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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

431.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ број 70/1992), на седницата одржана на 24
јануари 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 28 став 1 во делот: „Барањето
за извршување на извршната исправа чија вредност на
главното побарување е над 10.000 eвра задолжително го
составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис, освен во случаите кога доверител при извршувањето е Република Македонија, банка, штедилница, финансиско
друштво, давател на финансиски лизинг или друштво за
осигурување како правно лице”; член 86 став 1 во делот:
„Приговорот на извршно дејствие во предметите по извршната исправа чија вредност на главното побарување е
над 10.000 евра задолжително го составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис, освен во случаите кога како странка во извршувањето се јавуваат Република Македонија, банка, штедилница, финансиско друштво, давател
на финансиски лизинг или друштво за осигурување како
правно лице и член 87 став 1 во делот: „Жалбата против
решението донесено по приговор на извршно дејствие во
предметите по извршната исправа чија вредност на главното побарување е над 10.000 евра задолжително го составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис освен
во случаите кога жалбата ја поднесува извршителот кој
преземал извршни дејствија, или кога како странка при извршувањето се јавуваат Република Македонија, банка,
штедилница, финансиско друштво, давател на финансиски лизинг или друштво за осигурување како правно лице,
од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 72/2016 и 142/2016).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативите поднесени од Георги Манасов, Трајан Рибарев и Никола Петров, сите од Прилеп, со Решение У.бр.135/2016 од 16 ноември 2017 година, поведе
постапка за оценување на уставноста на одредбите од
Законот, означен во точката 1 од Одлуката.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за нивната согласност со
одредбите на Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот дел на членот 28 став 1 од Законот за извршување,
барање за извршување на извршната исправа чија вредност на главното побарување е над 10.000 eвра задолжително го составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис, освен во случаите кога доверител при извршувањето е Република Македонија, банка, штедилница, финансиско друштво, давател на финансиски лизинг или друштво за осигурување како правно лице.
Според оспорениот дел на членот 86 став 1 од Законот, приговорот на извршно дејствие во предметите по извршната исправа чија вредност на главното побарување е
над 10.000 евра задолжително го составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис, освен во случаите кога како странка во извршувањето се јавуваат Република Македонија, банка, штедилница, финансиско друштво, давател

на финансиски лизинг или друштво за осигурување како
правно лице (оспорен дел).
Судот исто така утврди дека според оспорениот дел
на член 87 став 1 од Законот, жалбата против решението донесено по приговор на извршно дејствие во предметите по извршната исправа чија вредност на главното побарување е над 10.000 евра задолжително го составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис освен во случаите кога жалбата ја поднесува извршителот кој преземал извршни дејствија, или кога како
странка при извршувањето се јавуваат Република Македонија, банка, штедилница, финансиско друштво, давател на финансиски лизинг или друштво за осигурување
како правно лице (оспорен дел).
5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна
вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република
Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и
социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.
Со членот 51 од Уставот, е определено дека во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и
законот. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Според член 54 од Уставот, слободите и правата на
човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во
случаи утврдени со Уставот (став 1). Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да бидат ограничени за време на воена или вонредна состојба според одредбите на Уставот (став 2). Ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по
основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба (став 3).
Со членот 1 од Законот за извршување („Службен
весник на Република Македонија” број 72/2016 и
142/2016), е определено дека со овој закон се уредуваат
правилата според кои извршителите постапуваат заради присилно извршување на судска одлука која гласи
на исполнување на обврска, освен ако со друг закон поинаку не е определено (став 1). Одредбите на овој закон се применуваат и врз присилно извршување на одлука донесена во управна постапка која гласи на исполнување на парична обврска, освен ако со друг закон поинаку не е определено (став 2). Одредбите на овој закон се применуваат и врз присилно извршување на нотарски исправи и други извршни исправи предвидени
со закон (став 3). Одредбите на овој закон се применуваат и на извршување на брод и на воздухоплов (став
4).
Според член 2 ставови 1 и 2 од Законот за извршување, основа за извршување претставува извршна исправа, а извршувањето започнува по барање од доверителот.
