-

те за инспекцијата и податоците за тестирањата, пода-
тоците за калибрацијата, извештаите за квалификации-
те на конкретниот персонал, итн. 
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Член 76 
Овластеното тело треба повремено да врши оцену-

вања за да осигури дека производителот на сигурнос-
ните уреди го одржува и го применува системот за 
обезбедување на квалитет и треба да му достави изве-
штај од оценувањето, на производителот на сигурнос-
ните уреди.   

Овластеното тело може неочекувано да изврши по-
сети на производителот на сигурносните уреди и да из-
врши тестирања или да побара нивно извршување за да 
го провери правилното функционирање на системот за 
обезбедување на квалитет.  

Овластеното тело треба на производителот на си-
гурносните уреди да му достави извештај за извршена-
та посета, а доколку е извршено испитување и извештај 
од испитувањето. 

 
3. Чување на документација и доставување  

на информации 
 

Член 77 
Производителот на сигурносните уреди треба уште 

10 години откако е произведен последниот сигурносен 
уред, да ги чува за располагање на надлежните држав-
ни органи: 

- документацијата наведена во член 70 став 2, али-
неја 3 од овој правилник, 

- измените наведени во член 73 став 2 од овој пра-
вилник, 

- одлуките и извештаите од овластеното тело наве-
дени во член 73 став 4 и во член 76 од овој правилник. 

 
Член 78 

Секое овластено тело треба да им ги достави на 
другите овластени тела, релевантните информации во 
врска со издадените и повлечените одобренија за си-
стемот за обезбедување на квалитет. 

 
VIII. ЦЕЛОСНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ 

ЗА СИГУРНОСНИ УРЕДИ (Модул “H”) 
 

Член 79 
Целосно обезбедување на квалитет за сигурносни 

уреди (модул “H”), во смисла на овој правилник, е по-
стапка со која производителот на сигурносниот уред 
кој ги задоволува обврските од член 80 на овој правил-
ник, гарантира и изјавува дека сигурносните уреди ги 
задоволуваат барањата што се однесуваат на нив, утвр-
дени со одредбите на овој правилник и дека сигурнос-
ниот уред овозможува лифтот на кој е правилно вгра-
ден да ги задоволи барањата утврдени со одредбите на 
овој правилник. 

Производителот на сигурносниот уред или негови-
от овластен претставник со седиште во Република Ма-
кедонија, треба да стави ознака за сообразност на секој 
сигурносен уред и да изготви изјава за сообразност.  

Ознаката за сообразност од став 2 на овој член  тре-
ба да биде придружена со идентификациски број на ов-
ластеното тело кое го врши надзорот согласно члено-
вите од 85 до 88 на овој правилник. 

 
Член 80 

Производителот на сигурносниот уред треба да рабо-
ти со одобрен систем за обезбедување на квалитет за 
проектирање, производство и завршна инспекција на си-
гурносните уреди и за тестирање, согласно членовите од 
81 до 84 на овој правилник и треба да подлежи на над-
зор, согласно членовите од 85 до 88 на овој правилник. 

 
1. Систем за обезбедување на квалитет 

 
Член 81 

Производителот на сигурносниот уред треба да 
поднесе барање за оцена на својот систем за обезбеду-
вање на квалитет до овластеното тело.  

Барањето од став 1 на овој член треба да ги содржи: 
- сите релевантни информации за сигурносните уреди, 
- документацијата за системот за обезбедување на 

квалитет. 
 

Член 82 
Системот за обезбедување на квалитет треба да 

осигури сообразност на сигурносните уреди со барања-
та кои се однесуваат на нив, утврдени со одредбите на 
овој правилник и да овозможи лифтовите на кои се 
правилно вградени да ги задоволат тие барања. 

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на 
производителот на сигурносните уреди треба да бидат 
документирани на систематски и правилен начин во 
форма на писмени мерки, постапки и упатства. Доку-
ментацијата на системот за обезбедување на квалитет 
треба да гарантира разбирливост на политиките за ква-
литет и на постапките, како што се програмите за квали-
тет, цртежите, упатствата за употреба и евиденцијата. 

Документацијата од став 2 на овој член треба да со-
држи соодветен опис на: 

- целите на квалитетот и организационата структу-
ра, одговорностите и овластувањата на раководните 
органи во однос на проектирањето и на квалитетот на 
сигурносните уреди, 

- техничките спецификации на проектот, вклучувај-
ќи ги и стандардите кои ќе бидат применети, а кога на-
ционалните стандарди нема да бидат целосно примене-
ти, треба да бидат наведени средствата кои ќе се кори-
стат да се осигури исполнувањето на суштествените 
барања што се однесуваат на сигурносните уреди, 
утврдени со одредбите на овој правилник, 

- техниките на контрола на проектот и на верифика-
ција на проектот, процесите и систематските дејства 
што се преземаат при проектирањето на сигурносните 
уреди,  

- соодветните техники на производство, контрола 
на квалитетот и на техниките за обезбедување на ква-
литетот, процесите и систематските дејства што се пре-
земаат, 

- испитувањата и тестирањата што се извршуваат 
пред, за време на производството и по него и зачесте-
носта со која  се извршуваат, 

- евиденцијата за квалитетот, како што се извештаи-
те за инспекцијата и податоците од тестирањата, пода-
тоците за калибрацијата, извештаите за квалификации-
те на конкретниот персонал, итн., 

- средствата за следење на реализацијата на барани-
от проект и на квалитетот на производот и на ефектив-
ното функционирање на системот за обезбедување на 
квалитет. 

 
Член 83 

Овластеното тело треба да изврши оцена на систе-
мот за обезбедување на квалитет за да утврди дали тој 
ги задоволува условите наведени во член 82 од овој 
правилник. 

Овластеното тело треба да ја земе предвид усогла-
сеноста со условите во однос на системите за обезбеду-
вање на квалитет кои применуваат соодветен стандард 
за систем на квалитет, дополнет онаму каде што е по-
требно, за да ги земе предвид специфичните карактери-
стики за сигурносните уреди. 

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден 
член со искуство за оценување на конкретната техно-
логија на лифтот. Постапката за оценување треба да 
вклучува и посета на објектите на производителот на 
сигурносните уреди. 

Производителот на сигурносните уреди треба да 
биде известен за одлуката. Известувањето треба да со-
држи заклучоци од испитувањето и образложена одлу-
ка  за процената. 
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Член 84 
Производителот на сигурносните уреди треба да ги 

исполнува обврските кои произлегуваат од одобрениот 
систем за обезбедување на квалитет и да гарантира де-
ка системот за обезбедување на квалитет се одржува на 
соодветен и ефикасен начин. 

Производителот на сигурносните уреди или негови-
от овластен претставник со седиште во Република Ма-
кедонија, треба редовно да го известува овластеното 
тело, кое го одобрило системот за обезбедување на ква-
литет за сите предвидени измени на системот за обез-
бедување на квалитет. 

Овластеното тело треба да ги процени предложени-
те измени и да одлучи дали изменетиот систем за обез-
бедување на квалитет и понатаму ги задоволува усло-
вите наведени во член 82 од овој правилник или дали е 
потребна повторна процена. 

Производителот треба да биде известен за одлука-
та. Известувањето треба да содржи заклучоци од испи-
тувањето и образложена одлука за процената.  

 
2. Надзор за кој е одговорно овластеното тело 
 

Член 85 
Целта на надзорот е да осигури дека производите-

лот на сигурносните уреди исправно ги извршува обвр-
ските што произлегуваат од одобрениот систем  за 
обезбедување на квалитет. 

 
Член 86 

Производителот на сигурносните уреди треба да му 
дозволи на овластеното тело пристап, за да  изврши 
инспекција на проектот, на производството, на инспек-
цијата и на тестирањата, како  и на местата за склади-
рање и да му ги  обезбеди сите потребни информации, 
а особено: 

- документацијата на системот за обезбедување на 
квалитет, 

- евиденцијата за квалитет предвидена во системот 
за квалитет при проектирањето, како што се резултати 
од анализите, пресметките, испитувањата, итн., 

- евиденцијата за квалитет предвидена во системот 
за обезбедување на квалитет при производство, како 
што се извештаите за инспекцијата и податоците за те-
стирањата, податоците за калибрацијата, извештаите за 
квалификациите на конкретниот персонал, итн. 

 
Член 87 

Овластеното тело треба повремено да врши оценува-
ња за да осигури дека производителот на сигурносните 
уреди го одржува и применува системот за обезбедува-
ње на квалитет и треба да му достави извештај од оцену-
вањето на производителот на сигурносните уреди. 

 
Член 88 

Овластеното тело може неочекувано да изврши по-
сети на производителот на сигурносните уреди и да из-
врши тестирања или да побара нивно извршување, за 
да го провери правилното функционирање на системот 
за обезбедување на квалитет.  

Овластеното тело треба на производителот на си-
гурносните уреди да му достави извештај за извршена-
та посета, а доколку е извршено испитување и извештај 
од испитувањето. 

 
3. Чување на документација и доставување  

на информации 
 

Член 89 
Производителот на сигурносните уреди или негови-

от овластен претставник со седиште во Република Ма-
кедонија треба уште 10 години откако е произведен 
последниот сигурносен уред, да ги чува на располага-
ње на надлежните државни органи:  

- документацијата наведена во член 81 став 2, али-
неја 2  од овој правилник, 

- измените наведени во член 84 став 2 од овој пра-
вилник, 

- одлуките и извештаите од овластеното тело наве-
дени во член 84 став 4 и во членовите 87 и 88 од овој 
правилник. 

Во случај кога ниту производителот на сигурносниот 
уред, ниту неговиот овластен претставник немаат седи-
ште во Република Македонија, тогаш техничката доку-
ментација ја чува на располагање, физичкото или прав-
ното лице што го пушта сигурносниот уред на пазарот. 

 
Член 90 

Секое овластено тело треба да им ги достави на 
другите овластени тела, релевантните информации во 
врска со издадените и повлечените одобренија за си-
стемот за обезбедување на квалитет. 
 

Член 91 
Документацијата и преписките кои се однесуваат 

на постапките за целосно обезбедување на квалитет 
треба да бидат напишани на македонски јазик и него-
вото кирилско писмо. 

 
IX. ЗАВРШНА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЛИФТОВИ 

 
Член 92 

Завршната инспекција за лифтови, во смисла на 
овој правилник, е постапка со која монтажерот на ли-
фтот, кој ги исполнува обврските утврдени во член 93 
од овој правилник, гарантира и изјавува дека лифтот 
што е пуштен на пазарот ги задоволува барањата од 
овој правилник.    

Монтажерот на лифтот ја става ознаката за сообраз-
ност во кабината на секој лифт и изготвува изјава за со-
образност. 

 
Член 93 

Монтажерот на лифтот треба да ги има преземено 
сите неопходни чекори за да се осигури дека лифтот 
кој се пушта на пазарот е сообразен со моделот на ли-
фтот, опишан во сертификатот за испитување на тип и 
со суштествените здравствени и безбедносни барања 
што се однесуваат на него. 

 
Член 94 

Монтажерот на лифтот треба да ги чува копиите од 
изјавата за сообразност и од сертификатот за завршна 
инспекција, наведен во член 97 од овој правилник, 
уште 10 години од датумот кога лифтот последен пат е 
пуштен на пазарот. 
 

Член 95 
Овластеното тело што го избрал монтажерот на ли-

фтот ја врши или ја има извршено завршната инспек-
ција на лифтот кој треба да се пушти на пазарот.  

За да се осигури сообразност на лифтот со соодвет-
ните барања од овој правилник, треба да се извршат ис-
питувања и проверки согласно применливите национал-
ни стандарди или еквивалентите на нив испитувања. 

Проверките и испитувањата од став 2 на овој член  
особено треба да опфатат: 

(а) разгледување на документацијата за да се прове-
ри дали лифтот е сообразен со примерокот на моделот 
на лифт, одобрен во согласност со одредбите од Глава 
X на овој правилник; 

(б) - работење на лифтот, празен и при максимално 
оптоварување, за да се осигури исправното вградување 
и функционирање на сигурносните уреди (крајни 
склопки, уреди за забравување, итн.), 

- работење на лифтот, празен и при максимално оп-
товарување, за да се гарантира правилно функционира-
ње на сигурносните уреди во случај да снема струја, 
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- статички испитувања со оптоварување поголемо 
за 1,25 пати од номиналната носивост.  

Овластеното тело по спроведените испитувања, 
треба да провери дали се појавила некаква деформаци-
ја или оштетување, кои би влијаеле на употребата на 
лифтот. 

 
Член 96 

Овластеното тело треба да ги прими следниве доку-
менти: 

- диспозиционен, склопен цртеж на лифтот, 
- цртежи и дијаграми потребни за завршната инс-

пекција , особено дијаграмите од електричните кругови 
за управување, 

- копија на упатството за употреба на лифтот, наве-
дено во член 38 од овој правилник. 

Овластеното тело не може да бара детални цртежи 
или прецизни информации кои не се неопходни за по-
тврдување на сообразноста на лифтот, кој треба да се 
пушти на пазарот, со моделот на лифт опишан во изја-
вата  за испитување на тип. 

 
Член 97 

Ако лифтот ги задоволува одредбите од овој пра-
вилник, тогаш овластеното тело го става или го има 
ставено неговиот идентификациски број веднаш до оз-
наката за сообразност, во согласност со одредбите од 
Глава XV на овој правилник и изготвува сертификат за 
завршната инспекција во кој ги наведува извршените 
проверки и испитувања. 

Овластеното тело ги пополнува соодветните стра-
ници во книгата за одржување наведена во член 38 од 
овој правилник. 

Ако овластеното тело одбие да издаде сертификат 
за завршна инспекција, тогаш  треба детално да го 
образложи одбивањето и да препорача  на кој начин 
може да се добие.  

Повторно барање за завршна инспекција, монтажерот 
на лифтот треба да го поднесе до истото овластено тело. 

 
Член 98 

Сертификатот за завршна инспекција, документа-
цијата и преписките во врска со постапките за одобру-
вање, треба да бидат напишани на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо. 

 
X. ИСПИТУВАЊЕ НА ТИП НА ЛИФТ (Модул “В”) 

 
Член 99 

Испитување на тип на лифт (модул “B”), во смисла 
на овој правилник, е постапка со која овластеното тело 
се уверува и потврдува дека лифтот модел, или лифтот 
кој не е дополнет или изменет, ги исполнува барањата 
утврдени со одредбите на овој правилник.  

Член 100 
Барањето за испитување на тип на лифт треба да 

биде поднесено од страна на монтажерот на лифтот, до 
овластено тело по негов избор. 

Барањето од став 1 на овој член треба да содржи: 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

монтажерот на лифтот, 
- писмена изјава дека истото барање не е поднесено 

до ниедно друго овластено тело, 
- техничка документација, 
- податоци за местото каде што моделот на лифт 

може да се испита, пришто моделот на лифтот подне-
сен за испитување треба да ги содржи сите составни 
делови и да опслужува најмалку три нивоа (највисоко, 
средно и најниско ниво). 

 
Член 101 

Техничката документација треба да овозможи оце-
на на сообразноста на лифтот со барањата утврдени со 
одредбите на овој правилник и разбирливост на про-
ектното решение и на функционирањето на лифтот. 

Доколку е потребно за оцена на сообразноста, тех-
ничката документација од став 1 на овој член треба да 
го содржи следното: 

- општ опис на репрезентативниот модел на лифт со 
јасно наведени можни дополнувања на репрезентатив-
ниот модел на лифтот кој се испитува, 

- склопни и работилнички цртежи или дијаграми, 
- суштествени барања кои се земени во предвид и 

средствата усвоени за исполнување на барањата (на 
пример: национален стандард), 

- копија од изјавата за сообразност на сигурносните 
уреди користени при изработка на лифтот, 

- резултати од тестирања или пресметки извршени 
или договорени од страна на производителот, 

- копија на упатството за работа со лифтот, 
- постапки што треба да се преземат во текот на 

монтажата за да се осигури дека изработената серија 
лифтови е во сообразност со одредбите утврдени во 
овој правилник. 

 
Член 102 

При испитување на тип на лифт, овластеното тело 
треба: 

- да ја разгледа техничката документација за да оце-
ни во колкава мера може да ги исполни поставените 
цели, 

- да го испита репрезентативниот модел на лифт, за 
да провери дали е произведен во согласност со технич-
ката документација, 

- да изврши или да има извршено соодветни провер-
ки и тестирања потребни за да се провери дали решени-
јата донесени од монтажерот на лифтот се во согласност 
со барањата утврдени во овој правилник и дали овозмо-
жуваат лифтот да биде во сообразност со нив. 

 
Член 103 

Ако моделот на лифт е во сообразност со одредбите 
што се однесуваат на него од овој правилник, тогаш ов-
ластеното тело треба на барателот да му издаде серти-
фикат за испитување на тип на лифт.  

Сертификатот од став 1 на овој член  треба да содр-
жи име, презиме и адреса или назив и седиште на мон-
тажерот на лифтот, заклучоци од проверките, услови за 
валидноста на сертификатот и податоци потребни за 
препознавање на одобрениот тип. 

 
Член 104 

Ако овластеното тело одбие да издаде сертификат 
за испитување на тип на лифт, тогаш тоа треба на мон-
тажерот на лифтот да му даде детално објаснување за 
одбивањето.  

Во случај на одбивање за издавање на сертификат 
за испитување на тип на лифт, монтажерот на лифтот 
може да поднесе приговор до овластеното тело.  

 
Член 105 

Монтажерот на лифтот треба да го извести овласте-
ното тело за секоја измена, дури и ако е од незначител-
на природа, која тој ја направил или има намера да ја 
направи на веќе одобрениот лифт, вклучувајќи ги и но-
вите дополнувања или варијанти што не се специфици-
рани во оригиналната техничка документација.  

Овластеното тело треба да ги испита измените и да 
го извести барателот дали продолжува да важи серти-
фикатот за испитување на тип на лифт. 

Во случајот од став 2 на овој член, овластеното тело 
може да издаде дополнување на оригиналниот сертифи-
кат за испитување на тип на лифт или да побара подне-
сување на ново барање за испитување на тип на лифт. 
 

Член 106 
Секое овластено тело треба да ги информира дру-

гите овластени тела за релевантни информации во вр-
ска со: 



Стр. 14 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 февруари 2007 
 

- издадени сертификати за испитување на тип на 
лифт, 

- повлечени сертификати за испитување на тип на 
лифт.  

Член 107 
Сертификатот за испитување на тип на лифт, доку-

ментацијата и преписките во врска со постапките за ис-
питување на тип на лифт треба да бидат напишани на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо. 