Доверител е лице чие побарување се остварува,
должник е лице спрема кое се остварува побарување,
странка е доверител и должник, учесник е лице кое во
извршувањето остварува некое свое право или правен
интерес, а не е странка во извршувањето, а трето лице
е лице кое тврди дека во поглед на предметот на извршувањето има некое право (член 11 точки 2, 3, 4, 5 и
6 од Законот).

8 февруари 2018

Извршната исправа е подобна за извршување ако во
неа се назначени доверителот и должникот, како и
предметот, видот, обемот и времето на исполнување на
обврската (член 17 став 1 од Законот).
Според член 28 став 1 од Законот за извршување,
барањето за извршување на извршната исправа доверителот го поднесува до извршителот во писмена форма
со приложување на извршната исправа во оригинал. Барање за извршување на извршната исправа чија вредност на главното побарување е над 10.000 eвра задолжително го составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис, освен во случаите кога доверител при извршувањето е Република Македонија, банка, штедилница, финансиско друштво, давател на финансиски лизинг или друштво за осигурување како правно лице (оспорен дел).
Според член 86 став 1 од Законот, странката, учесникот или трето лице коeшто смета дека извршителот при
извршувањето постапувал незаконито, или пак пропуштил да преземе определено законско дејствие, може да
поднесе приговор до основниот суд на чие подрачје извршувањето, или пак дел од него, се спроведува. Приговорот на извршно дејствие во предметите по извршната
исправа чија вредност на главното побарување е над
10.000 евра задолжително го составува адвокат и содржи
адвокатски печат и потпис, освен во случаите кога како
странка во извршувањето се јавуваат Република Македонија, банка, штедилница, финансиско друштво, давател
на финансиски лизинг или друштво за осигурување како
правно лице (оспорен дел).
Со член 87 став 1 од Законот е определено дека против решението од член 86 од овој закон, странката,
учесникот или третото лице и извршителот има право
да поднесе жалба до Апелациониот суд на чие подрачје
се наоѓа основниот суд. Жалбата против решението донесено по приговор на извршно дејствие во предметите
по извршната исправа чија вредност на главното побарување е над 10.000 евра задолжително го составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис освен во случаите кога жалбата ја поднесува извршителот кој преземал извршни дејствија, или кога како странка при извршувањето се јавуваат Република Македонија, банка,
штедилница, финансиско друштво, давател на финансиски лизинг или друштво за осигурување како правно
лице (оспорен дел).
Со неоспорените делови на член 28 став 1, член 86
став 1 и член 87 став 1 од Законот за извршување, е уредена формата во која се поднесува барањето за извршување и прилогот кој треба да го содржи, правото на приговор и правото на жалба, а кои начелно се однесуваат
за сите субјекти кои учествуваат пред извршител, меѓутоа во продолжение на уредувањето од наведените членови, законодавецот дополнително уредил правила за
тоа кој треба да ги состави поднесоците кога странките
бараат остварување на некое право пред извршител, а
вредноста на главното побарување е над 10.000 евра.
Имено, со оспорените делови од член 28 став 1,
член 86 став 1 и член 87 став 1 од Законот за извршување, се уредува задолжително составување на барањето за извршување, приговорот и жалбата, од адвокат,
со содржан адвокатски печат и потпис, кога вредноста
на главното побарување е над 10.000 евра. Во продолжение на оспорените делови од законските одредби, е
содржано уредување за случаите во кои за истиот праг
на вредност на главното побарување, поднесоците не
мора задолжително да бидат составени од адвокат, со
содржан печат и потпис, а тоа е: кога доверител при извршувањето е Република Македонија, банка, штедил-
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ница, финансиско друштво, давател на финансиски лизинг или друштво за осигурување како правно лице, кога како странка во извршувањето се јавуваат Република
Македонија, банка, штедилница, финансиско друштво,
давател на финансиски лизинг или друштво за осигурување како правно лице и кога жалбата ја поднесува извршителот кој преземал извршни дејствија, или кога како странка при извршувањето се јавуваат Република
Македонија, банка, штедилница, финансиско друштво,
давател на финансиски лизинг или друштво за осигурување како правно лице.
Оспорените законски решенија упатуваат на задолжително инволвирање на адвокат во правната работа
на граѓаните и правните лица пред извршител, кој за истите ќе ги врши работите на составување на поднесоците и секако со адвокатска награда за составувањето,
кое во суштина значи забрана за граѓаните и правните
лица да можат сами да ги вршат дејствијата на составување на поднесоците пред извршител, за разлика од одредбите од Законот за парничната постапка (член 71
став 1 и член 80 став 1), каде за целосно деловно способните странки е овозможено сами да ги вршат дејствијата во постапката, но и преку полномошник кој не
мора задолжително да биде адвокат.
Од друга страна, граѓаните и правните лица кои
имаат потреба од иницирање на постапка пред извршител, а нивното главно побарување е до 10.000 евра, како и изречно исклучените субјекти од оспорените законски решенија, се исклучени од правилото за задолжително составување на поднесоците од адвокат, со
содржан печат и потпис, за разлика од останатите граѓани и правни лица за кои задолжително е востановено
тоа правило, само заради тоа што имаат потреба пред
извршител да настапат со поголемо побарување, а и заради тоа што нивниот статус и дејноста која ја вршат,
не припаѓа на статусот и дејноста како и изречно исклучените од задолжителното правило. Тие ќе мора задолжително, а не по своја оценка за таквата потреба, да ангажираат адвокат и да се изложат на дополнителни трошоци.
Од погоре наведеното произлегува дека учеството
на граѓаните и правните лица пред извршител, не е рамноправно. Едни се повластени подносители, а други оптоварени со дополнителни правила и дополнителни трошоци. Доверители со вредност на главното побарување
над 10.000 евра, нема да можат да започнат постапка
пред извршител, а со тоа и да го остварат своето право
на намирување на побарувањето од извршната исправа,
доколку не постапат согласно задолжителното правило
од оспорените делови на законските одредби. Исто
така, странката (доверител или должник), учесникот
или трето лице, нема да можат да го остварат правото
на приговор или правото на жалба, доколку не постапат согласно задолжителното правило. Непостапувањето согласно оспорените законски решенија, е пречка за
остварување на право пред извршител. Меѓутоа, тоа ќе
можат да го остварат сите останати граѓани и правни
лица со вредност на главно побарување до 10.000 евра
и изречно исклучените субјекти од задолжителното правило.
Имајќи предвид дека оспорените законски решенија, налагаат обврска за задолжително користење на
правна помош за состав на поднесоците со вредност на
главното побарување над 10.000 евра, како и имајќи ги
предвид изречно наведените субјекти, за кои тоа не се
однесува, произлегува дека од вредноста на главното
побарување и статусот и дејноста на правното лице, зависи дали граѓаните и правните лица ќе имаат еднакво
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и рамноправно учество, како и останатите во постапка
пред извршител, иако конкретните случаи се однесуваат на учествување во иста процедурална правна ситуација (извршна постапка), со иста правна проблематика
(извршување на побарување).
Оттука произлегува дека оспорените законски решенија воспоставуваат различен третман на граѓаните и
правните лица во однос на правилата за иницирање на
постапка пред извршител и иницирање на приговор
или жалба, и тоа по две основи, едниот основ е вредноста на главното побарување, а другиот основ е видот и
дејноста која ја врши правното лице.
Барањето за извршување, приговорот и жалбата, се
поднесоци преку кои се остварува конкретно право на
граѓаните и правните лица во постапка пред извршител. Оспорените законски решенија доведуваат и до поделба на поднесоците пред извршител и тоа: на поднесоци кои подлежат на задолжителен состав од страна
на адвокат, со содржан потпис и печат и поднесоци кои
не подлежат на тоа правило. Елементите кои соодветно
треба да бидат содржани во поднесоците, се уредени во
Законот, но едните мора да бидат составени од адвокат,
а за другите тоа не е задолжително, па врз основа на
таквата поделба, со оспорените законски решенија, дополнително се воспоставуваат обврски за засегнатите
субјекти, да мора за составот на истите да ангажираат
правна помош исклучиво од адвокат.
Од аспект на обврската која задолжително им се наметнува на граѓаните и правните лица со оспорените законски решенија, произлегува дека за барање за извршување кое се однесува на вредност на главно побарување до 10.000 евра, доверителот не мора задолжително да ангажира правна помош и негово право е дали
и од кого ќе користи правни услуги, но, во друг случај
доколку доверителот навел вредност на главно побарување пред извршител над 10.000 евра, тогаш без право
на избор, тој задолжително ќе мора составот на барањето за извршување да го довери на адвокат, а со тоа и дополнително да се изложи на трошоци, кое пак има имликации и кај должникот, кој ќе ги сноси сите трошоци
на кои се изложил доверителот за присилната наплата
на своето побарување. Соодветно тоа се однесува и за
состав на приговор и жалба, за кои пак трошоците се
поголеми и тн.