 
Член 108 

Монтажерот на лифтот треба со техничката доку-
ментација да чува копии од сертификатот за испитува-
ње на тип на лифт и нивните дополнувања, најмалку 10 
години откако е произведен последниот лифт во сог-
ласност со репрезентативниот модел на лифтот.  

 
XI. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ ЗА ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЛИФТОВИ (Модул “D”) 
 

Член 109 
Обезбедување на квалитет за производство на ли-

фтови (модул “D”), во смисла на овој правилник, е по-
стапка со која монтажерот на лифтот, кој ги исполнува 
обврските утврдени во член 110 од овој правилник, га-
рантира и изјавува дека лифтовите ги задоволуваат ба-
рањата што се однесува на нив, утврдени со одредбите 
на овој правилник.  

Монтажерот на лифтот треба да стави ознака за со-
образност на секој лифт и да изготви писмена изјава за 
сообразност. 

 Ознаката за сообразност од став 2 на овој член  
треба да биде придружена со идентификациски број на 
овластеното тело кое го врши надзорот согласно чле-
новите од 115 до 118 на овој правилник. 

 
Член 110 

Монтажерот на лифтот треба да работи со одобрен 
систем за обезбедување на квалитет за  производство, 
монтажа и завршна инспекција на лифтот и за испиту-
вање на лифтот согласно членовите од 111 до 114 на 
овој правилник и да подлежи на надзор согласно чле-
новите од 115 до 118 на овој правилник. 

 
1. Систем за обезбедување на квалитет 

 
Член 111 

Монтажерот на лифтот треба да поднесе барање за 
оцена на својот систем за обезбедување на квалитет до 
овластено тело, по негов избор. 

Барањето од став 1 на овој член треба да ги содржи: 
- сите релевантни информации за лифтовите, 
- документација за системот за обезбедување на 

квалитет, 
- техничка документација за одобрениот тип и ко-

пија од сертификатот за испитување на тип на лифт. 
 

Член 112 
Системот за обезбедување на квалитет треба да 

осигури сообразност на лифтовите со барањата што се 
однесуваат на нив, утврдени со одредбите на овој пра-
вилник. 

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на 
монтажерот на лифтот, треба да бидат документирани 
на систематски и правилен начин во форма на писмени 
политики, постапки и упатства. Документацијата на си-
стемот за обезбедување на квалитет треба да дозволи 
доследно толкување на програмите за квалитет, црте-
жите, упатствата за употреба и евиденцијата.  

Документацијата од став 2 на овој член треба да со-
држи соодветен опис на: 

- целите за квалитет и организационата структура, 
одговорностите и овластувањата на раководните орга-
ни во однос на квалитетот на лифтовите, 

- производството, техниките за контрола и обезбе-
дување на квалитетот, процесите и систематските дејс-
тва што ќе се применат, 

- испитувањата и тестирањата што ќе се извршат 
пред, во текот и по монтажата вклучувајќи ги испиту-
вањата наведени во член 95 став 3 точка (б) од овој 
правилник, 

- евиденцијата за квалитетот, како што се извештаи-
те за инспекцијата и податоците од испитувањата, по-
датоците за калибрацијата, извештаите за квалифика-
циите на конкретниот персонал, итн., 

- средствата за следење за постигнување на барани-
от квалитет на лифтот и на ефективното функционира-
ње на системот за обезбедување на квалитет. 

 
Член 113 

Овластеното тело треба да изврши оцена на систе-
мот за обезбедување на квалитет за да утврди дали тој 
ги задоволува условите наведени во член 112 од овој 
правилник. 

Овластеното тело треба да ја земе предвид усогла-
сеноста со условите во однос на системите за обезбеду-
вање на квалитет кои применуваат соодветен стандард 
за систем на квалитет, дополнет онаму каде што е по-
требно, за да ги земе предвид специфичните карактери-
стики за лифтовите. 

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден 
член со искуство за оценување на конкретната техно-
логија на лифтот. Постапката за оценување треба да 
вклучува и инспекциска посета на објектите на монта-
жерот на лифтот. 

Монтажерот на лифтот треба да биде известен за 
одлуката. Известувањето треба да содржи заклучоци 
од испитувањето и образложена одлука за проценката. 

 
Член 114 

Монтажерот на лифтот треба да ги исполнува обвр-
ските кои произлегуваат од одобрениот систем за обез-
бедување на квалитет и да гарантира дека системот за 
обезбедување на квалитет се одржува на соодветен и 
ефикасен начин. 

Монтажерот на лифтот треба редовно да го изве-
стува овластеното тело, кое го одобрило системот за 
обезбедување на квалитет, за сите предвидени измени 
на системот за обезбедување на квалитет. 

Овластено тело треба да ги процени предложените 
измени и да одлучи дали изменетиот систем за обезбе-
дување на квалитет и понатаму ги задоволува условите 
наведени во член 112 од овој правилник или дали е по-
требна повторна процена. 

Монтажерот на лифтот треба да биде известен за 
одлуката. Известувањето треба да содржи заклучоци 
од испитувањето и образложена одлука за процената. 

 
2. Надзор за кој е одговорно овластеното тело 
 

Член 115 
Целта на надзорот е да осигури дека монтажерот на 

лифтот исправно ги извршува обврските што произле-
гуваат од одобрениот систем за обезбедување на квали-
тет. 

 
Член 116 

Монтажерот на лифтот треба да му дозволи на ов-
ластеното тело пристап за да изврши инспекција до ло-
кациите за производство, за инспекција, за склопување, 
за монтажа, за испитување и за складирање, како и да 
му ги  обезбеди сите потребни информации, а особено:  

- документацијата за системот за обезбедување на 
квалитет, 

- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите 
за инспекцијата и податоците од испитувањата, пода-
тоците за калибрацијата, извештаите за квалификации-
те на конкретниот персонал, итн. 
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Член 117 
Овластеното тело треба повремено да врши оцену-

вања за да осигури дека  монтажерот на лифтот го одр-
жува и го применува системот за обезбедување на ква-
литет и треба да му достави извештај од оценувањето 
на монтажерот на лифтот. 

 
Член 118 

Овластеното тело може да изврши неочекувани по-
сети на монтажерот на лифтот, а доколку е потребно, 
овластеното тело може да врши испитувања или да по-
бара нивно извршување, за да потврди дека системот за 
обезбедување на квалитет функционира правилно.  

Овластеното тело на монтажерот на лифтот треба 
да му достави извештај за извршената посета, а докол-
ку е извршено испитување и извештај од испитување-
то. 

 
3. Чување на документација и доставување 

на информации 
 

Член 119 
Монтажерот на лифтот треба уште 10 години отка-

ко е произведен последниот лифт, да ги чува на распо-
лагање за надлежните државни органи: 

- документацијата наведена во член 111 став 2 али-
неја 2 од овој правилник, 

- измените наведени во член 114 став 2 од овој пра-
вилник, 

- одлуките и извештаите од овластеното тело наве-
дени во член 114 став 4  и во членовите 117 и 118 од 
овој правилник. 

 
Член 120 

Секое овластено тело треба да им ги достави на 
другите овластени тела, релевантните информации во 
врска со издадените и повлечените одобренија за си-
стемот за обезбедување на квалитет. 

 
Член 121 

Документацијата и преписките кои се однесуваат 
на постапките за обезбедување на квалитет за произ-
водство на лифтови, треба да бидат напишани на маке-
донски јазик и неговото кирилско писмо. 

 
XII. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ ЗА ПРОИЗ-

ВОД ЗА ЛИФТОВИ (Модул “Е”) 
 

Член 122 
Обезбедување на квалитет на производ за лифтови 

(модул “Е”), во смисла на овој Правилник, е постапка 
со која монтажерот на лифтот, кој ги исполнува обвр-
ските утврдени во член 123 од овој правилник, гаран-
тира и изјавува дека монтираните лифтови се во соо-
бразност со типот  на лифт, опишан во сертификатот на 
испитување на тип на лифт и дека ги задоволуваат ба-
рањата што се однесуваат на нив, утврдени со одредби-
те на овој правилник. 

Монтажерот на лифтот треба да стави ознака за со-
образност на секој лифт и да изготви изјава за сообраз-
ност. 

Ознаката за сообразност од став 2 на овој член  тре-
ба да биде придружена со идентификациски број на ов-
ластеното тело кое го врши надзорот согласно члено-
вите од 128 до 131 на овој правилник. 

 
Член 123 

Монтажерот на лифтот треба да примени одобрен 
систем за обезбедување на квалитет за завршна инспек-
ција на лифтот и за испитувањето на лифтот согласно 
членовите од 124 до 127 на овој правилник и да подле-
жи на надзор согласно членовите од 128 до 131 на овој 
правилник. 

1. Систем за обезбедување на квалитет 
 

Член 124 
Монтажерот на лифтот треба да поднесе барање за 

оценка на својот систем за обезбедување на квалитет, 
за конкретните лифтови, до овластено тело по негов 
избор. 

Барањето од став 1 на овој член треба да ги содржи: 
- сите релевантни информации за конкретните ли-

фтови, 
- документацијата за системот за обезбедување на 

квалитет, 
- техничката документација за одобрените лифтови и 

копија од сертификатот за испитување на тип на лифт. 
 

Член 125 
Според системот за обезбедување на квалитет, се-

кој лифт треба да биде испитан и соодветно тестиран, 
онака како што е утврдено во соодветните национални 
хармонизирани стандарди или да бидат извршени екви-
валентни на нив испитувања, со цел да се осигури соо-
бразноста со соодветните барања утврдени со одредби-
те на овој правилник. 

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на 
монтажерот на лифтот треба да бидат документирани 
на систематски и правилен начин во форма на писмени 
мерки, постапки и упатства. Документацијата на систе-
мот за обезбедување на квалитет треба да гарантира 
разбирливост на програмите за квалитет, цртежите, 
упатствата за употреба и на евиденцијата за квалитет. 

Документацијата од став 2 на овој член треба да со-
држи соодветен опис на: 

(а) целите на квалитетот, 
(б) организационата структура, одговорностите и 

овластувањата на раководните органи во однос на ква-
литетот на лифтот, 

(в) проверките и испитувањата кои ќе се извршат 
пред пуштањето на пазарот, вклучувајќи ги и испиту-
вањата наведени во член 95 став 3 точка (б) од овој 
правилник, 

(г) средствата со кои се потврдува ефикасното 
функционирање на системот за обезбедување на квали-
тет, 

(д) евиденцијата за квалитет, како што се извештаи-
те за инспекцијата и податоците од испитувањата, по-
датоците за калибрацијата, извештаите за квалифика-
циите на конкретниот персонал, итн. 

 
Член 126 

Овластеното тело треба да изврши оцена на систе-
мот за обезбедување на квалитет за да утврди дали 
истиот ги задоволува условите наведени во член 125 од 
овој правилник. 

Овластеното тело треба да ја земе предвид усогла-
сеноста со условите во однос на системите за обезбеду-
вање на квалитет кои применуваат соодветен стандард 
за систем на квалитет, дополнет онаму каде што е по-
требно, за да ги земе предвид специфичните карактери-
стики за лифтовите. 

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден 
член со искуство за оценување на конкретната техно-
логија на лифтот. Постапката за оцена треба да вклучу-
ва и посета на објектите на монтажерот на лифтот и по-
сета на местата каде што се монтираат лифтовите. 

Монтажерот на лифтот треба да биде известен за 
одлуката. Известувањето треба да содржи заклучоци 
од испитувањето и образложена одлука  за процената. 

 
Член 127 

Монтажерот на лифтот треба да ги исполнува обвр-
ските кои произлегуваат од одобрениот систем за обез-
бедување на квалитет и да гарантира дека системот за 
обезбедување на квалитет се одржува на соодветен и 
ефикасен начин. 
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Монтажерот на лифтот треба да го извести овласте-
ното тело, кое го одобрило системот за обезбедување 
на квалитет, за сите предвидени измени на системот за 
обезбедување на квалитет. 

Овластеното тело треба ги процени предложените 
измени и да одлучи дали изменетиот систем за обезбе-
дување на квалитет и понатаму ги задоволува условите 
наведени во член 125 од овој правилник или дали е по-
требна повторна процена. 

Монтажерот на лифтот треба да биде известен за 
одлуката. Известувањето треба да содржи заклучоци 
од испитувањето и образложена одлука за проценка. 

 
2. Надзор за кој е одговорно овластеното тело 
 

Член 128 
Целта на надзорот е да осигури дека монтажерот на 

лифтот исправно ги извршува обврските кои произле-
гуваат од одобрениот систем за обезбедување на квали-
тет. 

 
Член 129 

Монтажерот на лифтот, треба да му дозволи на ов-
ластеното тело пристап за да изврши инспекција до ме-
стата за инспекција и за тестирања, како и да му ги 
обезбеди сите потребни информации, а особено: 

- документацијата за системот за обезбедување на 
квалитет, 

- техничката документација,   
- евиденцијата за квалитетот, како што се извештаи-

те за инспекцијата и податоците од тестирањата, пода-
тоците за калибрацијата, извештаите за квалификации-
те на конкретниот персонал, итн. 
 

Член 130 
Овластеното тело треба повремено да врши оцену-

вања за да осигури дека монтажерот на лифтот го одр-
жува и применува системот за обезбедување на квали-
тет и треба да му достави извештај од оценувањето на 
монтажерот на лифтот. 

 
Член 131 

Овластеното тело може да изврши неочекувани по-
сети на местата каде лифтовите се монтираат, а докол-
ку е потребно, овластеното тело може да врши или да 
има извршено испитувања, за да го провери правилно-
то функционирање на системот за обезбедување на 
квалитет и на лифтот.  

Овластеното тело треба на монтажерот на лифтот 
да му достави извештај за извршената посета, а докол-
ку е извршено испитување и извештај од испитување-
то. 

 
3. Чување на документација и доставување  

на информации 
 

Член 132 
Монтажерот на лифтот треба , уште 10 години отка-

ко е произведен последниот лифт, да ги чува на распо-
лагање за надлежните државни органи: 

- документацијата наведена во член 124, став 2 али-
неја 3 од овој правилник, 

- измените наведени во член 127 став 2 од овој пра-
вилник, 

- одлуките и извештаите од овластеното тело наве-
дени во член 127 став 4 и во членовите 130 и 131 од 
овој правилник. 

 
Член 133 

Секое овластено тело треба да им ги достави на 
другите овластени тела, релевантните информации во 
врска со издадените и повлечените одобренија за си-
стемот за обезбедување на квалитет. 

XIII. ПОЕДИНЕЧНА ВЕРИФИКАЦИЈА  
ЗА ЛИФТОВИ (Модул “G”) 

 
Член 134 

Поединечна верификација за лифтови (Модул “G”), во 
смисла на овој правилник, е постапка со која монтажерот 
на лифтот гарантира и изјавува дека лифтот кој се пушта 
на пазарот и кој се здобил со сертификат за сообразност 
наведен во член 137 од овој правилник ги исполнува бара-
њата утврдени со одредбите на овој правилник.  

Монтажерот на лифтот треба да стави ознака за со-
образност во кабината на секој лифт и да изготви изја-
ва за сообразност. 

 
Член 135 

Монтажерот на лифтот треба да поднесе барање за 
поединечна верификација до овластено тело, по негов 
избор. 

Барањето од став 1 на овој член треба да содржи:  
- име, презиме и адреса или назив и седиште на монта-

жерот на лифтот и локација каде е вграден лифтот, 
- писмена изјава дека слично барање не е поднесено 

до некое друго овластено тело, 
- техничка документација. 
 

Член 136 
Целта на техничката документација е да овозможи 

оцена на сообразноста на лифтот со барањата утврдени со 
одредбите на овој правилник и да овозможи разбирање на 
проектното решение, монтажата и функционирањето. 

За потребите на оцена на сообразноста, техничката 
документација од став 1 на овој член треба да го содр-
жи следното:  

- општ опис на лифтот, 
- склопните и работилничките цртежи и дијаграми, 
- суштествените барања и решенијата усвоени за 

нивно исполнување (на пример: национален стандард), 
- резултатите од извршените тестирања или пресме-

тки, извршени, или договорени со подизведувач, од 
страна на монтажерот на лифтот,  

- копија на упатството за употреба на лифтот, 
- копија на сертификатите за испитување на тип за 

користените сигурносни уреди. 
 

Член 137 
Овластеното тело треба да ја прегледа техничката 

документација и лифтот и да изврши соодветни испи-
тувања на лифтот според соодветните национални 
стандарди, или да изврши еквивалентни на нив испиту-
вања за да осигури сообразност со соодветните барања 
утврдени со одредбите на овој правилник.  

Ако лифтот ги исполнува барањата утврдени со 
одредбите на овој правилник, тогаш овластеното тело 
го става или бара да се стави неговиот идентификаци-
ски број во близина на ознаката за сообразност соглас-
но одредбите од Глава XV на овој правилник и изго-
твува сертификат за сообразност врз основа на изврше-
ните испитувања. 

Овластеното тело треба да ги пополни соодветните 
страници во книгата за одржување, наведена во член 
38 од овој правилник. 

Ако овластеното тело одбие да издаде сертификат 
за сообразност, тогаш тоа треба детално да ги образло-
жи причините за одбивањето и да наведе на кој начин 
може да се постигне сообразноста.  

Во случај кога монтажерот на лифтот повторно под-
несува барање за поединечна верификација, тогаш тој 
треба да го поднесе барањето до истото овластено тело. 

 
Член 138 

Сертификатот за сообразност, како и документаци-
јата и преписките во врска со постапките на поединеч-
на верификација, треба да бидат напишани на македон-
ски јазик и неговото кирилско писмо. 
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Член 139 
Монтажерот на лифтот треба со техничката доку-

ментација да ја чува копијата од сертификатот за соо-
бразност уште 10 години, од датумот кога лифтот бил 
пуштен на пазарот. 

 
XIV. ЦЕЛОСНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ 

ЗА ЛИФТОВИ (Модул “Н”) 
 

Член 140 
Целосно обезбедување на квалитет за лифтови (мо-

дул “H”), во смисла на овој правилник, е постапка со 
која монтажерот на лифтот, кој ги исполнува обврските 
утврдени во член 141 од овој правилник, гарантира и 
изјавува дека лифтовите ги задоволуваат барањата што 
се однесуваат на нив, утврдени со одредбите на овој 
правилник. 

Монтажерот на лифтот треба да стави ознака за со-
образност на секој лифт и да изготви изјава за сообраз-
ност.  

Ознаката за сообразност од став 2 на овој член  тре-
ба да биде придружена со идентификациониот број на 
овластеното тело кое го врши надзорот согласно чле-
новите од 147 до 150 на овој правилник. 
 

Член 141 
Монтажерот на лифтот треба да примени одобрен 

систем за обезбедување на квалитет за проектирање, 
производство, склопување, монтажа и завршна инспек-
ција на лифтовите и за испитување на лифтот согласно 
членовите од 142 до 146 на овој правилник и да подле-
жи на надзор согласно членовите од 147 до 150 на овој 
правилник. 