Вредноста на главното побарување и статусот и дејноста со која се занимава одредено правно лице, во конкретниот случај создава неоснована категоризација на
граѓаните и правните лица во постапката пред извршител, а со тоа и нелегитимно спречување на едните да можат исто како и другите да имаат подеднаков пристап за
учество во конкретната постапка, што според Судот е
спротивно на членот 9 од Уставот, според кој, граѓаните
на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското
уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.
Имајќи предвид дека причините за различното третирање на граѓаните и правни лица пред извршител, се
засновани на висината на главното побарување и статусот и видот на правното лице, според Судот оспорените законски решенија имплицираат повреда и на член
54 став 3 од Уставот, според кој ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско
по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена
положба.
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Понатаму, од содржината на оспорените законски
решенија не произлегува јасна правна ситуација дали и
лице кое е адвокат ќе може да ги состави поднесоците
сам за себе доколку во својство на доверител, странка
или учесник, ќе се најде во постапка пред извршител
или пак и тој е во обврска да побара правна помош од
друг адвокат, кој со свој потпис и печат ќе гарантира
дека составот е изготвен од адвокат како што наложува
задолжителното правило, а за вредност на главното побарување над 10.000 евра. Со оспорените законски решенија таксативно се наброени субјектите кои се исклучени од задолжителното правило за составување на
поднесоците од страна на адвокат за вредност на главното побарување над 10.000 евра. Имајќи предвид дека
со исклучокот не се опфатени лицата кои се адвокати
по професија, произлегува дека и адвокатите (доверители, должници, учесници и трети лица) во правна работа пред извршител, ќе треба да користат услуги за
состав на поднесоците од друг адвокат кога вредноста
на главното побарување е над 10.000 евра, што води
кон една нелогичност, лице доверител кое е адвокат,
сам за себе да не може да состави поднесок, а за други
лица тоа да го може.
Од друга страна, имајќи предвид дека во содржината на оспорените делови од законските одредби во однос на обврската за составување на поднесоците, стои
„... задолжително го составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис”, оваа содржина може да води
кон друга интерпретација на нормата, со значење дека
доволно е поднесокот да содржи печат и потпис од адвокат, независно дали подносителот (доверител, должник, учесник или трето лице), е всушност самиот адвокат. Од ваквата интерпретација на нормите, произлегува дека нема пречка адвокатите, лично сами за себе да
ги преземат дејствијата за состав на поднесоците за
вредност на главното побарување над 10.000 евра, бидејќи тие имаат адвокатски печат, но тоа нема да го можат нотарите, извршителите (во својство на доверители, должници, учесници или трети лица), логично
тие не поседуваат адвокатски печат, а исто и останати
лица правници по професија со положен правосуден испит и други лица доволно правно способни, сами да
преземат дејствија на составување на поднесоците.
Имајќи предвид дека од содржината на оспорените
законски решенија, не произлегува јасна правна ситуација во поглед на поставеното прашање, оспорените законски решенија не гарантираат воедначена нивна примена на конкретни ситуации, што води кон правна несигурност на граѓаните. Владеењето на правото во еден
правен систем или поредок треба да се остварува преку
доминација на правната норма која треба да биде јасна,
прецизна и разбирлива, која нема да остава можност за
различно толкување и нејзина различна примена или
можност за правна несигурност на граѓаните, а во конкретниот случај, според Судот со оспорените законски
решенија е доведен во прашање и овој уставен
принцип како темелна вредност на уставниот поредок,
гарантиран со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.
При одлучувањето за согласноста на оспорените законски решенија со одредбите на Уставот, Судот го
имаше во предвид доставеното мислење од предлагачот на Законот, но според Судот истото не дава основа
за поинакво правно мислење по однос на уставната оправданост на оспорените законски решенија.
Имено, според доставеното мислење, со пропишаните оспорени законски решенија, се обезбедувала поголема правна сигурност на граѓаните и правните лица и брзо и ефикасно спроведување на извршувањето по под-
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несените барања за извршување од доверителите, имајќи предвид дека поведувањето и водењето на постапката пред извршител од страна на доверители кои не
го познавале Законот за извршување, би имало штетни
последици по остварување на нивните права. Со оспорените делови од законските одредби, странките се заштитувале и од одговорност за штета причинета од адвокатите поради законската обврска на адвокатите да се
осигуруваат од одговорност за штета. Се обезбедувала
и поголема правна сигурност на доверителот и должникот при остварувањето на правото на приговор против
преземено и извршно дејствие од извршител, како и
жалба против решение на претседателот на надлежен
суд кој одлучувал по приговор на странките, а истите
немале соодветни познавања за правата кои им ги обезбедувал Законот за извршување во овие постапки. Воедно со обезбедување на поголема правна сигурност на
граѓаните и правните лица и заштита на нивните права
и интереси во извршните постапки кои ги спроведуваат
извршителите, ќе се намалел бројот на судските постапки, а ќе се зголемела ефикасноста на извршителите
при спроведување на извршувањата што ќе довело до
побрзо остварување на правата на доверителите и заштитата на правата на странките.
Од изнесеното мислење произлегува дека интенцијата за пропишување на оспорените законски решенија
била воспоставување на инструменти за заштита на граѓаните и правните лица од можни штетни последици
кои би настанале по истите, а како последица од непознавање на правото. Со мерките за заштита се опфатени
само оние граѓани и правни лица кои сакаат да иницираат постапка пред извршител за намирување на главно побарување над 10.000 евра, или во друго својство
учествуваат во постапка пред извршител (должник,
учесник, трето лице), што значи тие не се однесуваат за
сите граѓани и правни лица кои имаат потреба од иницирање постапка пред извршител или во друго својство
учествуваат во истата.
Меѓутоа, со селективно наметната обврска за задолжително користење на правна помош за состав на поднесоците, однапред се прејудицира дека сите субјекти
пред извршител, чија вредност на главното побарување
е над 10.000 евра, немаат правно познавање на предметната материја, за што законодавецот се погрижил за
заштита на нивните правни интереси, но за субјектите
(граѓани и правни лица) чија вредност на главното побарување е до 10.000 евра, како и изречно изземените
субјекти од ангажирање на адвокат, произлегува дека
не може да се доведе под знак прашање правното познавање на материјата од областа на извршувањето, што
не води кон логично и прифатливо решение за предметното прашање. Ова дотолку повеќе што пред извршител, свое учество може да имаат граѓани кои се правно
квалификувани и способни сами за себе да преземат
дејствие на составување на конкретен поднесок, а и
правни лица преку своите правни застапници со правни квалификации, вработени кај правните лица, кои се
доволно стручни и правно квалификувани да можат самостојно да ги штитат своите правни интереси, при
што нивно право и избор е дали за таа цел ќе ангажираат услуги од адвокат или не, како што тоа според оспорените законски решенија го можат Република Македонија, банка, штедилница, финансиско друштво, давател
на финансиски лизинг или друштво за осигурување како правно лице, а тоа го можат и сите граѓани и правни
лица кои со барање за извршување, најавиле побарување до 10.000 евра.
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Пред извршител, реално настапуваат и лица кои немаат правни квалификации, но ако се земат во предвид
мотивите за уредување на оспорените законски решенија кои се поврзани со висината на главното побарување, произлегува дека се штитат правата и интересите
поради непознавање на правото, над определениот праг
на вредност на главното побарување. Заштитата се обезбедува со обврзување на овие лица од задолжително користење на правна помош, исклучиво од адвокат, а под
определениот праг на вредност на главно побарување,
лицата кои немаат правно познавање, немаат обврска
за должно користење на правна помош од адвокат, но
им стои на располагање правото на користење на правна помош, за што сами одлучуваат од кои извори истата ќе ја побараат.