 
1. Систем за обезбедување на квалитет 

 
Член 142 

Монтажерот на лифтот треба да поднесе барање за 
оцена на својот систем за обезбедување на квалитет до 
овластено тело. 

Барањето од став 1 на овој член треба да ги содржи: 
- сите релевантни информации за лифтовите, особе-

но информациите што служат за разбирање на односот 
помеѓу проектирањето и функционирањето на лифтот и 
информациите кои овозможуваат оцена на сообразноста 
со барањата утврдени со одредбите на овој правилник, 

- документацијата за системот за обезбедување на 
квалитет. 

 
Член 143 

Системот за обезбедување на квалитет треба да 
осигури сообразност на лифтовите со барањата кои се 
однесуваат на нив, утврдени со одредбите на овој пра-
вилник. 

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на 
монтажерот на лифтот треба да бидат документирани на 
систематски и правилен начин во форма на писмени 
мерки, постапки и упатства. Документацијата на систе-
мот за обезбедување на квалитет треба да гарантира раз-
бирливост на постапките, како што се програмите, црте-
жите, упатствата за употреба и евиденцијата за квалитет. 

Документацијата од став 2 на овој член треба да со-
држи соодветен опис на: 

- целите на квалитетот и организационата структу-
ра, одговорностите и овластувањата на раководните 
органи во однос на проектирањето и квалитетот на ли-
фтовите, 

- технички спецификации за проектирањето, вклу-
чувајќи ги и стандардите кои ќе се применат, а онаму 
каде националните стандарди нема да бидат целосно 
применети, треба да бидат наведени средствата кои ќе 
се користат за да се осигури дека ќе се исполнат бара-
њата кои се однесуваат на лифтовите, утврдени со 
одредбите на овој правилник, 

- контролата при проектирањето и техниките за ве-
рификација на проектот, процесите и систематските 
дејства што ќе се преземат при проектирањето на ли-
фтовите, 

- проверките и испитувањата кои ќе се извршат при 
прифаќањето на залихите на материјали, уреди и 
подсклоповите, 

- соодветните техники за склопување, вградување и 
техниките за контрола на квалитет, како и процесите и 
систематските дејства што ќе се применуваат,  

- испитувањата и тестирањата што ќе се извршат 
пред монтажата (инспекција на условите за вградува-
ње: лифтовско окно, машинска куќичка, итн.), во текот 
и по монтажата вклучувајќи ги испитувањата наведени 
во член 95 став 3 точка (б) од овој правилник, 

- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите 
за инспекција и податоците од испитувањата, подато-
ците за калибрацијата, извештаите за квалификациите 
на конкретниот персонал, итн., 

- средствата за следење на реализацијата на прое-
ктот, на квалитетот на монтажа, и на ефикасното функ-
ционирање на системот за обезбедување на квалитет. 

 
Член 144 

Во случај кога проектот не е целосно во согласност 
со националните стандарди, тогаш овластеното тело 
треба да утврди дали проектот е во сообразност со 
одредбите утврдени во овој правилник, а доколку е, да 
му издаде на монтажерот на лифтот сертификат за ис-
питување на проект, наведувајќи ја валидноста на сер-
тификатот и податоците што се потребни за идентифи-
кација на одобреното проектно решение. 

 
Член 145 

Овластеното тело треба да изврши оцена на систе-
мот за обезбедување на квалитет за да утврди дали 
истиот ги задоволува барањата наведени во член 143 
од овој правилник.  

Овластеното тело треба да ја земе предвид усогла-
сеноста со условите во однос на системите за обезбеду-
вање на квалитет кои применуваат соодветен стандард 
за систем на квалитет, дополнет онаму каде што е по-
требно, за да ги земе предвид специфичните карактери-
стики за лифтовите. 

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден 
член со искуство за оценување на конкретната техно-
логија на лифтот. Постапката за оценување треба да 
вклучува и посета на објектите на монтажерот на ли-
фтот и посета на местата каде што се монтираат лифто-
вите. 

Монтажерот на лифтот треба да биде известен за 
одлуката. Известувањето треба да содржи заклучоци 
од испитувањето и образложена одлука за оцената. 

 
Член 146 

Монтажерот на лифтот треба да ги исполнува обвр-
ските кои произлегуваат од одобрениот систем за обез-
бедување на квалитет и да гарантира дека системот за 
обезбедување на квалитет се одржува на соодветен и 
ефикасен начин. 

 Монтажерот на лифтот треба да го извести овла-
стеното тело, кое го одобрило системот за обезбедува-
ње на квалитет, за сите предвидени измени на системот 
за обезбедување на квалитет. 

Овластеното тело треба да ги процени на предложе-
ните измени и да одлучи дали изменетиот систем за 
обезбедување на квалитетот се уште ги задоволува ба-
рањата наведени во член 143 од овој правилник или е 
потребна повторна процена. 

Монтажерот на лифтот треба да биде известен за 
одлуката. Известувањето треба да содржи заклучоци 
од испитувањето и образложена одлука за проценка. 



Стр. 18 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 февруари 2007 
 

2. Надзор за кој е одговорно овластеното тело 
 

Член 147 
Целта на надзорот е да осигури дека монтажерот на 

лифтот исправно ги извршува обврските кои произлегува-
ат од одобрениот систем за обезбедување на квалитет. 

 
Член 148 

Монтажерот на лифтот треба да му дозволи на ов-
ластеното тело пристап за да изврши инспекција, до 
местата за  проектирање, за производство, за склопува-
ње, за монтажа, за инспекција и за испитување и при-
стап  до местото за складирање, како и да му ги обезбе-
ди сите потребни информации, а особено:  

- документацијата за системот за обезбедување на 
квалитет, 

- евиденцијата за квалитет предвидена за делот на 
проектирањето од системот за обезбедување на квали-
тет, како што се резултати од анализите, пресметките, 
испитувањата, итн., 

- евиденцијата за квалитет во делот на системот за 
обезбедување на квалитет што се однесува на приемот 
на набавките и монтажата, како што се извештаите за 
инспекцијата и податоците за испитувањата, извештаи-
те за калибрацијата, извештаите за квалификациите на 
конкретниот персонал, итн. 

 
Член 149 

Овластеното тело треба повремено да врши оцену-
вања за да осигури дека монтажерот на лифтот го одр-
жува и применува системот за обезбедување на квали-
тет и треба да достави извештај од оценувањето на 
монтажерот на лифтот. 

 
Член 150 

Овластеното тело може да се изврши неочекувани 
посети во објектите на монтажерот на лифтот или на 
местото каде лифтот се составува, и ако е потребно, ов-
ластеното тело може да изврши испитувања или да има 
извршено, со цел да се провери правилното функцио-
нирање на системот за обезбедување на квалитет.  

Овластеното тело треба на монтажерот на лифтот да 
му достави извештај за извршената посета, а доколку е 
извршено испитување и извештај од испитувањето. 

 
3. Чување на документација и доставување  

на информации 
 

Член 151 
Монтажерот на лифтот треба уште 10 години отка-

ко лифтот  е пуштен на пазарот да ги чува на распола-
гање за надлежните државни органи: 

- документацијата наведена во член 142 став 2 али-
неја 2 од овој правилник, 

- измените наведени во член 146 став 2 од овој пра-
вилник, 

- одлуките и извештаите од овластеното тело наве-
дени во член 146 став 4 и во членовите 149 и 150 на 
овој правилник.  

Во случај кога монтажерот на лифтот нема  седи-
ште во Република Македонија, тогаш документацијата 
од став 1 на овој член ја чува овластеното тело. 

 
Член 152 

Секое овластено тело треба да им ги достави на 
другите овластени тела, релевантните информации во 
врска со издадените и повлечените одобренија за си-
стемот за обезбедување на квалитет. 
 

Член 153 
Документацијата и преписките кои се однесуваат 

на постапките за целосно обезбедување на квалитет, 
треба да бидат напишани на македонски јазик и него-
вото кирилско писмо. 

XV. СЕ-ОЗНАЧУВАЊЕ ЗА СООБРАЗНОСТ 
       

Член 154 
СЕ-ознаката треба да ги содржи иницијалите “СЕ”. 

СЕ  ознаката за сообразност се состои од кратенката 
СЕ која ја има формата дадена во Прилогот 1 кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

Ако СЕ ознаката е намалена или зголемена, тогаш 
треба да бидат запазени пропорциите дадени во Прило-
гот 1 од овој правилник. 

СЕ ознаката кај различните сигурносни уреди, во 
основа, треба да ја има истата вертикална димензија 
која не може да биде помала од пет милиметри и исти-
те минимални мерки може да отстапуваат само за си-
гурносни уреди со мали димензии. 

СЕ ознаката треба да биде придружена со иденти-
фикациски број на нотифицираното тело кое се занима-
ва со: 

- постапките наведени во член 39 точка (а) алинеи 
(ii) или (iii) од овој правилник, 

- постапките наведени во член 40 од овој правилник. 
 

Член 155 
СЕ-ознаката се става на секоја кабина на лифт, јас-

но и видливо согласно членовите 35 и 36 од овој пра-
вилник.  

 СЕ-ознаката се става и на секој сигурносен уред, 
или кога тоа не е возможно со налепница  неразделно 
прицврстена на сигурносниот уред. 

 
Член 156 

На лифтовите и на сигурносните уреди не може да 
се ставаат ознаки кои по значење и форма  можат да 
наведат на погрешен заклучок за вистинското претста-
вување на СЕ-ознаката.  

На лифтовите и на сигурносните уреди може да се 
стави и секоја друга ознака, под услов, видливоста и 
читливоста на СЕ - ознаката да не е намалена. 

 
XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 157 

Одредбите од овој правилник, кои се однесуваат на 
СЕ-ознаките ќе се применуваат по пристапувањето на 
Република Македонија во Европската унија или по вле-
гувањето во сила на соодветен протокол за оцена на со-
образноста со Европската заедница и со назначување 
(нотифицирање) на  овластено тело од Република Ма-
кедонија во Европската комисија. 

 
Член 158 

До пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија, производителите на сигурносни уре-
ди можат да пуштаат на пазарот сигурносни уреди без 
поставување на ознака за сообразност или CЕ ознака, 
доколку истите се произведени во Република Македо-
нија и се наменети за лифтови кои ги задоволуваат су-
штествените здравствени и безбедносни барања кои се 
утврдени со одредбите на овој правилник.  

Во случајот од став 1 на овој член, производителот 
на сигурносниот уред треба од овластено тело за оцен-
ка на сообразност во Република Македонија да обезбе-
ди сертификат за сообразност на сигурносниот уред, 
согласно постапките за оцена на сообразност, утврдени 
со одредбите на овој правилник, а имајќи ги предвид 
соодветните национални стандарди.  

Сертификатот за сообразност издаден согласно став 
2 на овој член, ја заменува ознаката за сообразност, а 
истиот го чува производителот на сигурносниот уред 
уште 10 години откако е произведен последниот сигур-
носен уред. Копија од сертификатот за сообразност,  
заверена од производителот на сигурносниот уред,  
треба да ја придружува документацијата на секој лифт 
и на секој сигурносен уред. 
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Член 159 
До пристапувањето на Република Македонија во 

Европската унија или до влегувањето во сила на соод-
ветен протокол за оцена на сообразноста со Европската 
заедница и со назначување (нотифицирање) на овласте-
ни тела од Република Македонија во Европската коми-
сија, монтажерите на лифтови можат да пуштат на па-
зарот лифтови без поставување на ознака за сообраз-
ност или CЕ ознака, доколку истите ги задоволуваат 
суштествените здравствени и безбедносни барања кои 
се утврдени со одредбите на овој правилник.  

Во случајот од став 1 на овој член, монтажерот на ли-
фтот, треба од овластено тело за оценка на сообразност во 
Република Македонија да обезбеди сертификат за соо-
бразност на лифтот, согласно постапката за поединечна 
верификација, наведена во Глава XIII од овој правилник.  

Сертификатот за сообразност издаден согласно став 
2 на овој член, ја заменува ознаката за сообразност, а 
истиот го чува монтажерот на лифтот, уште 10 години 
од датумот на кој лифтот е пуштен на пазарот. Копија 
од сертификатот за сообразност, заверена од монтаже-
рот на лифтот, треба да ја придружува документацијата 
на секој лифт.  

 
Член 160 

До пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија или до влегувањето во сила на соод-
ветен протокол за оцена на сообразноста со Европската 
заедница или до влегувањето во сила на соодветен би-
латерален договор за меѓусебно признавање на доку-
менти, секој сигурносен уред и/или лифт кој е увезен и 
кој се пушта на пазарот на Република Македонија тре-
ба да поседува сертификат за сообразност издаден од 
овластено тело во Република Македонија. Овластеното 
тело може да издаде сертификат за сообразност само за 
соодветната постапка за кое е овластено.  

Сертификатот за сообразност од став 1 на овој 
член, се издава врз база на ЕC изјава за сообразност од 
производителот, сертификатот за ЕC испитување на 
тип, сертификат за одобрен систем за обезбедување на 
квалитет, резултати од соодветни извршени тестирања 
и анализа на степенот на усогласеност со суштествени-
те барања утврдени со одредбите на овој правилник.  

Сертификатот за сообразност од став 1 на овој 
член, се издава за секој тип на сигурносен уред и/или 
лифт, и треба да ја придружува документацијата на се-
кој лифт и на секој сигурносен уред.  

Доколку се утврди дека сигурносниот уред и/или 
лифтот не ги задоволуваат барањата утврдени со 
одредбите на овој правилник, не се издава сертификат 
за сообразност, а овластеното тело за таквата одлука ја 
информира Комисијата за безбедност на производите 
согласно закон.  

Член 161 
По пристапувањето на Република Македонија во 

Европската унија или со влегувањето во сила на соод-
ветен протокол со Европската Заедница, во смисла на 
овој правилник ќе се користат следниве термини: 

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

- “ЕС-изјава за сообразност” наместо, “изјава за со-
образност”, 

- “ЕС испитување на тип” наместо, “испитување на 
тип” 

- “ЕС-сертификат за испитување на тип” наместо, 
“сертификат за испитување на тип” 

- “CЕ ознака” наместо, “ознака за сообразност”  
- “ЕC сертификат за испитување на проект” наме-

сто, “сертификат за испитување на проект”. 
Со примената на одредбите од овој правилник кои 

се однесуваат на CЕ ознаките и со назначување (ноти-
фицирање) на овластено тело од Република Македони-
ја во Европската комисија, во смисла на овој правил-
ник ќе се користат следниве термини: 

- “CЕ ознака” наместо, “ознака за сообразност”  

- “нотифицирано тело” наместо, “овластено тело”  
- “идентификациски број на нотифицираното тело” 

наместо, “идентификациски број на овластеното тело”. 
Идентификацискиот број на нотифицираното тело е 
бројот кој го доделува Европската комисија. 

 
Член 162 

Правните лица кои се имаат стекнато со овластување 
за атестирање на лифтови врз основа на Наредбата за за-
должително атестирање на лифтовите на електричен по-
гон за вертикален превоз на луѓе и товар (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 52/2002) или врз осно-
ва на Правилникот за задолжително атестирање на лифто-
вите на електричен погон за вертикален превоз на луѓе и 
товар и за условите што мораат да ги исполнуваат органи-
зациите овластени за атестирање на тие производи 
(“Службен лист на СФРЈ” бр. 27/90), можат да вршат оце-
на на сообразноста на лифтовите, само согласно постап-
ката за поединечна верификација наведена во Глава XIII 
на овој правилник, најмногу уште една година од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник.  

 
Член 163 

Одредбите кои се однесуваат на уредот за некон-
тролирани движења на кабината нагоре и на уредот за 
двонасочна комуникација со службата за спасување 
пропишани во членовите 26 и 32 од овој правилник ќе 
се применуваат од 01.09.2007 година.  

Член 164 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да се применуваат: 
- Правилникот за задолжително атестирање на од-

бојници што се употребуваат на лифтови и за  условите 
што мораат да ги исполнуваат организациите на здру-
жен труд овластени за атестирање на тие производи 
(“Службен лист на СФРЈ” 18/91). 

- Правилникот за задолжително атестирање на зак-
лучувачот на вратата на возното окно за лифтови и за  
условите што мораат да ги исполнуваат организациите 
на здружен труд овластени за атестирање на тие произ-
води (“Службен лист на СФРЈ” 18/91). 

- Правилникот за задолжително атестирање на гра-
ничникот за брзина за лифтови и за  условите што мо-
раат да ги исполнуваат организациите на здружен труд 
овластени за атестирање на тие производи (“Службен 
лист на СФРЈ” 18/91). 

- Правилникот за задолжително атестирање на фа-
ќачки уред за лифтови и за  условите што мораат да ги 
исполнуваат организациите на здружен труд овластени 
за атестирање на тие производи (“Службен лист на 
СФРЈ” 18/91).  

Член 165 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Бр. 25-1747/1                                 Министер, 

22 февруари 2007 година          Вера Рафајловска, с.р. 
       Скопје 
 

ПРИЛОГ 1 
 

ОЗНАЧУВАЊЕ СО “СЕ”   
CЕ ознаката ги содржи иницијалите „CЕ” во след-

ната форма: 
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381. 
Врз основа на член 20, став 4 од Законот за безбедност 

на производите (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 33/2006), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА БЕЗБЕДНА УПОТРЕБА НА ЛИФТОВИ  
И ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТОВИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат суштествените 

барања кои се однесуваат на безбедна употреба на ли-
фтовите, постапката за технички преглед на лифтовите, 
како и условите кои треба да ги исполнуваат овласте-
ните тела што учествуваат во постапката за технички 
преглед на лифтови. 
 

Член 2 
Одредбите од овој правилник се применуваат за ли-

фтовите и сигурносните уреди за лифтови утврдени со 
техничкиот пропис за пуштање на пазар на лифтови и 
сигурносни уреди за лифтови. 

 
Член 3 

Во случај кога, за лифтовите, опасностите наведени 
во овој правилник се целосно или делумно опфатени со 
други технички прописи, тогаш одредбите од овој пра-
вилник нема да се применуваат или ќе престанат да се 
применуваат, кога се работи за лифтови и опасности 
опфатени со примената на тие технички прописи. 

 
Член 4 

Лифтовите опфатени со овој правилник можат да се 
стават во употреба и може да се употребуваат доколку за 
нив е издаден сертификат за техничка исправност на ли-
фтот, согласно одредбите од глава III на овој правилник. 

 
Член 5 

Лифтовите опфатени со овој правилник можат да се 
стават во употреба и да се употребуваат доколку не го 
загрозуваат здравјето или безбедноста на лицата, без-
бедноста на имотот и кога прописно вградените и одр-
жувани лифтови се користат за предвидената намена. 