Имајќи предвид дека оспорените законски решенија, налагаат ангажирање на адвокат за состав на поднесоците кои се однесуваат на вредност на главно побарување над 10.000 евра, која услуга се наплатува во зависност од вредноста на побарувањето во извршната
постапка, неспорно произлегува дека заштитата која
државата им ја воспоставува на граѓаните и правните
лица, ја воспоставува на товар на самите граѓани и
правни лица, во корист на адвокатите, со што е оневозможено на странките кои имаат доволно стручни и
правни квалификации, сами да ги преземат дејствијата
на составување и да ги избегнат ваквите наметнати трошоци, а исто така се оневозможува, лицата кои немаат
правни познавања, согласно своите финансиски можности, да одлучат на кој начин ќе ја обезбедат правната
помош за состав на поднесоците, односно од кои извори истата ќе ја обезбедат.
Ако се тргне од мотивите за ваквото уредување на
оспорените законски решенија, произлегува и дека интенцијата на законодавецот била да се заштитат правата и интересите на странките кај високите износи на побарувања, што според Судот е неприфатливо, бидејќи
сечие истакнато барање за извршување пред извршител, независно од неговата вредност, значи барање за
остварување на право и секој има право успешно да го
оствари своето право, независно од тоа колкава е висината на вредноста на неговото побарување.
Оттука според Судот, иако целта на уредувањето на
оспорените законски решенија, е воспоставување на повисока заштита на правата и интересите на граѓаните и
правните лица заради нивните повисоко истакнати побарувања, селективниот пристап за воспоставување на
заштита на правата на граѓаните во иста процедурална
ситуација, не наоѓа уставно оправдување од аспект на
принципот на еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите. Ова, дотолку повеќе што начинот на воспоставување на заштитата на субјектите пред извршител и
кругот на опфатените субјекти со таа заштита, води
кон други повреди на правата на граѓаните и правните
лица, така што мотивите и целите за уредување на оспорените законски решенија, го губат своето значење и
смисла, дотолку повеќе што целта која законодавецот
сакал да ја постигне преку нивното уредување, се воспоставува преку личниот буџет на граѓаните и правните лица, а тоа води кон дополнително зголемени трошоци во извршната постапка за субјектите на кои се однесуваат оспорените законски решенија, што е уште една
причина за нееднаков третман на граѓаните и правните
лица во постапка пред извршител и причина за нивната
неуставност.
6. Тргнувајќи од погоре наведеното, Судот оцени дека оспорените делови од одредбите на член 28 став 1,
член 86 став 1 и член 87 став 1 од Законот за извршу-
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вање, не се во согласност со одредбите на член 8 став 1
алинеја 3, член 9, член 51 и член 54 став 3 од Уставот
на Република Македонија.
7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од Одлуката.
8. Ова одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р
Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина
Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 135/2016
24 јануари 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.
__________

432.
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Македонија (“Службен
весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по моето гласање против Одлуката У.бр.135/2016 донесена на
ден 24.1.2018 за укинување на член 28 став 1 во дел,
член 86 став 1 во дел и член 87 став 1 во дел од Законот
за извршување („Службен весник на Република Македонија” број 72/2016 и 142/2016) го издвојувам и писмено го образложувам следното
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ
Уставниот суд на Република Македонија постапувајќи по иницијативата на подносителите Георги Манасов, Трајан Рибарев и Никола Петров сите од Прилеп,
за поведување на постапка за оценување на уставност и
ги укина член 28 став 1 во делот: „Барањето за извршување на извршната исправа чија вредност на главното
побарување е над 10.000 eвра задолжително го составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис, освен
во случаите кога доверител при извршувањето е Република Македонија, банка, штедилница, финансиско
друштво, давател на финансиски лизинг или друштво
за осигурување како правно лице”; член 86 став 1 во делот: „Приговорот на извршно дејствие во предметите
по извршната исправа чија вредност на главното побарување е над 10.000 евра задолжително го составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис, освен во
случаите кога како странка во извршувањето се јавуваат Република Македонија, банка, штедилница, финансиско друштво, давател на финансиски лизинг или
друштво за осигурување како правно лице и член 87
став 1 во делот: „Жалбата против решението донесено
по приговор на извршно дејствие во предметите по извршната исправа чија вредност на главното побарување е над 10.000 евра задолжително го составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис освен во случаите кога жалбата ја поднесува извршителот кој преземал извршни дејствија, или кога како странка при извршувањето се јавуваат Република Македонија, банка,
штедилница, финансиско друштво, давател на финансиски лизинг или друштво за осигурување како правно
лице, од Законот за извршување („Службен весник на
Република Македонија” број 72/2016 и 142/2016) со
мнозински гласови донесе со Одлука за укинување на
оспорените одредби од Законот, бидејќи оцени дека
тие одредби по сите основи не се во согласност со одредбите на член 8 став 1 алинеја 3, член 9, член 51,
член 54 став 3 и член 55 од Уставот на Република Македонија.