 
Член 6 

Кога националните стандарди подготвени врз осно-
ва на европските хармонизирани стандарди (во ната-
мошниот текст: национален стандард), опфаќаат едно 
или повеќе суштествени здравствени и безбедносни ба-
рања, тогаш ќе се смета дека лифтовите конструирани 
во согласност со тој стандард ги исполнуваат соодвет-
ните суштествени барања. 

 
Член 7 

Одредбите од овој правилник се применуваат и за 
постоечките лифтови за кои треба да се превземаат 
мерки за подобрување на нивната безбедност, согласно 
одредбите од глава V на овој правилник. 

 
II. СУШТЕСТВЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ 
БАРАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА БЕЗБЕДНА 

УПОТРЕБА НА ЛИФТОВИТЕ 
 

1. Примена на суштествените барања  
Член 8 

Суштествените здравствени и безбедносни барања 
утврдени со одредбите од техничкиот пропис за пушта-
ње на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови 
треба да се применуваат секогаш кога лифтот или луѓе-
то се предмет на конкретна опасност и покрај тоа што 
лифтот се употребува согласно начинот даден од мон-
тажерот на лифтот. 

Член 9 
Суштествените барања опфатени со други технички 

прописи, а кои не се вклучени во овој правилник и 
имаат врска со безбедната употреба на лифтовите, тре-
ба соодветно да се применуваат. 

Кога постои реална опасност која не е опфатена со 
одредбите од овој правилник, тогаш се применуваат 
суштествените здравствени и безбедносни барања од 
други технички прописи кои ја опфаќаат таа опасност. 
 

2. Сопственик на лифт 
 

Член 10 
Сопственик на лифт, во смисла на овој правилник, е 

физичко или правно лице кое поседува или изнајмува 
простории кои се опслужуваат со лифтот и  кое ја има 
одговорноста за обезбедување безбедна употреба на 
лифтот и за обезбедување на правилно одржување и 
функционирање на лифтот.  

 
Член 11 

Сопственикот на лифтот треба: 
- со договор да го довери одржувањето на лифтот 

на лице за одржување на лифтот, кое ги исполнува ус-
ловите утврдени со одредбите на овој правилник, 

- со договор да го довери спасувањето на лица на 
служба за спасување на патниците, која ги исполнува 
условите утврдени со одредбите на овој правилник, 

- со договор или со писмено овластување да ја дове-
ри грижата за лифтот на овластено одговорно лице за 
лифтот,  

- да се грижи за извршување на редовното одржува-
ње и за правилна употреба на лифтот во согласност со 
упатствата од монтажерот на лифтот, 

- да се грижи називот, седиштето и телефонскиот 
број на лицето за одржување на лифтот постојано да 
биде поставено во внатрешноста на кабината на јасно и 
видно место и достапно на корисниците на лифтот, 

- да се грижи за безбедна употреба на лифтот во 
периодот помеѓу периодичните технички прегледи и да 
го известува лицето за одржување на лифтот за непра-
вилно функционирање на лифтот или за неправилно 
уредување на непосредната околина на лифтот, 

- да го исклучи од погон лифтот и да спречи негова 
употреба доколку е нарушена безбедната употреба и за 
тоа да го извести лицето за одржување на лифтот, 

- да обезбеди безбеден и брз пристап до лифтот на 
лицето за одржување на лифтот и да го извести за мож-
ните нарушувања на безбедноста на местото каде се из-
вршува одржувањето, 

- да обезбеди безбеден и брз пристап до лифтот на 
службата за спасување на патниците и на овластеното 
одговорно лице за лифтот,  

- да се грижи за извршување на техничките прегле-
ди на лифтот во утврдените рокови со овој правилник, 

- да се грижи дека во книгата за одржување се впи-
шани податоците за лицето за одржување на лифтот, 
службата за спасување на патниците и овластеното од-
говорно лице за лифтот. 

 
3. Овластено одговорно лице за лифт 

 
Член 12 

Овластено одговорно лице за лифт, во смисла на 
овој правилник, е физичко или правно лице кое со до-
говор или со писмено овластување е овластено во име 
на сопственикот на лифтот да се грижи за обезбедува-
ње безбедна употреба на лифтот и за обезбедување на 
правилно одржување и функционирање на лифтот (во 
натамошниот текст: овластено одговорно лице). 

Во случај кога сопственикот на лифтот е едно фи-
зичко лице, истиот може да е и одговорно лице за ли-
фтот, а во тој случај може да не постои договор или 
писмено овластување. 
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Член 13 
Во книгата за одржување на лифтот треба да се вне-

сат податоци за името, презимето и адресата или нази-
вот и седиштето и телефонскиот број на овластеното 
одговорно лице. Договорот или писменото овластува-
ње треба да е прикачено на книгата за одржување. 

 
Член 14 

Овластеното одговорно лице треба детално да би-
де запознаено со упатствата за употреба и одржување 
на лифтот и соодветните страници од книгата за одр-
жување. 

 
Член 15 

Овластеното одговорно лице треба за време на упо-
требата на лифтот да проверува дека на лифтот не се 
појавиле дефекти кои го загрозуваат здравјето и без-
бедноста на корисниците на лифтот.  

Проверките треба да ги опфатат препораките од 
монтажерот на лифтот, а најмалку треба да обезбедат 
дека: 

- кабината на лифтот не може да се движи, доколку 
вратите на возното окно или на кабината не се потпол-
но затворени, 

- вратите на возното окно не може да се отвораат, 
доколку кабината се наоѓа надвор од зоната на одбра-
вување, 

- точноста на застанувањето на кабината во стани-
ците е во дозволените граници и дека уредот против 
пролизгување на кабината функционира правилно, 

- системот за тревога функционира правилно, 
- сите натписи, известувања и ознаки се јасно чит-

ливи и одговараат на моменталната состојба на лифтот, 
- уредот за присилно стопирање на затворањето на 

автоматските врати или уредот за повторно отварање 
на автоматските врати функционира правилно, 

- во случај на кабина без врата на кабината, ѕидот 
на возното окно од страна на влезот во кабината не е 
оштетен и дека фотоелектричните сензори функциони-
раат правилно, 

- командите за управување со лифтот и уредите за 
сигнализација функционираат правилно, 

- кабината на лифтот и пристапните простории се 
правилно осветлени, 

- ѕидовите на возното окно и вратите на возното ок-
но не се оштетени, 

- подот на кабината, сите влезови и излези на стани-
ците не се оштетени и не ја загрозуваат безбедната 
употреба на лифтот. 

 
Член 16 

Овластеното одговорно лице, во случај да не е лице 
за одржување на лифтот, не треба да се качува на кро-
вот од кабината на лифтот. 
 

Член 17 
Овластеното одговорно лице треба сите неправил-

ности и дефекти на лифтот да ги впише во книгата за 
одржување и за истите да го извести сопственикот на 
лифтот или лицето за одржување на лифтот .  

Ако неправилностите и дефектите ја загрозуваат 
безбедната употреба на лифтот, тогаш овластеното од-
говорно лице треба да го исклучи лифтот од употреба. 

 
Член 18 

Проверките од страна на овластеното одговорно ли-
це треба да се извршуваат најмалку еднаш месечно или 
почесто доколку тоа го налагаат упатствата за употреба.  

Во случај на специфични конструкции на лифтови, 
специфични неправилности и опасности при работа на 
лифтовите, овластеното тело за технички преглед на 
лифтови може да побара извршување на други провер-
ки и други рокови за проверките. 

Член 19 
Со одобрување од овластено тело за технички прег-

лед на лифтови, лицето за одржување на лифтот кое 
воедно е и овластено одговорно лице, може да ги врши 
проверките од член 15 на овој правилник со помош на 
далечински систем за надзор на работата на лифтот.  

 
4. Одржување на лифт 

 
Член 20 

Лице за одржување на лифт, во смисла на овој пра-
вилник, е правно лице кое во име на сопственикот на 
лифтот врши редовно одржување и сервисирање, со 
цел да се обезбеди безбедна употреба на лифтот. 
 

Член 21 
Лицето за одржување на лифтот треба детално да 

биде запознаено со упатствата за употреба и одржува-
ње на лифтот и соодветните страници од книгата за 
одржување. 

 
Член 22 

Редовното одржување и сервисирање на лифтот 
треба да го врши стручно оспособено лице, сервисер на 
лифтот. 

Лицето за одржување на лифтот треба да има по-
стојано вработени, најмалку тројца сервисери со нај-
малку средно образование од машинска или електро-
техничка насока. 

Стручната оспособеност на сервисерите треба да се 
проверува и оценува од страна на овластено тело за 
технички прегледи на лифтови, најмалку на секои три 
години.  

На сервисерите кои се позитивно оценети се издава 
сертификат за стручна оспособеност на сервисер на 
лифт, од страна на овластеното тело за технички прег-
леди на лифтови. 

Овластеното тело за технички преглед на лифтови, 
треба за време на техничките прегледи да проверува 
дали сервисерот на лифтот, од лицето за одржување на 
лифтот, е запознаен со соодветните делови од упат-
ството за употреба и одржување на лифтот и дали е 
способен да врши проверки на правилното функциони-
рање на лифтот. 

 
Член 23 

Лицето за одржување на лифтот треба да има на 
располагање сервисери кои се достапни за цело време 
на редовната употреба на лифтот кој го одржуваат.  

 
Член 24 

Во книгата за одржување треба да се внесат подато-
ците за лицето за одржување на лифтот.  

Договорот за одржување склучен помеѓу сопстве-
никот на лифтот и лицето за одржување на лифтот, 
треба да биде прикачен на книгата за одржување. 

 
Член 25 

Лицето за одржување на лифтот треба да: 
- се грижи дека одржувањето го извршуваат струч-

но оспособени сервисери на лифтови кои ги исполну-
ваат условите утврдени со одредбите на овој правил-
ник и дека се опремени со соодветни алати и орудија, 

- ја прилагоди програмата за одржување, така да 
примени мерки за предвидливите грешки, како што на 
пример се: грешки поради несовесна употреба, непра-
вилна употреба, истрошеност на делови итн., 

- го извршува одржувањето во согласност со упат-
ствата за одржување и врз основа на периодичните 
проверки, 

- го известува сопственикот на лифтот за функција-
та на лифтот, а посебно за работите и мерките за без-
бедно функционирање на пристапите до објектот и до 
лифтот,  
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- ги одржува составните делови на лифтот во ис-
правна состојба така да мерките и отстапувањата се во 
дозволени граници, 

- го исклучи од употреба лифтот, односно да ја спре-
чи неговата употреба до моментот на отстранување на 
недостатоците кои предизвикуваат нарушување на без-
бедноста, а се откриени за време на редовното одржува-
ње, и за тоа да го извести сопственикот на лифтот, 

- води записи за прегледите при редовното одржу-
вање, за сервисирањето на лифтот и за секоја интервен-
ција на лифтот, 

- има на располагање потребни резервни делови за 
поправка и замена, 

- се грижи за стручната оспособеност на сите врабо-
тени,   

- го известува сопственикот на лифтот за сите про-
мени направени на лифтот, 

- го известува сопственикот на лифтот за потребни-
те периодични технички прегледи, 

- присуствуваат при извршувањето на техничките 
прегледи и да ги извршуваат задачите побарани од ов-
ластеното тело за технички прегледи на лифтови. 

 
Член 26 

Редовното одржување на лифтот треба да се врши 
најмалку еднаш месечно и треба да опфати:  

- преглед на постројката на лифтот и нејзината ра-
бота според упатството, 

- отстранување на утврдените недостатоци и замена 
на неисправните и оштетени елементи. 

Редовното одржување на лифтот особено треба да 
опфати:  

- проверка на правилната работа на сите сигурнос-
ни уреди и електричните сигурносни кругови, 

- проверка на носечките јажиња или вериги (истро-
шеност, затегнатост итн.) и нивната врска со кабината 
и со противтегот, 

- проверка на влечењето што се остварува со триење, 
- проверка на исправноста на хидрауличната инста-

лација, 
- проверка на изолацијата на сите струјни кругови и 

нивните врски со заземјувањето, 
- проверка на приклучоците на громобранската ин-

сталација,  
- чистење и подмачкување на деловите на лифтот, 
- проверка на исправноста на работата на лифтот при 

возење од станица до станица по должината на возното 
окно во обете насоки, како и при застанувањето, 

- проверка на излезите во случај на нужда, 
- проверка на исправноста на погонските уреди, 

управувачките уреди на лифтот и на елементите за пре-
нос на силина. 

 
Член 27 

Сите недостатоци во работата на лифтот утврдени 
при редовното одржување треба да се отстрануваат без 
одлагање, а неисправните и оштетените делови треба 
да се заменат со исправни. 

Ако при прегледот на лифтот од редовното одржу-
вање се утврдат неисправности што може да доведат 
до опасна погонска состојба, лифтот треба да се исклу-
чи од употреба додека таквите неисправности не се от-
странат, а за тие активности треба да се извести сопс-
твеникот на лифтот. 

 
5. Служба за спасување на патниците 

 
Член 28 

Служба за спасување на патниците, во смисла на овој 
правилник, е стручно оспособено физичко или правно ли-
це кое во име на сопственикот на лифтот се грижи за без-
бедно спасување на патниците при итна интервенција (во 
натамошниот текст: служба за спасување).  

За спасување на патниците може со договор да се 
именува лицето за одржување на лифтот доколку ги 
исполнува условите за служба за спасување.  

Член 29 
Службата за спасување треба детално да биде за-

познаено со упатствата за употреба и одржување на ли-
фтот и соодветните страници од книгата за одржување. 

 
Член 30 

Во книгата за одржување на лифтот и во кабината 
на лифтот треба да се постават податоци за името, пре-
зимето и адресата или називот и седиштето и телефон-
скиот број на службата за спасување.  

Договорот склучен помеѓу сопственикот на лифтот 
и службата за спасување треба да е прикачен на книга-
та за одржување. 

Во случај кога сопственикот на лифтот е едно физич-
ко лице, истиот може да е одговорен за спасување на 
патниците, а во тој случај може да не постои договор. 

 
Член 31 

Службата за спасување треба да има на располага-
ње спасувачи кои се достапни за цело време на редов-
ната употреба на лифтот кој го опслужуваат.  

 
Член 32 

За време на нормалната употреба на лифтот треба 
да биде овозможена врска со службата за спасување.  

Доколку е можно, лифтот треба да биде поврзан со 
службата за спасување преку системот за тревога и ба-
рање помош.  

Во случај на објекти со постојана рецепција, оваа 
врска може да се остварува преку уред за двонасочна 
комуникација со рецепцијата.  

Остварувањето на врската со службата за спасува-
ње треба да обезбеди брзо повикување на службата.  
 

Член 33 
Службата за спасување треба да: 
- биде оспособена за спасување на било кои патни-

ци во лифтот и во било какви случаи,  
- има доволен број на спасувачи, во согласност со 

бројот на лифтови кои ги опслужува, 
- има можност да пристапи до одредениот објект, 

до лифтот и до местото за спасување на патниците, 
- обезбеди времето на реакција од моментот на при-

мање на повик до моментот на почеток на интервенци-
јата да биде што е можно пократко, а не подолго од 40 
минути, освен во случај на спреченост од елементарни 
непогоди или подолги застои во сообраќајот, 

- води евиденција за сите повици и за спасувачите 
кои се пратени да го извршат спасувањето.  

 
6. Означување 

 
Член 34 

Покрај минималните податоци потребни за пушта-
ње на пазарот на машини опфатени со други технички 
прописи за безбедност на машини, на лифтовите и на 
нивните составни делови треба да има поставено нат-
писи, известувања и ознаки согласно одредбите на овој 
правилник.  

 
Член 35 

Сите натписи известувања и ознаки треба да бидат 
напишани на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо. 
 

Член 36 
Сите натписи, известувања и ознаки треба да бидат 

уочливи, читливи и разбирливи, изработени од посто-
јан материјал и трајно прицврстени. 

 
Член 37 

Деловите за давање команди во кабината треба да 
бидат еднообразно обележани со броеви, букви или сим-
боли.  
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Член 38 
Во кабината на лифтот и во близина на секоја врата 

на возното окно треба да се постави натпис на кој се 
назначени номиналната носивост (во килограми) и ма-
ксималниот број лица кои можат да се превезуваат. 

 
Член 39 

Ако лифтот е проектиран така да им овозможи на 
луѓето заглавени во кабината да излезат без надвореш-
на помош, тогаш потребните упатства треба да бидат 
јасни и видливи во кабината. 

 
Член 40 

Ако лифтот не е проектиран за употреба во случај 
на пожар, тогаш на секоја врата на возното окно треба 
да се постави натпис “ЗАБРАНЕТА УПОТРЕБА НА 
ЛИФТОТ ВО СЛУЧАЈ НА ПОЖАР”. 

 
Член 41 

Во случај на врати на кабината со контролен отвор, 
од внатрешната страна на сите врати на возното окно 
треба да се постави јасна ознака на катот, видлива кога 
вратата од кабината со контролен отвор е затворена , а 
кабината се наоѓа во станица. 

 
Член 42 

На надворешната страна на вратата за одржување и 
на вратата за излез во случај на нужда на возното окно, 
треба да се постави натпис: “ОПАСНО ПО ЖИВОТ”, 
“ВОЗНО ОКНО НА ЛИФТОТ”, “ЗАБРАНЕТ ВЛЕЗ ЗА 
НЕОВЛАСТЕНИ ЛИЦА”. 

 
Член 43 

На надворешната страна на вратата за влегување во 
машинската просторија и/или во просторијата за по-
мошни јажници, треба да се постави натпис: “ОПАС-
НО ПО ЖИВОТ”, “ПОГОН НА ЛИФТОТ”, “ЗАБРА-
НЕТ ВЛЕЗ ЗА НЕОВЛАСТЕНИ ЛИЦА”. 

 
Член 44 

Покрај капакот на отворот во подот на машинската 
просторија и/или во подот на просторијата за помошни 
јажници, треба да се постави натпис: “ОПАСНОСТ ОД 
ПАЃАЊЕ”, “ЗАТВОРИ ГО КАПАКОТ”. 

 
Член 45 

Ако во машинската просторија се наоѓаат уреди за 
повеќе лифтови, тогаш сите уреди што му припаѓаат на 
ист лифт треба да бидат означени со ист број или буква 
со која е означен соодветниот лифт и истите треба да 
се наоѓаат на најпогодната станица, на вратата на воз-
ното окно или покрај неа. 

 
Член 46 

На уредот за рачно задвижување на кабината или 
покрај него треба да биде јасно обележана насоката на 
движењето на кабината “ГОРЕ”-”ДОЛУ”. 

 
Член 47 

На деловите за давање команда за повратно управу-
вање или покрај нив треба да се постават ознаки за на-
соката на движење на кабината.  
 

Член 48 
На склопката за повратно управување или покрај 

неа треба да се постават ознаките “НОРМАЛНО”-
”ПОВРАТНО”. 
 

Член 49 
На склопката за осветлување на кабината, возното 

окно, машинската просторија и просторијата за помош-
ни јажници и на склопката за уреди за проветрување на 
кабината, машинската просторија и просторијата за по-
мошни јажници треба да се наоѓа табличка со натпис: 
“ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КАБИНАТА”, “ОСВЕТЛУВА-
ЊЕ НА ВОЗНОТО ОКНО”, “ОСВЕТЛУВАЊЕ НА 

МАШИНСКАТА ПРОСТОРИЈА”, “ОСВЕТЛУВАЊЕ 
НА ПРОСТОРИЈАТА ЗА ПОМОШНИ ЈАЖНИЦИ”, 
“УРЕД ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ НА КАБИНАТА”, 
“УРЕД ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ НА МАШИНСКАТА 
ПРОСТОРИЈА”, “УРЕД ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ НА 
ПРОСТОРИЈАТА ЗА ПОМОШНИ ЈАЖНИЦИ”.           

 
Член 50 

Сите склопки за запирање на работата на лифтот 
треба да бидат во црвена боја со траен натпис “СТОЈ” 
или “СТОП” или “ИСКЛУЧЕНО”, поставен така да не 
предизвикува забуна во однос на позиција на склопката 
која ја прекинува работата на лифтот . 

 
Член 51 

На покривот на кабината треба да се постават след-
ните натписи и ознаки: 

- “СТОП” на склопката за запирање или покрај неа, 
- “НОРМАЛНО” и “СЕРВИС” на сервисната склоп-

ка или покрај неа, 
- ознака за насоката на движење на елементите за 

давање команда за сервисно движење или покрај нив. 
 

Член 52 
Во кабината на лифтот и/или во близина на било 

која врата на возното окно, покрај пропишаните може 
да се постават и следните дополнителни натписи, изве-
стувања и ознаки: 

- кратки упатства за употреба на лифтот, 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

монтажерот на лифтот, негов регистриран знак и број, 
- назив и седиште на лицето за одржување на ли-

фтот, негов регистриран знак и број, 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

службата за спасување, негов телефонски број и реги-
стриран знак, 

- ознаки за сообразност, 
- ознаки за извршен технички преглед, 
- предупредувања за неусогласеност на лифтот со 

одредени технички прописи. 
Дополнителните натписи, известувања и ознаки од 

став 1 на овој член не треба да предизвикуваат забуна и 
да ја намалуваат видливоста и читливоста на останати-
те натписи, известувања и ознаки. 

 
7. Технички прегледи и подобрување на безбедноста 

 
Член 53 

Секој лифт треба да подлежи на периодични тех-
нички преглед од страна на овластено тело за технички 
прегледи на лифтови согласно одредбите од глава III 
на овој правилник. 

 
Член 54 

Подобрувањето на безбедноста на постоечките ли-
фтови треба да се изврши согласно стручното мислење 
за мерките за подобрување согласно одредбите од  гла-
ва V на овој правилник. 

 
8. Спречување на други опасности 

 
Член 55 

Во возните окна наменети за лифтови не треба да се 
поставуваат инсталации и уреди, освен оние кои се по-
требни за работа и безбедност на лифтот. 

 
Член 56 

Приодот до машинската просторија и/или до про-
сторијата за помошни јажници треба да биде лесно 
пристапен и безбеден. 

 Во машинската просторија и/или во просторијата 
за помошни јажници треба да се влегува непосредно, а 
не низ станбени и деловни простории. 

Во машинската просторија треба да има противпо-
жарен апарат за суво гаснење пожар.  
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Член 57 
Во случај на лифтови без машинска просторија 

приодот до погонот на лифтот, главната склопка и уре-
дот за управување треба да биде лесно пристапен и 
безбеден. 

 
Член 58 

Машинската просторија, просторијата за помошни 
јажници, возното окно, јамата од возното окно, врвот 
на возното окно, кабината на лифтот и приодите до 
нив, треба да имаат димензии кои обезбедуваат спречу-
вање на опасности за лицата кои имаат пристап до нив. 

Во специфични случаи, особено во постоечки згра-
ди каде што ова решение е невозможно во потполност 
да се исполни, можат да се применат и други соодвет-
ни средства за да се избегне опасноста. 
 

9. Упатства за употреба 
 

Член 59 
Секој лифт треба да биде придружен со документа-

ција напишана на македонски јазик и неговото кирил-
ско писмо. Документацијата треба да содржи најмалку: 

- упатство за употреба кое содржи цртежи и дија-
грами неопходни за нормална употреба, како и упат-
ства за одржување, инспекција (контрола), поправка, 
периодични прегледи и упатства за спасувачките опе-
рации,  

- книга за одржување во која се бележат задолжи-
телните одржувања и поправките, а по можност и пер-
иодичните прегледи. 

 
Член 60 

Во случај на постоечки лифтови кога не постојат 
упатствата за употреба, одржување, прегледи и упат-
ствата за спасувачките операции, сопственикот на ли-
фтот треба да ги побара од монтажерот на лифтот или 
да побара нивно дополнително изработување.  

Дополнителното изработување од став 1 на овој 
член треба да го изврши монтажер на лифтови или ли-
це за одржување на лифтови, а за нивно користење да 
добие одобрување од овластено тело за технички прег-
леди на лифтови. Дополнителното изработување на 
упатствата за употреба, одржување, прегледи и упат-
ствата за спасувачките операции може да ги изработи и 
овластено тело за технички прегледи на лифтови . 

 
III. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТОВИТЕ 

  
1. Домен 

 
Член 61 

Технички преглед на лифт пред ставање во употре-
ба, во смисла на овој правилник, е постапка со која се 
потврдува дека: новоизградените, реконструираните 
лифтови, лифтовите на кои е извршена значајна проме-
на и лифтовите оспособени за употреба по несреќен 
случај ги исполнуваат суштествените здравствени и 
безбедносни барањата утврдени со одредбите на овој 
правилник.  

 
Член 62 

Периодичен технички преглед на лифт, во смисла 
на овој правилник, е постапка со која се потврдува дека 
лифтот е технички исправен и дека и понатаму ги ис-
полнува барањата кои ги исполнувал и при ставање во 
употреба.   

Периодичен технички преглед на лифтот треба да 
се изврши најдоцна по истекот на една година од прет-
ходниот технички преглед на тој лифт. 

 
Член 63 

Новоизграден лифт, во смисла на овој правилник, е 
нов лифт кој за првпат се става во употреба.  

Член 64 
Реконструиран лифт, во смисла на овој правилник, 

е постоечки лифт на кој се извршени конструктивни 
измени и/или ремонтни активности со цел лифтот да ги 
исполни суштествените здравствени и безбедносни ба-
рања пропишани во Глава II од овој правилник, однос-
но лифт на кој се вградени уреди кои не биле предви-
дени во првичното проектно решение. 

 
Член 65 

Значајна промена на лифт, во смисла на овој пра-
вилник, е извршена промена на една од техничките ка-
рактеристики на лифтот: 

- номиналната брзина, 
- номиналната носивост, 
- висината на подигнување, 
или е извршена промена на кој и да е дел од след-

ните: 
- уредите за бесење и/или потпирање на кабината, 
- носечките јажиња, 
- конструкцијата и тежината на кабината, 
- погонот на лифтот, 
- јажниците, 
- водилките, 
- управувачките уреди, и/или 
- сигурносните уреди.  
 

Член 66 
Техничкиот преглед на лифт го врши овластено те-

ло за технички преглед на лифтови (во натамошниот 
текст: овластено тело) кое ги исполнува условите про-
пишани во глава IV од овој правилник.  

 
2. Постапка за проверка и испитување  

на лифтовите 
 

Член 67 
Сопственикот на лифтот треба да поднесе барање 

за технички преглед на лифтот, до овластено тело, по 
негов избор. Во случај на новоизградени лифтови во 
нови објекти, барањето се поднесува од страна на инве-
ститорот на објектот. 

Барањето од став 1 на овој член треба да содржи:  
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

подносителот на барањето, 
- локација каде е вграден лифтот, 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

монтажерот на лифтот или правното лице кое изврши-
ло измени или реконструкција на лифтот, 

- назив и седиште на лицето за одржување на ли-
фтот, 

- писмена изјава дека слично барање не е поднесено 
до некое друго овластено тело, 

- техничка документација, 
- упатство за употреба на лифтот,  
- податоци за извршени измени или реконструкции 

на лифтот, 
- технички извештаи и сертификати од претходни 

извршени технички прегледи и/или испитувања на ли-
фтот, 

- сертификат за сообразност на лифтот и на вграде-
ните сигурносни уреди,  

- технички извештаи од претходни извршени про-
верки и испитувања на лифтот, 

- книга за одржување со доказ дека е извршено ре-
довно одржување пред помалку од 30 дена до денот на 
поднесување на барањето. 

 
Член 68 

За да се осигури техничка исправност на лифтот и 
исполнување на соодветните барања од овој правил-
ник, треба да се извршат проверки и испитувања, сог-
ласно применливите национални стандарди или екви-
валетните на нив испитувања. 
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Доколку е потребно овластеното тело може да по-
бара извршување или да изврши дополнителни испиту-
вања заради утврдување на квалитетот на вградените 
делови и уреди на лифтот. 

Доколку за специфични конструктивни изведби не 
постојат стандарди, а имајќи ги предвид новите техни-
ки и технологии кои се воведуваат при изградбата на 
лифтовите, тогаш проверките и испитувањата треба да 
се извршат согласно препораките и упатствата на про-
изводителот на сигурносните уреди, монтажерот на ли-
фтот и позитивната инженерска пракса.  

 
Член 69 

Проверките и испитувањата при техничкиот прег-
лед, особено треба да опфатат: 

- преглед на документацијата на лифтот, 
- преглед на целокупната постројка на лифтот, 
- преглед и испитување на функционалните кара-

ктеристики на лифтот, 
- статичко и динамичко испитување. 
 

Член 70 
Прегледот на документација на лифтот се врши со 

цел да се провери дали лифтот ја поседува целокупната 
документација која треба да го придружува лифтот при 
негова употреба, а особено на: 

- техничката документација со сите потребни прес-
метки, скици, цртежи, електрични шеми и дополнител-
ни измени на конструкцијата на лифтот, 

- сертификат за сообразност на лифтот, 
- сертификат за сообразност на вградените сигур-

носни уреди, 
- упатство за употреба и одржување на лифтот, 
- книга за одржување на лифтот. 
 

Член 71 
Преглед на целокупната постројка на лифтот се вр-

ши со цел: 
- да се провери дали лифтот е сообразен со лифтот 

опишан во сертификатот за сообразност и во изјавата 
за сообразност утврдени со одредбите од техничкиот 
пропис за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни 
уреди за лифтови, 

- да се утврди дека се исполнети суштествените 
здравствени и безбедносни барања пропишани во Гла-
ва II од овој правилник, 

- да се утврди дека се исполнети барањата од други 
технички прописи кои се однесуваат на лифтовите и на 
нивната безбедна употреба, 

- да се утврди степенот на истрошеност на сите си-
гурносни уреди и делови на лифтот и да се процени 
нивното влијание за безбедна работа на лифтот. 

 
Член 72 

Прегледот и испитувањето на функционалните ка-
рактеристики на лифтот се врши заради остварување 
на неговата функционалност и безбедност при работа, 
а особено треба да опфати:  

(i) проверка на мерките и отстапувањата на: 
- возното окно и приодите кон него, 
- машинската просторија и просторијата за помош-

ни јажници, 
- кабината, 
- должината на сигурносниот пат на кабината и на 

противтегот, 
- сигурносните простори во јамата и на врвот од 

возното окно, 
- зјајот помеѓу крилата на вратите, крилата и рамки-

те и прагот и крилата на вратите во затворена положба,  
- должината на зоната на отклучување, 
- слободниот простор помеѓу кабината и ѕидот на 

возното окно, противтегот и ѕидот на возното окно и 
помеѓу противтегот и кабината, 

- одот на одбојникот, 

- зафатот на заклучувачот на возното окно. 
(ii) мерење на: 
- јачината на осветлувањето на машинската просто-

рија, просторијата за помошни јажници, пред приодот 
на возното окно и на подот на кабината, 

- микроклиматски услови во машинската простори-
ја и во соседните помошни простории (бучава, рела-
тивна влажност и температура), 

- силата за рачно придвижување на кабината, 
- времето на активирањето на сигурносниот уред 

што работи кога кабината (или противтегот) во возење-
то надолу наиде на пречка, 

- брзината на движењето на кабината, 
- вредноста на еднонасочниот напон или на ефе-

ктивната вредност на наизменичниот напон за управу-
вачки и сигурносни електрични кола, 

- падот на напонот на напојување при пуштање; 
(iii) испитувања, проверка на карактеристиките и 

истрошеноста на: 
- изолацијата на електричните кола и заштитата од 

електричен удар, 
- носечките јажиња или вериги и на нивната врска 

со кабината и противтегот, 
- правилното оптоварување на противтегот, кабина-

та и на рамката на кабината 
- водилките на кабината и на противтегот и нивните 

врски со конструкцијата 
- влечната способност на лифтот, 
- урамнотежувањето на кабината и на противтегот, 
- хидрауличниот цилиндер и хидрауличната инста-

лација; 
(iv) испитувања на функцијата на: 
- кочницата на погонската машина, 
- фаќачкиот уред, 
- граничникот на брзината, 
- одбојникот, 
- заклучувањето на вратата на возното окно, 
- уредот за тревога, 
- уредот за преоптоварување, 
- уредот за сервисно возење, 
- електричните кола за осветлување и сигнализаци-

оно - информациското електрично коло, 
- сите електрични сигурносни уреди на лифтот, 
- други сигурносни уреди вградени на лифтот, 
- сите електрични сигурносни кругови. 
 

Член 73 
Статичкото испитување на лифтот треба да опфати 

проверка на затегнувачката цврстина и деформација на 
лифтот и на следните негови делови: 

- кабината, 
- носечките јажиња или вериги и на нивната врска 

со кабината и противтегот, 
- носечката плоча и/или конструкција за погонската 

машина, 
- кочницата или уредот против пролизгување, 
- јажниците и исправноста на налегнувањето на ја-

жињата во жлебовите од погонската јажница.  
Динамичкото испитување на лифтот се врши при 

празен лифт и/или при максимално оптоварување, а оп-
фаќа: 

- проверка на влечната способност на лифтот,  
- проверка на исправното вградување и функциони-

рање на сигурносните уреди (крајни склопки, кочница 
на погонската машина, фаќачки уред, граничник на бр-
зина, бликирачки вентил, уред против пролизгување, од-
бојници, уреди за заштита од слободно паѓање или за за-
штита од неконтролирани движења на кабината нагоре,  

- проверка на правилното функционирање на сигур-
носните уреди во случај да снема струја.  

Овластеното тело по спроведените испитувања од 
ставовите 1 и 2 на овој член, треба да утврди дали се 
појавила некаква деформација или оштетување, кои би 
влијаеле на безбедната употреба на лифтот. 
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Член 74 
За реконструираните лифтови и за лифтовите на 

кои е извршена значајна промена овластеното тело врз 
основа на документацијата, добиените информации и 
увидот на лице место, одлучува во кој обем ќе се извр-
ши техничкиот преглед, со цел да се утврди усогласе-
носта со суштествените здравствени и безбедносни ба-
рања утврдени со одредбите на овој правилник.  

Лифтовите од став 1 на овој член треба да ги испол-
нуваат сите суштествени здравствени и безбедносни 
барања кои се однесуваат за нови лифтови, утврдени со 
одредбите на овој правилник. 

 
3. Технички извештај  

Член 75 
За извршените проверки и испитувања при технич-

киот преглед, овластеното тело составува технички из-
вештај.  

Техничкиот извештај од техничкиот преглед на ли-
фтот, треба да содржи: 

- место, датум и број на техничкиот извештај, 
- назив и седиште на овластеното тело и печат и 

потпис на овластеното лице од телото, 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

подносителот на барањето,  
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

монтажерот на лифтот и/или назив и седиште на лице-
то за одржување на лифтот, 

- локација и назив, односно шифра на лифтот, 
- краток опис на објектот и на техничките каракте-

ристики на лифтот,  
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот, ознаката на типот и/или производстве-
ниот број на сите главни елементи на лифтот и на сите 
сигурносни уреди, 

- податоци за извршените проверки и испитувања 
при техничките прегледи, 

- датум на кој е извршен техничкиот преглед и лице 
кое ги извршило проверките и испитувањата, 

- податоци за утврдени недостатоци и неисполнување 
на барањата утврдени со одредбите на овој правилник, 

- образложение на овластеното тело за издавањето, 
односно одбивањето на издавањето на сертификат за 
техничка исправност на лифтот.  

 
Член 76 

Подносителот на барањето треба недостатоците 
утврдени со техничкиот извештај да ги отстрани во рок 
пропишан од овластеното тело, кој не треба да е по-
долг од 60 дена, и за тоа да го извести овластеното тело 
заради продолжување на постапката. 

 Во случај на пречекорување на рокот од став 1 на 
овој член, подносителот на барањето треба да го обно-
ви барањето до истото овластено тело.  

Член 77 
Овластеното тело треба да изврши повторен тех-

нички преглед на лифтот заради утврдување на отстра-
нувањето на недостатоците, а доколку е потребно тре-
ба да изврши и одредени испитувања. За повторниот 
технички преглед, овластеното тело составува допол-
нување на техничкиот извештај. 

 
Член 78 

Техничкиот извештај, документацијата и преписки-
те во врска со постапките за технички преглед на ли-
фтови, треба да бидат напишани на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо. 

 
4. Сертификат за техничка исправност на лифтот  

Член 79 
Ако за лифтот се утврди дека нема недостатоци или 

ако со повторниот технички преглед се утврди дека не-
достатоците се отстранети, тогаш од страна на овласте-
ното тело се издава сертификат за техничка исправност 
на лифтот согласно член 26 од Законот за безбедност 
на производите. 

Член 80 
Сертификатот за техничка исправност на лифтот 

треба да ги содржи следните податоци: 
- назив и седиште на овластеното тело,  
- број на сертификатот, 
- број на техничкиот извештај врз основа на кој се 

издава сертификатот, 
- локација на лифтот, 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

монтажерот на лифтот и/или назив и седиште на лице-
то за одржување на лифтот, 

- година на монтажа на лифтот, 
- опис на лифтот, односно детали за типот или за 

серијата, номиналната брзина, номиналната носивост, 
висината на подигнување или број на станици и број на 
приоди, податоци за погонот, број и димензии на но-
сечки јажиња, 

- место, датум и печат и потпис на овластеното ли-
це од овластеното тело.  