Изразувајќи несогласност со таквата одлука гласав
против и го издвојувам своето мислење, зошто сметам
дека оспорените одредби од Законот се во согласност
со Уставот, поради што не требаше да се поведе постапка за оценување на нивната уставност односно да се
укинат, и врз основа на изведување на правно издржани аргументи да се донесе правилна одлука.
Помеѓу другото Судот во својата одлука искажа дека
„целта на уредувањето на оспорените законски решенија, е воспоставување на повисока заштита на правата
и интересите на граѓаните и правните лица заради нивните повисоко истакнати побарувања, селективниот пристап за воспоставување на заштита на правата на граѓаните во иста процедурална ситуација, не наоѓа уставно оправдување од аспект на принципот на еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите. Ова, дотолку повеќе што
начинот на воспоставување на заштитата на субјектите
пред извршител и кругот на опфатените субјекти со таа
заштита, води кон други повреди на правата на граѓаните и правните лица, така што мотивите и целите за уредување на оспорените законски решенија, го губат своето
значење и смисла, дотолку повеќе што целта која законодавецот сакал да ја постигне преку нивното уредување,
се воспоставува преку личниот буџет на граѓаните и
правните лица, а тоа води кон дополнителни зголемени
трошоци во извршната постапка за субјектите на кои се
однесуваат оспорените законски решенија, што е уште
една причина за нееднаков третман на граѓаните и правните лица во постапка пред извршител и причина за нивната неуставност„.
Моето спротивно мислење го темелам на ставот дека одлуката на Судот е во спротивност на член 8 став 1
алинеите 3, 6 и 11 (владеење на правото како темелна
вредност на уставниот поредок, правна заштита на сопственоста и почитување на општо прифатените норми
на меѓународното право), член 9 став 2 (начела на еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите), член
30, член 51 став 1 (Во Република Македонија законите
мораат да бидат во согласност со Уставот.) и член 53
од Уставот на Република Македонија.
Како спорни правни прашања при одлучувања се поставуваат:
-Дали со одредбите од Законот за извршување со
кои се предвидува задолжително присуство односно
составување на барањето за извршување предвиден во
член 28 став 1 во дел, составување на приговорот на извршно дејствија предвиден во член 86 став 1 во дел и
жалбата против решението донесено по приговорот
предвиден во член 87 став 1 во дел каде во сите три
случаи се предвидува наведените поднесоци да бидат
задолжително составени од страна на адвокат и да го
содржи адвокатски печат и потпис, во постапката пред
извршител се повредуваат темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија предвидени
во член 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот?
- Дали се повредува член 9 од Уставот, односно дали има дискриминација по основ на општествен статус
и дали е нарушена еднаквата положба на субјектите на
пазарот?
-Дали со одредбата од Законот за извршување со која се предвидува задолжително составување на задолжителни поднесоци од страна на адвокат како полномошник во извршната постапка се повредуваат основните права на граѓанинот?
За да се даде одговор на овие прашања според моето мислење оспорени одредби требало да се анализираат согласно уставни одредби и тоа:
Според темелните вредности на уставниот поредок
на Република Македонија, во смисла на член 8 став 1
алинеи 1, 3, 6 и 11 од Уставот се основните слободи и
права на човекот и граѓанинот признати во меѓународно-
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то право и утврдени со Уставот, владеењето на правото,
правната заштита на сопственоста и почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право.
Со член 30 од Уставот се гарантира правото на сопственост и правото на наследување. Сопственоста создава права и обврски и треба да служи за добро на поединецот и на заедницата. Никому не можат да му бидат
одземени или ограничени сопственоста и правата кои
произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон. Во случај на експропријација
на сопственоста или во случај на ограничување на сопственоста се гарантира праведен надомест кој не може
да биде понизок од пазарната вредност.