 
Член 81 

Сертификатот за техничка исправност на лифтот 
има важност од една година. Сопственикот на лифтот и 
овластеното тело треба да ги чува на располагање тех-
ничките извештаи и сертификатите за техничка исправ-
ност на лифтот најмалку уште две години од датумот 
на нивното издавање.   

Член 82 
Сертификатот за техничка исправност на лифтот 

треба да биде напишан на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо. 

 
IV. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ОВЛАСТЕНИТЕ ТЕЛА ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО 

ПОСТАПКАТА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД  
НА ЛИФТОВИ 

 
Член 83 

Овластеното тело, неговите одговорни лица (дире-
ктор, управител, раководител итн.) и неговиот стручен 
кадар одговорен за извршување на операциите за тех-
нички преглед на лифтови,  не можат  да бидат монта-
жер на лифтови, лице за одржување на лифтовите или 
сервисер на лифтовите, ниту пак овластен претставник 
на која било од страните.  

Овластеното тело, неговите одговорни лица и него-
виот стручен кадар не треба да бидат вклучени директ-
но во изведувањето, маркетингот, монтажата на лифто-
вите или при одржувањето на лифтовите освен кога се 
работи за размена на технички информации помеѓу 
монтажерот на лифтот или лицето за одржување на ли-
фтот и овластеното тело. 

 
Член 84 

Овластеното тело и неговиот стручен кадар треба да 
ги вршат постапките за технички преглед  на лифтови со 
највисок степен на професионален интегритет и технич-
ка компетентност и треба да бидат ослободени од сите 
притисоци и влијанија особено финансиски, кои можат 
да влијаат врз процената или врз резултатите од технич-
киот преглед, особено од лица или групи лица кои имаат 
интерес од резултатите на техничкиот преглед. 

 
Член 85 

Овластеното тело треба да го има на располагање 
потребниот персонал за да може правилно да ги врши 
техничките и административните задачи поврзани со 
техничките прегледи. 

 Овластеното тело треба да има постојано вработе-
ни, најмалку тројца работници кои се вклучени во про-
цесот на технички прегледи, и тоа: 

- еден дипломиран инженер по машинство или елек-
тротехника, со најмалку три години континуирано ис-
куство на работи поврзани со проверки и испитување на 
лифтови, 
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- еден дипломиран инженер по машинство или еле-
ктротехника, со најмалку една години континуирано 
искуство на работи поврзани со проверки и испитува-
ње на лифтови,  

- еден работник со најмалку средно образование од 
машинска или електротехничка насока, со најмалку ед-
на година континуирано искуство на работи поврзани 
со лифтови (проверки, испитување, монтажа, одржува-
ње итн). 

Во случај кога овластеното тело се овластува за из-
готвување на стручно мислење за мерките за подобру-
вање на безбедноста и на сообразноста на постоечките 
лифтови, тогаш тоа треба да има постојано вработено и 
еден дипломиран инженер по машинство или електро-
техника, со најмалку пет години континуирано искус-
тво на работи поврзани со оцена на сообразност (ате-
стирање) и испитување на лифтови. 

Сите стручни лица инволвирани во постапките за 
технички прегледи на лифтови, треба да имаат: 

- соодветна техничка и професионална обука, 
- задоволително познавање на условите за проверки 

и испитувања што ги вршат и соодветно искуство во 
такви проверки и испитувања, 

- способност за изготвување и пишување сертифи-
кати, записници и извештаи потребни за да се потврди 
веродостојноста на резултатите од проверките и испи-
тувањата. 

 
Член 86 

Овластеното тело треба да поседува потребна опре-
ма за да може правилно да ги врши техничките задачи 
опфатени со националните стандарди.  

Овластеното тело треба да поседува или да има 
пристап и до опрема потребна за специфични испиту-
вања на сигурносни уреди и/или лифтови.  

Овластеното тело треба да има разработено методо-
логии и постапки за вршење на потребните проверки и 
испитувања при техничките прегледи. Доколку овла-
стеното тело применува специфични методологии и 
постапки, тие треба да бидат технички издржани и во 
согласност со научните и техничките достигнувања.  

 
Член 87 

Овластеното тело треба да ја гарантира непристрас-
носта на неговиот стручен кадар при вршење на тех-
ничките прегледи на лифтовите и нивната плата не тре-
ба да зависи од бројот на извршени проверки и испиту-
вања или од резултатите на тие проверки и испитува-
ња. 

Овластеното тело, неговите одговорни лица и него-
виот стручен кадар треба да ја почитува професионал-
ната доверливост што се однесува до сите информации 
добиени при извршувањето на задачите (освен пред 
надлежните државни органи) според овој правилник 
или според било која одредба од националното законо-
давство поврзана со извршувањето на задачите за тех-
нички прегледи на лифтови.  

 
Член 88 

Овластеното тело кое ги врши техничките прегледи 
на лифтови треба постојано да ги исполнува условите 
наведени во членовите од 83 до 87 на овој правилник и 
да е способно да ги извршува и специфичните задачи 
од националните стандарди.  

 
Член 89 

Овластеното тело, што ги исполнува условите за 
вршење на технички преглед на лифт, може да се овла-
сти за вршење на една или за повеќе од следните по-
стапки за: 

- технички преглед на лифтови,  
- проверка на стручната оспособеност на сервисери-

те од лицата за одржување на лифтови,  

- изготвување на стручно мислење за мерките за по-
добрување на безбедноста и на сообразноста на посто-
ечките лифтови.  

Овластеното тело кое ги врши техничките прегледи 
на лифтови треба да има еднозначен идентификациски 
број на телото. 

 
V. ПОДОБРУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА  

НА ПОСТОЕЧКИТЕ ЛИФТОВИ 
 

Член 90 
Постоечки лифт, во смисла на овој правилник, е 

лифт кој е ставен во употреба пред влегувањето во си-
ла на овој правилник.  

За подобрување на безбедноста на постоечките ли-
фтови, на барање на сопственикот на лифтот, треба да 
се изработи стручно мислење за мерките за подобрува-
ње на безбедноста и на сообразноста на лифтот со 
одредбите од техничките прописи кои се однесуваат на 
лифтови.  

Стручното мислење од став 2 на овој член треба да 
ги опфати активностите што треба да се преземат за 
подобрување на безбедноста на постоечките лифтови и 
за оцена на сообразноста на лифтот со одредбите од 
техничките прописи кои се однесуваат на лифтови, ка-
ко и проценката на опасностите по здравјето или без-
бедноста на лицата и безбедноста на имотот. 

 
Член 91 

Стручното мислење од член 90 на овој правилник, 
треба да биде изработено од овластено тело што ги испол-
нува условите утврдени во глава IV на овој правилник. 

 
Член 92 

За подобрување на безбедноста на постоечките ли-
фтови, доколку е можно, треба да се применат суштес-
твените безбедносни барања утврдени во од глава II на 
овој правилник и барањата од националните стандарди 
кои посебно се однесуваат на мерките, дозволените от-
стапувања, брзините и забрзувањата. 

За подобрување на безбедноста на постоечките ли-
фтови, при изготвувањето на стручното мислење, овла-
стеното тело треба да ги земе предвид следните препо-
раки: 

- да се постават врати на кабината, а од внатрешна-
та страна да се постави индикатор за покажување на 
спратот, односно станицата, 

- да се оцени состојбата на носечките јажиња или 
вериги и доколку е потребно да се заменат без одложу-
вање, 

- уредите за контрола на запирањето на кабината да 
бидат модифицирани така да обезбедуваат висок сте-
пен на точност при застанување на кабината и постепе-
но забававање при застанувањето. 

- доколку е потребно да се прилагодат управувачки-
те и повикувачките кутии за употреба на хендикепира-
ни лица без придружник, 

- да се постават детектори за присуство на луѓе и 
животни, во случај на автоматски врати, 

- на лифтовите кои се движат со брзини поголеми 
од 0,63 м/с да се постават уреди кои овозможуваат по-
степено забавување при запирањето на лифтот, 

- прилагоди уредот за тревога за да може да се вос-
постави перманентна врска со службата за спасување 
на патниците, 

- доколку постои присуство на азбесни елементи во 
уредот за кочење, тоа треба да се елиминира, 

- да се вгради уред за заштита од неконтролирани 
движења на кабината нагоре, 

- кабината да се опреми со помошно (панично) 
светло, кое функционира во случај на прекин на дово-
дот на струја и кое може да работи доволно долго за да 
се извршат операциите за спасување на патниците и да 
обезбеди работа на уредот за тревога. 
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Во стручното мислење од став 2 на овој член треба 
да се даде и рок за извршување на предвидените актив-
ности за подобрување на безбедноста и на сообразно-
ста на лифтот, кој не треба да биде подолг од три годи-
ни согласно одредбите од глава VI на овој правилник. 

Сопственикот на лифтот треба да ги спроведе сите 
барања од стручното мислење во предвидениот рок од 
став 3 на овој член.  

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 93 

Лифтовите кои не ја поседуваат документацијата на-
ведена во член 59 од овој правилник, истата ја набавува-
ат во рок од 18 месеци од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник, согласно член 60 од овој правилник.   

Член 94 
Стручното мислење од член 90 став 2 на овој пра-

вилник треба да се изработи за секој постоечки лифт, 
во рок од пет години од  денот на влегувањето во сила 
на овој правилник.  

Член 95 
Во случај на постоечки лифтови, сопственикот на 

лифтот, треба во рок од три години од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник, да обезбеди: 

- поставување на врати на кабината и индикатор за 
покажување на спратот, односно станицата, 

- поставување на уред за заштита од неконтролира-
ни движења на кабината нагоре, 

- поставување на уред за двонасочна комуникација 
помеѓу кабината и местото за спасување на патниците, 

- поставување на уред против преоптоварување, 
- поставување на помошно (панично) светло.  

Член 96 
Одредбите кои се однесуваат на службата за спасува-

ње на патниците пропишана во членовите од 28 до 33 на 
овој правилник ќе се применуваат од 01.09.2007 година. 

 
Член 97 

Правните лица кои се имаат стекнато со овластува-
ње за атестирање на лифтови врз основа на Наредбата 
за задолжително атестирање на лифтови на електричен 
погон за вертикален превоз на луѓе и товар (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 52/2002) или врз 
основа на Правилникот за задолжително атестирање на 
лифтовите на електричен погон за вертикален превоз 
на луѓе и товар и за условите што треба да ги исполну-
ваат организациите овластени за атестирање на тие 
производи (“Службен лист на СФРЈ” бр. 27/90), можат 
да вршат технички прегледи на лифтовите, најмногу 
уште една година од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник, само доколку ги исполнуваат условите 
наведени во глава IV од овој правилник.  

Член 98 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да се применува Правилникот за техничките 
нормативи за лифтови на електричен погон за вертика-
лен превоз на лица и товар (“Службен лист на СФРЈ” 
бр.16/86 и 28/89), Правилникот за техничките нормативи 
за лифтови на електричен погон за кос превоз на лица и 
товар (“Службен лист на СФРЈ” бр.49/86) и одредбите 
на членовите 69,70,82 став 5, 91 и 162 од Правилникот за 
техничките мерки и услови за лифтови (“Службен лист 
на СФРЈ” бр.51/70)  и престанува да важи Наредбата за 
задолжително атестирање на лифтови на електричен по-
гон за вертикален превоз на лица и товар (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 52/2002).  

Член 99 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Бр. 25-1747/2                                 Министер, 

22 февруари 2007 година          Вера Рафајловска, с.р. 
       Скопје 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

382. 
Врз основа на член 15 и член 17 став 1 од Законот 

за ветеринарното здравство („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 28/98) и член 21 од Законот 
за идентификација и регистрација на животните 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
69/04), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗА-
ШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ И ПАРА-
ЗИТСКИ БОЛЕСТИ И РОКОВИ ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА НАРЕДЕНИТЕ МЕРКИ ВО 2007 ГОДИНА 

 
Член 1 

Согласно одредбите на оваа наредба во 2007 година 
ќе се организираат и спроведуваат следните мерки за 
здравствена заштита на животните од заразни и пара-
зитски болести заради откривање, спречување, лекува-
ње и искоренување на заразните и паразитските боле-
сти кај животните: 

 
1. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ СВИЊИТЕ 

 
1.1. Класична чума кај свињите 
Превентивната вакцинација против Класичната чу-

ма кај свињите, задолжително ќе се врши на целата те-
риторија на Република Македонија.  

Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на це-
лата година со атенуирана вакцина, според упатството на 
производителот на вакцината. Возрасните грла ќе се вак-
цинираат еднократно. Прасињата ќе се вакцинираат дво-
кратно, и тоа првата вакцинација на старост од околу 45 
дена, додека ревакцинацијата ќе биде 2 месеци подоцна.  

Во прометот може да се пуштаат само имуни сви-
њи, односно свињи кои се вакцинирани најмалку седум 
дена пред пуштањето во промет.  

Доколку не постои доказ дека свињите се вакцини-
рани, задолжително ќе се изврши вакцинација. 

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-
нат мерките пропишани во Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на Класичната чума кај сви-
њите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88). 

За свињите кои се убиени и нештетно отстранети 
заради сузбивање на Класичната чума на свињите, на 
сопственикот на животните, согласно членот 78 од За-
конот за ветеринарното здравство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 28/98), му се обезбедува 
надоместок на штетата. Доколку свињите не биле вак-
цинирани, нема да биде исплатен надомест на штетата.  

Трошоците за вакцинацијата против Класичната чу-
ма кај свињите ќе бидат на терет на Програмата за ко-
ристење средства за здравствена заштита на животните 
во висина од 50%, согласно членот 82 од Законот за ве-
теринарното здравство („Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 28/98). 

 
1.2. Туберкулоза 
Во сите одгледувалишта со повеќе од 20 расплодни 

грла, ќе се изврши задолжителна симултана туберкули-
низација со бовин и авијарен туберкулин кај расплод-
ните грла, најдоцна до 31 мај 2007 година.  

Доколку се констатира Туберкулозата на линијата на 
колењето во кланицата, ветеринарниот инспектор од кла-
ницата ќе го информира ветеринарниот инспектор од епи-
зоотиолошкото подрачје од каде потекнува туберкулозна-
та свиња, кој ќе превземе мерки предвидени со закон-ту-
беркулинизација на свињите и говедата во дворот од каде 
што потекнува туберкулозната заклана свиња.  

Туберкулинизацијата на свињите е на терет на Про-
грамата за користење на средствата за здравствена за-
штита на животните во 2007 година во висина од 50%. 
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2. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ  
КАЈ  КУЧИЊАТА 

 
2.1. Беснило и дехелментизација 
Во 2007 година, кучињата постари од 4 месеци мо-

ра да бидат вакцинирани против Беснило на целата те-
риторија на Република Македонија во периодот од 1 
февруари до 31 мај 2007 година.  

Кучињата кои во текот на годината ќе достигнат 
старост од 4 месеци и кучињата кои се купени (без до-
каз дека се вакцинирани) во рок од 14 дена мора да се 
вакцинираат.  

Паралелно со вакцинацијата против Беснило, кучи-
њата задолжително треба да бидат и дехелментизирани 
со средство кое делува против Ехинококозата.  

Врз кучињата кои не се вакцинирани ќе се приме-
нат одредбите од Законот за ветеринарното здравство.  

Трошоците за вакцинацијата против беснилото и 
дехелментизацијата се на терет на сопствениците на 
кучињата.  

 
3. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВИНАТА 

 
Заради соодветен увид во епизоотиолошката состој-

ба со болестите кај живината во Република Македони-
ја, во 2007 година ќе се изврши евиденција на сите 
фарми со организирано живинарско производство со 
над 350 единки. Евиденцијата на фармите ќе ја врши 
државниот ветеринарен инспектор со пополнување на 
формуларот даден во Прилог 1 кој е составен дел на 
оваа наредба. Евиденцијата на фармите со организира-
но живинарско производство треба да се заврши до 1 
март 2007 година. 

 
3.1. Њукастелска болест 
Целата живина на територијата на Република Македо-

нија ќе се вакцинира против Њукастелската болест два па-
ти годишно со жива атенуирана вакцина приготвена од 
сојот Ла Сота. Вакцинацијата ќе ја вршат ветеринарните 
друштва со распрскување или укапување, водејќи сметка 
за потенцијата на вакцината и упатството од производите-
лот. Првата вакцинација ќе се изврши на пролет, додека 
втората вакцинација ќе се изврши на есен. Кај новоизве-
дената живина вакцинацијата може да се изврши и поме-
ѓу наведените периоди. Ветеринарните друштва го подне-
суваат планот за вакцинација до надлежниот државен ве-
теринарен инспектор на одобрување. 

Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат 
мерките пропишани во Правилникот за мерките за суз-
бивање и искоренување на Њукастелската болест кај 
пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88). 

За живината која е убиена и нештетно одстранета 
заради сузбивање на Њукастелската болест, на сопстве-
никот на животните, согласно членот 78 од Законот за 
ветеринарното здравство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 28/98), му се обезбедува надоме-
сток на штетата. Доколку живината не била вакцинира-
на, нема да биде исплатен надомест на штетата. 

Трошоците за вакцинацијата на живината држана 
екстензивно (под 350 единки) во целост се на терет на 
Програмата за користење на средствата за здравствена 
заштита на животните во 2007 година.  

 
3.2. Класична чума кај живината (Авијарна 

Инфлуенца кај живината) 
Во текот на 2007 година ќе се изврши дијагностич-

ко испитување на присуство на Авијарната инфлуенца 
кај живината. Дијагностичкото испитување ќе се врши 
согласно упатството дадено во Прилог 2 кој е составен 
дел на оваа наредба. 

Земањето примероци и лабораториските претраги 
во целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2007 година. 

4. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ КОПИТАРИТЕ 
 
4.1. Инфективна анемија кај копитарите 
Серолошко испитување на крвта на копитарите ќе 

биде извршено: 
- еднаш годишно, најдоцна до 31 септември, во сите 

ергели, спортски друштва и други одгледувалишта со 5 
или повеќе копитари; 

- при воведувањето на нови грла во одгледували-
штата наведени во алинеја 1, став 1 од оваа точка; 

- кај пастувите пред припустот;  
- кај кобилите пред припуштањето; 
- кај сите копитари кои се носат на изложби и 

спортски натпревари; 
- при ставањето во промет. 
Лабораторискиот наод за копитарите за Инфектив-

ната анемија кај копитарите во случаите од алинеите 2, 
3, 4, 5 и 6 од оваа точка не смее да биде постаро од 30 
дена. 

Трошоците за дијагностичкото испитување на ин-
фективната анемија кај коњите ќе биде на терет на 
сопствениците на животните. 

  
4.2. Антракс 
Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вак-

цинација на коњите против Антраксот ќе се изврши 
најдоцна до 30 април, согласно упатството на произво-
дителот на вакцината.  

Како дистрикт на Антраксот се подразбира подрач-
јето во кое во последните 20 години е востановен Ан-
тракс. 

Коњите е дозволено да се напасуваат во заразените 
подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од 
вакцинацијата прошло најмалку 2 недели. 

Ново внесените животни, животните кои во пропи-
шаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат 
условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се 
принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат ко-
га ќе ги исполнат условите пропишани од производите-
лот на вакцината.  

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2007 година. 

 
5. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ  

КАЈ ПЧЕЛИТЕ 
 

5.1 Американската чума на пчелиното легло 
За сузбивање и искоренување на американската чу-

ма на пчелното легло во 2007 година, задолжително ќе 
се изврши преглед на сите пчелни друштва на терито-
ријата на Република Македонија.  

Во случај на сомнеж, сопственикот на пчелите ќе го 
извести надлежниот ветеринарен инспектор или вете-
ринарно друштво кои од сомнителните пчелни друш-
тва на Американската чума по пчелно легло, ќе земе 
материјал и ќе го испрати на лабораториско испитува-
ње. Прегледите со посебно внимание ќе се вршат во 
случаи на продажба на нуклеуси, пакетни роеви и ма-
тици кои се  субвенционираат. 

Трошоците за испраќање на лабораториско испиту-
вање и лабораториското испитување се на терет на 
Програмата за користење на средствата за здравствена 
заштита на животните во 2007 година . 

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-
нат мерките пропишани во Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на заразни болести кај пче-
лите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88). 

На сопственикот на пчелите, согласно членот 78 од 
Законот за ветеринарното здравство („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 28/98), му се обезбедува 
надоместок на штетата. 
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 6. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ РИБИТЕ 
 
Заради соодветен увид во епизоотиолошката состој-

ба со болестите кај рибите во Република Македонија, во 
2007 година ќе се изврши евиденција на сите рибници 
од стопански карактер со годишно производство над 1 
тон што ја врши државниот ветеринарен инспектор со 
пополнување на формуларот даден во Прилог 3 кој е со-
ставен дел на оваа наредба. Евиденцијата на рибниците 
од стопански карактер со годишно производство над 1 
тон треба да се заврши најдоцна до 1 март 2007 година. 

Во текот на 2007 година на дијагностичко испиту-
вање ќе подлежат рибите од вештачките рибници и ве-
штачките езера.  

Во одгледувалиштата за пастрмки најмалку 2 пати 
годишно ќе се земе материјал за дијагностичко испиту-
вање на Вирусна хеморагична септикемија кај пастрм-
ките. Мострите за лабораториско испитување ќе се зе-
маат, во рана пролет и во касна есен. Во рибниците за 
производство на пастрмки ќе се изврши: во периодот 
март-април, вирусолошко испитување на подмладокот 
а во декември, испитување на матичното јато (пастрм-
ски матици) на присуство на Вирусна хеморагична сеп-
тикемија кај пастрмките (ВХС).  

Заради докажување на Заразната некроза на панкре-
асот кај пастрмките ќе се изврши лабараториско (виру-
солошко испитување) на подмладокот во јуни, а на ма-
тичното јато во декември.  

Задолжително контролно испитување на Бактери-
ски нефритис кај пастрмките ќе се изврши во пролет и 
на есен.  

Заради контрола, сузбивање и искоренување на Про-
летната виремија на крапот, задолжително ке се врши ди-
јагностичко испитување. Редовно испитување еднаш го-
дишно во рана пролет, ке се врши во рибниците кои про-
изведуваат конзумна риба, рибен подмладок како и кај 
одгледувачите на крап во кафезните фарми. Материјалот 
потребен за порибување на отворените води, реките и 
акумулациите, мора претходно да биде прегледан и да по-
текнува од фарми кои се слободни од овааа болест.  

Лабораториското испитување на Заразна хематопо-
етска некроза кај пастрмките ќе се врши за матичното 
јато во декември, а на подмладокот во јуни. 

Трошоците за дијагностичките испитувања во це-
лост се на терет на сопствениците. 

 
7. БОЛЕСТИ КАЈ ДИВЕЧОТ 

 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови ќе ги испратат мршите од 
угинатиот дивеч во Факултетот за ветеринарна меди-
цина преку ветеринарните инспектори на утврдување 
на причините за угинување.  

 
7.1. Класична чума кај дивите свињи 
Сите застрелани свињи, задолжително ќе се испитаат 

на присуство на антитела на Класичната чума кај свињи-
те. Испитувањето ќе се врши согласно упатството даде-
но во Прилог 4 кој е составен дел на оваа наредба. 

Трошоците за лабораториското испитување се на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2007 година . 

 
7.2. Беснило 
Сите угинати животни како и животните сомнител-

ни на Беснило задолжително ќе се достават на лабора-
ториско испитување заради докажување или отфрлање 
на сомнежот.  

Главата од сите одстрелани лисици и волци, запаку-
вана согласно Практикумот за земање и испраќање 
примероци за лабораториско испитување ќе се испрати 
на лабораториско испитување на Факултетот за ветери-
нарна медицина. 

Трошоците за лабораториското испитување се на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2007 година. 

7.3. Трихинелоза 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови ќе испратат материјал за ис-
питување (мускулен дел од дијафрагмата, дел од масе-
терот и/или меѓуребрена мускулатура) на присуство на 
Трихинелоза на Факултетот за ветеринарна медицина 
од сите отстрелани диви свињи. 

Трошоците за лабораториското испитување се на те-
рет на сопствениците односно ловечките друштва, кон-
цесионерите на ловиштата и Националните паркови. 

 
7.4. Туларемија, Хеморагична болест кај зајците 

и Миксоматоза 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и 

Националните паркови ќе ги испратат зајците угинати во 
ловиштето на лабораториско испитување на Туларемија, 
Хеморагична болест кај зајците и Миксоматоза.  

Трошоците за лабораториското испитување се на те-
рет на сопствениците односно ловечките друштва, кон-
цесионерите на ловиштата и Националните паркови. 

 
8. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ 

 
8.1. Бруцелоза кај овците и козите 
До донесувањето на Програма за сузбивање и иско-

ренување на Бруцелозата кај овците и козите ќе се 
спроведуваат следните мерки: 

- пријавување и лабораториско испитување на сом-
неж на присуство на болеста; 

- дијагностичко испитување пред селење, продава-
ње или отуѓување на било кој начин; 

Позитивните овци и кози на Бруцелоза по добивање-
то на резултатот, ќе бидат заклани од нужда или еутана-
зирани и нештетно одстранети. На сопственикот на жи-
вотните, согласно членот 78 од Законот за ветеринарно-
то здравство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 28/98), му се обезбедува надоместок на штетата. 

На местото на колење/еутаназија на заболените жи-
вотни ќе се изврши повторна идентификација на жи-
вотните и ќе се земат примероци за лабораториско ис-
питување. 

Факултетот за ветеринарна медицина согласно член 
86 точка 2 и член 96 од Законот за ветеринарното 
здравство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 28/98) ќе ги достави резултатите од дијагностич-
ките испитувања до Управата за ветеринарство, вете-
ринарниот инспектор и ветеринарното друштво најдоц-
на за 72 часа од доставувањето на материјалите. 

Вадењето крв ќе се врши во нови, стаклени епруве-
ти кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 
16х100. Крвните проби кои се негодни за дијагностич-
ко испитување нема да бидат признаени за исплата. 

За обновување на матичното стадо можат да се ко-
ристат само овци и кози кои претходно биле тестирани 
со негативен резултат. 

Вадењето на крв и лабораториските претраги во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средства-
та за здравствена заштита на животните во 2007 година. 

 
8.2. Антракс 
Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вак-

цинација на овците и козите против Антраксот ќе се 
изврши најдоцна до 30 април, согласно упатството на 
производителот на вакцината.  

Како дистрикт на Антраксот се подразбира подрач-
јето во кое во последните 20 години е востановен Ан-
тракс. 

Овците и козите е дозволено да се напасуваат во за-
разените подрачја само доколку се вакцинирани и до-
колку од вакцинацијата прошло најмалку 2 недели. 

Ново внесените животни, животните кои во пропи-
шаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат 
условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се 
принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат ко-
га ќе ги исполнат условите пропишани од производите-
лот на вакцината.  
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Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средства-
та за здравствена заштита на животните во 2007 година. 

 
8.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии 
кај овците и козите во 2007 година ќе се вршат соглас-
но Програмата за сузбивање и искоренување на Транс-
мисивните спонгиоформни енцефалопатии. 

На сопственикот на животните, согласно членот 78 
од Законот за ветеринарното здравство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 28/98), за одземени-
те грла му се обезбедува надоместок на штетата.  

Земањето мостри и лабораториските претраги во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2007 година. 

 
9. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ГОВЕДАТА  

9.1. Бруцелоза кај говедата 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Бруцелозата кај говедата во 2007 година ќе се вр-
шат согласно Програмата за сузбивање и искоренување 
на Бруцелозата кај говедата. 

Временските рокови, дијагностичките тестови кои ќе 
се користат за дијагностицирање на болеста и другите по-
единости во спроведувањето на мерките од програмата ќе 
бидат детализирани од Управата за ветеринарство.  

Вадењето крв ќе се врши во нови, стаклени епруве-
ти кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 
16х100. Крвните проби кои се негодни за дијагностич-
ко испитување нема да бидат признаени за исплата. 

На сопственикот на животните, согласно членот 78 од 
Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 28/98), за одземените пози-
тивни грла му се обезбедува надоместок на штетата.  

Вадењето на крв и лабораториските претраги во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средства-
та за здравствена заштита на животните во 2007 година. 

 
9.2. Антракс  
Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вак-

цинација на говедата, против Антраксот ќе се изврши 
најдоцна до 30 април, согласно упатството на произво-
дителот на вакцината.  

Како дистрикт на Антраксот се подразбира подрачјето 
во кое во последните 20 години е востановен Антракс. 

Говедата е дозволено да се напасуваат во заразени-
те подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од 
вакцинацијата прошло најмалку 2 недели. 

Ново внесените животни, животните кои во пропи-
шаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат 
условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се 
принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат ко-
га ќе ги исполнат условите пропишани од производите-
лот на вакцината.  

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2007 година. 

 
9.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии  
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии 
кај говедата во 2007 година ќе се вршат согласно Про-
грамата за сузбивање и искоренување на Трансмисив-
ните спонгиоформни енцефалопатии. 

На сопственикот на животните, согласно членот 78 
од Законот за ветеринарното здравство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 28/98), за одземени-
те грла му се обезбедува надоместок на штетата.  

Земањето мостри и лабораториските претраги во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2007 година. 

9.4. Туберкулоза 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Туберкулоза кај говедата во 2007 година ќе се вр-
шат согласно Програмата за сузбивање и искоренување 
на Туберкулоза кај говедата. 

Временските рокови и другите поединости во спро-
ведувањето на мерките од програмата ќе бидат детали-
зирани од Управата за ветеринарство.  

На сопственикот на животните, согласно членот 78 
од Законот за ветеринарното здравство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 28/98), за одземените 
позитивни грла му се обезбедува надоместок на штетата.  

Трошоците за дијагностичкото испитување (едине-
чен интракутан тест) се на терет на Програмата за 
здравствена заштита на животните во 2007 година во 
висина од 50%. Компаративниот интракутан тест и ла-
бораториските претраги во целост се на терет на Про-
грамата за користење на средствата за здравствена за-
штита на животните во 2007 година. 

 
10. САЛМОНЕЛОЗА КАЈ ЖИВОТНИТЕ 

 
Заради испитување на присуство на разните салмо-

нела серотипови кај животните наменети за производс-
тво на храна ќе се врши испитување кај: 

 
10.1. Живина 
Кокошки несилки за конзумни јајца 
- еднаш  годишно од едно јато (јато преставува це-

лата живина со ист здравствен статус држана истовре-
мено во еден заграден простор и која сочинува една 
епидемиолошка единица, а во случај на затворен про-
стор целата живина која дели ист воздушен простор) во 
одгледувалишта кои имаат најмалку 1000 единки; 

- на возраст од 24+/- 2 недели кај јата несилки во 
објекти каде што салмонелозата била детектирана во 
претходното јато; 

- при сомнеж, како резултат на епидемиолошкото 
испитување; 

- во сите други јата во одгледувалиштето кога кај 
едно јато е дијагностицирана Salmonella enteritidis или 
Salmonella typhimurium; 

- во случај кога надлежниот орган смета дека е по-
требно. 

Една мостра ќе содржи: 
- 2 х 150 грама фецес земен од подвижна лента за 

изѓубрување, после активирање на системот за изѓу-
брување или во случај кога не посто автоматско изѓу-
брување 2 х 150 грама мешавина од свеж фецес собран 
од 60 поединечни различни места под кафезите; 

- прашина од просториите и опремата (најмалку 100 
грама  се раствора во 250 мл. пептонска вода). 

Бројлерско производство 
Земањето на мостри ќе се изврши во Скопскиот и 

Охридско - Струшкиот регион каде има организирано 
бројлерско производство.  

Со испитување ќе бидат опфатени по 90 јата (јато пре-
ставува целата живина со ист здравствен статус држана 
истовремено во еден заграден простор и која сочинува ед-
на епидемиолошка единица, а во случај на затворен про-
стор целата живина која дели ист воздушен простор) во 
регион, првенствено во одгледувалишта со повеќе од 5000 
броја и тоа едно јато по објект. Доколку нема доволен 
број на објекти со повеќе од 5000 броја, потребниот број 
на мостри ќе се зема и од помали објекти. Ако бројот на 
вака одбрани јата е помал од предвидениот (90), мостри 
ќе се земаат од четири јата во одгледувалиштето, а докол-
ку и овој број не го задоволи барањето (90), мостри ќе се 
земаат од повеќе јата во одгледувалиштето. 

Земањето на мостри ќе се врши три недели пред ис-
праќање  на бројлерите во кланица за колење. 

Земањето на мостри треба подеднакво да се распре-
дели низ целата година. 

За бројот на одгледувалиштата, бројот на јатата ка-
де ќе се изврши испитување, како и временската подел-
ба потребно е претходно да се изработи годишен план. 
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Една мостра ќе содржи:  
- збирен фецес од 300 индивидуални фецеси од по 1 

грам или негов еквивалент што се постигнува со  пет пара 
отисоци  од обувки (фекален материјал добиен од пет па-
ра бирисеви-навлаки за обувки) за секое селектирано јато. 
При тоа подот каде се движат бројлерите, од каде ќе се зе-
маат отисоци, замислено се поделува на пет еднаки дела 
за поединечно мострирање или доколку физички е поде-
лен се обезбедува дека сите делови репрезентативно ќе 
бидат застапени во мострирањето. Со навлаките на обу-
вките се движи низ просторот и се прават околу 100 чеко-
ра со еден пар навлаки во едниот простор и постапката се 
повторува за сите пет простора, со внимание да биде оп-
фатен целиот простор. По завршување на постапката нав-
лаките од обувките внимателно се симнуваат да не се 
истресе насобраниот материјал и при тоа истите се превр-
туваат така да материјалот се најде во внатрешната стра-
на, истите се ставаат во стерилна пластична кеса или тег-
ла и се доставуваат во лабораторијата. 

Во случај на појава на позитивен наод на салмоне-
лоза кај живината се преземаат мерки во соогласност 
со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренува-
ње на салмонелоза кај пернатата живина („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 6/88) 

 
10.2. Свињи 
Земањето на мостри ќе се изврши во кланиците во 

Штип, Радовиш, Свети Николе, Велес, Кавадарци и Го-
стивар.  

Годишно ќе бидат земени  425  мостри за испитува-
ње распределени подеднакво на месечно ниво по след-
ната поделба:  

 
Штип Радовиш Св. 

Николе Велес Кавадарци Гостивар 
190 30 50 120 15 20 

 
Деновите во месецот за узоркување, како и бројот 

на животните ќе се одбираат по случаен избор по прет-
ходно месечно изработен план. Во еден ден можно е да 
се земат и повеќе мостри. 

Следниве категории на животни ќе бидат исклуче-
ни од тестирање: 

- животни со жива мера помалку од 50 кг или пове-
ќе од 170 кг; 

- животни кои се залкани од  нужда; 
- неупотребливи трупови. 
Една мостра ќе содржи: 
- збир од илеоцеклани лимфни јазли  или најмалку 5 ин-

дивидуални илеоцекални лимфни јазли од селектираната 
свиња, со најмалку 25 грама без масно или сврзно ткиво; 

- сунѓераст брис  од 4 страни на трупот  кој се  зема 
по евисцерација а пред разладување на трупот од повр-
шина од 100 см2 од:  

     - медијална страна на задна нога, 
     - стомак, латерална страна, 
     - средна грбна регија, и 
     - вилица. 
Со една страна од сунѓерот ќе се земаат брисеви од 

две места на трупот, а со другата страна од другите две 
места со десет надолжни и десет попречни движења, со 
натопување на сунѓерот во пептонскиот раствор за се-
кое место на земање. 

Мострите ќе се земаат стерилно, спаковани соод-
ветно во пластични чашки, тегли, епрувети или во нај-
лонска кеса, соодветно означени, и испратени во лабо-
раторија на денот на мострирање или нјкасно наредни-
от ден. За цело време на чување и транспорт мострите 
треба да се одржуваат на температура до + 70 Ц. По-
теклото на мострата (фармата) треба да е позната.  

Опрема за земање и паковање на мострите, како и 
прецизни инструкции за мострирање ќе се набават од 
Факултетот за ветеринарна медицина Скопје.  

Предвидените активности заради испитување на 
присуство на разните салмонела серотипови кај живот-
ните наменети за производство на храна ги извршуваат 
државните ветеринарни инспектори. 

Трошоците заради испитување на присуство на раз-
ните салмонела серотипови кај животните наменети за 
производство на храна во целост се на терет на Програ-
мата за користење на средствата за здравствена зашти-
та на животните во 2007 година.  

 
Член 2 

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација  
Како една од мерките за сузбивање и искоренување 

на заразните болести кај животните, ветеринарното 
друштво ќе врши дезинфекција, дезинсекција и дерати-
зација во објектите и дворовите за одгледување на жи-
вотни каде се појавила болест, согласно Решение од 
државниот ветеринарен инспектор.  

 
Член 3 

Идентификација и регистрација на преживарите  
Заради контрола на движењето и здравствената со-

стојба на преживарите во 2007 година ќе се изврши 
идентификација и регистрација на говедата, овците и ко-
зите. Идентификацијата и регистрацијата на говедата ќе 
започне во јануари 2007 година и ќе се врши во текот на 
целата година. Со идентификацијата и регистрацијата ќе 
бидат опфатени сите категории на говеда, како и реги-
страција на нови одгледувалишта на говеда. Со иденти-
фикацијата и регистрацијата на малите преживари (овци 
и кози) ќе се започне во есен 2007 и ќе бидат опфатени 
репродуктивните грла овци и кози, како и регистрација 
на нови одгледувалишта на овци и кози.   

 
Член 4 

Институција која ќе го врши лабораториското  
испитување  

Лабораториските испитувања предвидени со оваа 
наредба, согласно член 96 од Законот за ветеринарното 
здравство ќе ги извршува Факултетот за ветеринарна 
медицина-Скопје, кој за оваа активност има склучено 
Договор со Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство-Управа за ветеринарство за спро-
ведување на лабораториското испитување.  

 
Член 5 

Ветеринарни друштва кои ќе ги спроведуваат  
мерките согласно оваа наредба  

Мерките предвидени со оваа наредба ги извршуваат 
ветеринарните друштва кои согласно член 90 од Зако-
нот за ветеринарното здравство („Сл. весник на РМ“ 
бр. 28/98) и член 21 од Законот за идентификација и ре-
гистрација на животните („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 69/04) имаат склучено Договор 
со Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство-Управа за ветеринарство за спроведување 
на превентивните активности. За извршување на мер-
ките, се плаќа надоместок определен со Договорот. 

Превентивните активности утврдени со оваа наред-
ба ќе се извршуваат согласно планот на ветеринарното 
друштво, кое претходно треба да биде доставено и одо-
брено од надлежниот државен ветеринарен инспектор. 

 
Член 6 

Вакцини, лекови и помошни лековити средства  
Вакцините, лековите и помошните лековити средства 

кои се користат за спроведување на мерките од оваа наред-
ба треба да бидат регистрирани во Република Македонија.  

Член 7 
Водење евиденција и известување за спроведените 

активности  
Крвта и другиот материјал кој ветеринарното друш-

тво ги испраќа на лабораториско испитување мора да 
биде пропратено со Формуларот за лабораториско ис-
питување, даден во Анекс 5 кој е составен дел од оваа 
наредба. Факултетот за ветеринарна медицина, ги при-
ма примероците за лабораториско испитување, само 
доколку истите се пропратени со Формуларот за лабо-
раториско испитување. 
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Факултетот за ветеринарна медицина води компјутер-
ска евиденција за извршените лабораториски анализи сог-
ласно методологијата на “Лабораторискиот Информати-
вен Систем“. Факултетот за ветеринарна медицина резул-
татите од извршените лабораториски анализи ги доставу-
ва до Управата за ветеринарство, надлежните ветеринар-
ни инспектори и ветеринарните друштва кои ги доставиле 
примероците најдоцна за 72 часа од нивното примање. 

Ветеринарните друштва, кои ги извршуваат активно-
стите утврдени со оваа наредба, ги пријавуваат до над-
лежниот ветеринарен инспектор на месечно ниво, најдоц-
на до 5-ти наредниот месец. Формуларите за пријава на 
извршените активности согласно оваа наредба се дадени 
во Прилог 6 кој е составен дел на оваа наредба. Во случај 
на појава на заразни болести, пријавувањето мора да се 
изврши веднаш. Проценката на бројот на животни по на-
селени места ќе се изврши согласно Формуларот за про-
ценка на бројот на животни по населени места кој е даден 
во Прилог 7. Проценката на бројот на животни треба да се 
заврши најдоцна до 1 март 2007 година. 

Животните кои се заклани заради сузбивање на за-
разни болести согласно оваа наредба ќе бидат евиден-
тирани од државниот ветеринарен инспектор со Фор-
муларот за пријава на бројот на заклани животни во 
кланиците заради сузбивање на заразни болести даден 
во Прилог 8 кој е оставен дел на оваа наредба. 

За сите активности кои се извршени согласно оваа 
наредба, ветеринарното друштво ќе пополни “Потврда 
за извршените активности“ во три примероци од кои 
по една за сопственикот на животните, надлежниот ве-
теринарен инспектор и ветеринарното друштво. Обли-
кот на Потврдата за извршените активности е даден во 
Прилог 9 кој е составен дел на оваа наредба. 

Доколку сопственикот на животните одбие спрове-
дување на некои од наредените мерки во неговото одг-
ледувалиште, ветеринарното друштво за тоа ќе го изве-
сти надлежниот ветеринарен инспектор со пополнува-
ње на Формуларот за пријава за одбивање за спроведу-
вање на наредените мерки. Обликот на пријавата е да-
дена во Прилог 10 кој е составен дел на оваа наредба. 

За секоја извршена активност поврзана со системот 
за идентификација и регистрација на животните, вете-
ринарното друштво  е должно податоците да ги внесе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

во комјутерката база на податоци во рок од 5 дена по 
приемот на податоците. За секоја задолжена ушна мар-
кица ветеринарното друштво е должно да води евиден-
ција. За секоја аплицирана ушна маркица, ветеринарно-
то друштво ќе пополни Потврда за обележување пот-
пишана од одгледувачот и од лицето кое ја аплицирало 
маркицата. Потврдата за обележување е даден во При-
лог 11 кој е составен дел на оваа наредба.  

Ветеринарното друштво е должно да ги доставува 
документите од системот за идентификација и реги-
страција на животните до одгледувачот, документи за 
движење, регистар на одгледувалиште, во рок од најм-
ногу 10 дена од приемот на истите.  Ветеринарното 
друштво е овластено да го издава привремениот доку-
мент за движење во име на Управата за ветеринарство.   

Секоја промена на податоците за одгледувалиштата на 
говеда (нови или веќе регистрирани) ќе се евидентираат 
во Прашалник за попис на одгледувалишта на говеда, да-
ден во Прилог 12. Истиот ќе го достави во Управата за ве-
теринарство во рок од 5 дена по попишувањето. 

Секоја промена на податоците за одгледувалиштата 
на мали преживари (нови или веќе регистрирани) ќе се 
евидентираат во Прашалникот за попис на одгледува-
лишта на овци и кози е даден во Прилог 13. Истиот ќе 
го достави во Управата за ветеринарство во рок од 5 
дена по попишувањето.  

Говедата кои подлежат на дијагностичко испитување 
мора да бидат трајно обележани и регистрирани според 
Законот за идентификација и регистрација на животните 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 69/04). 

При издавање на Уверение за здравствена состојба 
на говедата, ветеринарното друштво е должно да го 
внесе и бројот на ушната маркица. 

Говедата, овците и козите кои подлежат на дијагно-
стичко испитување треба да бидат обележани со ушни 
маркици.  

Член 8 
Завршна одредба  

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија“.   
          Бр. 11-1951/1  
13 февруари 2007 година                       Министер, 

  Скопје                            Ацо Спасеноски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

383. 
Врз основа на член 32, став 6 од Законот за управу-

вање со отпадот („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 68/04), министерот за животна средина и 
просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА 
ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТ-
МАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И 
МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ  

СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето за добивање на дозвола за прера-
ботка, третман и/или за складирање на отпад, формата 
и содржината на дозволата како и минималните тех-
нички услови за вршење на дејноста преработка, трет-
ман и/или складирање на отпад (во понатамошниот 
текст дозвола). 

 
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИ-
ВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН 

И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД 
 

Член 2 
(1) Барањето за добивање на дозвола е во А4 фор-

мат во бела боја. 
(2) Содржината на барањето за добивање на дозво-

ла е дадена на образец - Прилог 1 и е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Кон барањето за добивање на дозвола, се прило-
жува и следната документација: 

- Решение за упис во трговскиот регистар; 
- Изјава дека барателот ќе води посебна сметка и 

одвоена евиденција за секоја од дејностите што ги вр-
ши и дека ќе изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат податоци за средствата, обврските, капита-
лот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, финансиските трансакции на претпријатието,  
сметководственото работење на претпријатието, како и 
консолидирани финансиски извештаи доколку барате-
лот врши две или повеќе дејности од јавен интерес; 

- Потврда дека против барателот, со правосилна 
судска одлука не е изречена мерка за безбедност, за-
брана за вршење на определена дејност или забрана за 
вршење на професија; 

- Потврда за финансиска гаранција или соодветно 
осигурување, кое би било доволно за покривање на 
трошоците за справување со отпад и трошоците за ели-
минирање на штетните ефекти од дозволените дејности 
без оглед дали настанале за време или по истекот на 
дозволата;   

- Записници, решенија или заклучоци за последните 
извршени инспекциски надзори за постоечките инста-
лации  од страна на надлежни инспекциски органи; 

- Одобрение за изградба на  инсталација за склади-
рање, третман, преработка на отпад (постојни инстала-
ции);  

- Решение за одобрување на студијата за оценка на 
влијание врз животната, или одобрение на елаборатот 
за заштита на животната средина согласно Законот за 
животната средина; 

- Изјава за веродостојност на дадените податоци и 
на документацијата, потпишана од барателот или лице-
то овластено за застапување и претставување на бара-
телот дадена на образец - Прилог 2 и е составен дел на 
овој правилник; 

- Потврда за уплатена административна такса. 
- Полномошно заверено од овластено лице на бара-

телот, доколку барателот го застапува и претставува 
друго лице или адвокат. 

(2) Барањето за добивање на дозволата за прерабо-
тка, третман, и/или за складирање на отпад се поднесу-
ва во три примероци во писмена форма.  

(3) Барањето треба да биде потпишано од барателот 
или лицето овластено за застапување и претставување 
на барателот и заверено со печат на барателот. 

 
III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ДОЗВОЛАТА 

 
Член 4 

(1) Дозволата се состои од два дела: 
1) Првиот дел на дозволата, односно првата страна 

ги содржи следниве податоци: 
- Грбот на Република Македонија со натпис Репуб-

лика Македонија кој се наоѓа над грбот и натпис Мини-
стерство за животна средина и просторно планирање кој 
се наоѓа под грбот поставени во централна позиција; 

- Име и вид на дејноста која се врши врз основа на 
дозволата; 

- Датум кога е издадена и датум до кога важи доз-
волата; 

- Матичен/даночен број на операторот; 
- Печат на Министерството за животна средина и 

просторно планирање и потпис на овластено лице. 
2) Вториот дел на дозволата ги содржи следниве 

податоци: 
- Опсег на дозволата 
а) Вид и количина на отпад кој се преработува, тре-

тира и/или складира; 
- Раководење со локацијата 
a) Број на вработени и нивна стручна спрема и дру-

ги квалификации на вработените за вршење на дејноста 
и техничка опременост.; 

б) Податоци за управител со отпад, односно за од-
говорно лице; 

- Податоци за локацијата 
a) Означување на локацијата; 
б) Систем на обезбедување; 
в) Услови за внатрешен транспорт на отпад; 
г) Начин на чување на документација за отпадот; 
- Начин на работа при повторно отпочнување со ра-

бота на инсталацијата и грижа за животната средина по 
престанок на вршење на дејноста;  

a) Изготвување на планови за работа при повторно 
отпочнување со работа на инсталацијата и план за пер-
иодот по затворањето на локацијата со цел заштита на 
животната средина; 

- Работа на инсталацијата 
a) Програма за работа на локацијата и инсталациите; 
б) Постапки за предприем и прием на отпадот; 
в) Планирање на внатрешен транспорт; 
г) Програми за употреба и одржување на опремата 

во инсталацијата; 
- Емисии 
a) Гранични вредности на емисиите; 
- Контрола на бучавата 
a) Примена на соодветни методи за контрола на бу-

чава; 
- Мониторинг 
a) Инсталирање на опрема за мониторинг на еми-

сии; 
- Постапување во итни случаи 
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a) Програма за постапување во итни случаи; 
- Водење евиденција 
a) Водење на евиденција за земање на примероци, 

анализи и испитувања и друг вид на евиденција соглас-
но законот; 

- Известување и поднесување на извештаи 
a) Постапка на известување за промени во локаци-

јата; 
б) Начин на редовно известување;  
(2) Дозволата се изработува во А4 формат во бела 

боја. 
(3) Дозволата е дадена на образец - Прилог 3 и е со-

ставен дел на овој правилник.  
(4) Во содржината на дозволата по потреба се вне-

суваат и дополнителни податоци и информации за се-
која инсталација зависно од содржината на барањето. 

 
IV. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА 
 

Член 5 
(1) Субјектите кои вршат складирање, третман 

и/или преработка на отпад треба да ги обезбедат след-
ните општи услови : 

- Складирање, третман и преработка на отпад на на-
чин кој е безбеден за животната средина како и слични 
дејности за намалување на загадувањето вклучувајќи и 
опрема за контрола и за намалување на загадувањето. 

- Начини за ефикасно идентификување, оценување 
и справување со значајните влијанија врз животната 
средина. 

- Систем за следење на отпадот кој ги регистрира 
количината, природата, потеклото, и доколку е потреб-
но дестинацијата, фреквенцијата на собирањето, начи-
нот на транспортирање и методот на третман и/или 
преработка за секој вид на отпад . 

- Водење на евиденција за секој вид на отпад кој е 
испорачан до објектот или инсталацијата согласно за-
конот. 

(2) Субјектите кои вршат складирање на отпад тре-
ба да поседуваат инсталација која: 

- има соодветна инфраструктура на начин кој овоз-
можува соодветно складирање на отпадот и спречува-
ње на растурање и/или излевање на отпадот и ширење 
на непријатен мирис и други емисии, како и други по-
требни услови предвидени со Правилникот за начинот 
и условите за складирање на отпадот, како и условите 
што треба да ги исполнуваат локациите на кој се врши 
складирање на отпадот; 

- располага со опрема за селектирање на отпадот; 
- располага со најмалку едно возило или  помошна 

механизација за внатрешен транспорт на отпадот,  кои 
треба да бидат опремени на начин на кој би се спречи-
ло растурањето и/или излевањето на отпадот. 

(3) Субјектите кои вршат третман на отпад треба да 
поседуваат инсталација која располага со соодветна 
опрема за термички, физички, хемиски или биолошки 
третман во зависност од видот на отпадот, како и спо-
ред основниот проект согласно член 36 од Законот за 
градење. 

(4) Субјектите кои вршат преработка на отпад, тре-
ба да поседуваат инсталација за преработка на отпадот 
во која ќе се врши преработка на отпадот преку по-
вторно користење, рециклирање и други видови на 
преработка: 

- која ќе располага со соодветна опрема во завис-
ност од видот на преработката на отпадот во соглас-
ност со фазите на основнот проект согласно член 36 од 
Законот за градење, како и 

- соодветен начин на постапување со остатокот од 
преработка на отпадот во зависност од неговите кара-
ктеристиките. 

(5) Субјектите кои вршат складирање на опасен от-
пад, покрај условите пропишани со Правилникот за на-
чинот и условите за складирање на отпадот, треба да ги 
исполнат и следните услови: 

- Да го складираат опасниот отпад на соодветен на-
чин согласно видот и карактеристиките на опасниот от-
пад и да изготват план за превенција за спречување или 
целосно елиминирање на можноста за растурање, исте-
кување или излевање на опасниот отпад; 

- Складираниот опасен отпад да биде соодветно оз-
начен согласно законот за управување со отпадот; 

- Инсталациите за складирање треба да бидат лоци-
рани на соодветна оддалеченост од други објекти, а во-
едно инсталацијата и опасниот отпад кој се складира 
во неа треба да бидат заштитени од надворешни влија-
нија; 

- Да имаат соодветен начинот на набљудување и си-
стем на обезбедување; 

- Да го следат опасниот отпад од неговиот прием се 
до неговото третирање и/или преработка; 

- Во инсталацијата да има простор за паркирање на 
возилата со кои се врши транспорт на опасниот отпад 
во склоп на локацијата; 

- Помеѓу различните видови на опасен отпад треба 
да има соодветна оддалеченост согласно закон; 

- Локацијата на инсталациите треба да е над евиден-
тираните поплавни нивоа во областа во која се наоѓа; 

- Објектот во кој се наоѓа инсталацијата да биде со-
одветно конструиран за да ги елиминира сите ризици, 
емисии или некомпатибилност помеѓу различните ви-
дови отпад; 

- Да има соодветна внатрешната организација, така 
што да има доволно простор за движење и постапува-
ње како во текот на редовното работење така и во итни 
ситуации, според основниот проект и во согласност со 
Законот за градење; 

- Да има соодветна опрема за заштита при работа на 
работниците и план и опрема за заштита од пожари 
согласно закон; 

- Да изготват план за постапките за тестирање и 
одржување на опремата која се користи во инсталаци-
јата; 

- Да има непречен пристап до системот за комуни-
кација или системот за тревога во локацијата и инста-
лацијата; 

- Да изготват план за затворање, вклучувајќи и план 
за периодот по затворањето на локацијата кој се одне-
сува на сите елементи на локацијата и сите дејности 
кои би можеле да предизвикаат еколошка хаварија, 
штета или слично загрозување на човековото здравје и 
животната средина;  

- Да изготват план за управување и употреба на 
контејнерите, резервоарите и другите видови на садови 
за складирање на отпадот, вклучувајќи ги и начините 
на редовна проценка на нивната исправност. 

 
V.  ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 01.01.2008 година. 

 
  Бр. 07-1086/07          

16 февруари 2007 година                           Министер, 
        Скопје                                        Имер Алиу, с.р. 
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АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
34. 

Согласно член 75 став 2 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, а по поведена дис-
циплинска постапка од Дисциплинскиот обвинител при Адвокатската комора на Република Македонија и право-
силна одлука на Дисциплинскиот суд ДС  бр. 28/06, потврдена со решение од Жалбен совет ЖС бр. 100/06, Ко-
мисијата за прием, упис и бришење и издавање и одземање на лиценца врз основа на член 70 став 1 алинеја 7, 
член 73 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, член 32 став 1 алинеја 1 и член 33 од 
Правилникот за упис, бришење и привремена забрана на својството адвокат, адвокатско друштво, адвокатски 
стручен соработник и адвокатски приправник и привремен престанок и мирување на правото на вршење на адво-
катската дејност, на ден 15.01.2007 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
На Данче Чакаровска Гроздановска, адвокат од Скопје, со седиште на адвокатската канцеларија на ул. „Кли-

мент Охридски“ бр. 66/1-4, и се одзема лиценцата за работа заведена под број 1990 со престанување на правото 
за вршење на адвокатската дејност за време од една година сметано од денот на објавувањето на решението во 
„Службен весник на РМ“. 

 
 Комисија за прием, упис и бришење и 

                     издавање и одземање на лиценца 
                     Претседател, 

                           адв. Ненад Јаниќевиќ, с.р. 
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