Во член 50 од Уставот се предвидува дека секој граѓанин може да се повика на заштита на слободите и правата утврдени со Уставот пред судовите и пред Уставниот суд на Република Македонија во постапка заснована врз начелата на приоритет и итност. Се гарантира
судска заштита на законитоста на поединечните акти
на државната управа и на другите институции што вршат јавни овластувања. Граѓанинот има право да биде
запознаат со човековите права и основни слободи и активно да придонесува, поединечно или заедно со други
за нивно унапредување и заштита.
Членот 53 од Уставот предвидува дека адвокатурата е самостојна и независна јавна служба што обезбедува правна помош и врши јавни овластувања во согласност со закон.
Според член 54 од Уставот предвидува, слободите
и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот... и дека со членот 55 од Уставот се гарантира слободата на пазарот и
претприемништвото...
Тргнувајќи од анализата на цитираните уставни
норми, како и на одредбите од Законот за извршување
сметам дека изнесените наводи во одлуката по однос
на член 28 став 1 во дел, член 86 став 1 во дел и член
87 став 1 во дел од Законот за извршување се неосновани. Ова од причина што, според моето мислење од
содржината на оспорените членови од Законот, јасно и
недвосмислено произлегува интенцијата на законодавецот за заштита на слободите и правата на граѓанинот
во постапката пред извршител. Но, што се однесува до
содржината на правните акти задолжително да ги состави адвокат и содржи адвокатски печат и потпис, со
вака пропишаните одредби се обезбедува поголема
правна сигурност од причина што адвокатот во смисла
на одредбите од Законот за адвокатурата, гарантира за
содржината на правниот акт. Имено дека списите ги
содржи сите потребни елементи кои се неопходни за
склучување на истите, дека нивната содржина ја инволвира волјата на странките, по кое се превземаат извршни и други дејствија, како втора фаза, од страна на
извршител и други субјекти, што се всушност вклучени во нивната надлежност.
На овој начин, адвокатите согласно член 18 од Законот за адвокатурата ставаат свој потпис и печат на секоја исправа и поднесок, со што се гарантира дека содржината на правниот акт е во согласност со позитивната законска регулатива на Република Македонија. Ова
дотолку повеќе што со Законот за адвокатурата се предвидува и одговорност за адвокатот за причинета штета
на странките во случај на незаконски составен акт, на
кој начин странките се заштитени и од одговорност за
штета причинета од адвокатите. Оттука, не може да се
прифати тврдењето во одлуката дека со оспорените законски решенија се повредувале основните права и слободи на човекот и граѓанинот, туку напротив, според
моето мислење, истите на овој начин се заштитуваат и
се обезбедува нивната правна сигурност во постапката
пред извршител.

Бр. 26 - Стр. 7

По однос на наводите во одлуката дека во оспорените законски одредби каде се врши определување кај кои правни лица има исклучок за обврска за задолжително составување на поднесоци од страна на адвокат, според моето мислење, не се основани и не е сторена повреда на член 9 од Уставот на Република Македонија, односно не се доведуваат наведените правни лица во привилегирана положба, како што се наведува во одлуката.
Ова од причина што, според мене, не постои во овој
случај дискриминација и доведување во нееднаква
правна положба на останатите правни лица и граѓани
од причина на што сите правни лица немаат ист-еднаков општествен статус од причина што не вршат иста
дејност. Во случајов се работи само за правни лица кои
вршат дејност од областа на финансиите, поради што
имаат и различен, поинаков третман со Законот за извршување, од другите правни лица. Имено, не може да
стане збор за нееднаквост, бидејќи за да има еднаквост
во правата, правните и други лица треба да имаат и еднаков статус, што не е случај со конкретните оспорени
законски одредби.
Од анализата на оспорениот закон, vis a vis одредбите од Уставот на кои се укажува во одлуката, мислам
дека неосновани се тврдењата во одлуката за повреди
на член 8 став 1 алинеи 1 и 3 и член 9 од Уставот, од
причина што со присуството на адвокат во задолжително составување на правни акти е само во интерес на
правната сигурност на граѓаните и на кој начин се обезбедува правна заштита на странките во постапката
пред извршител. Имено, на овој начин, сите странки,
учесници во постапката пред извршител се заштитени
од правен аспект. Со задолжителното составување на
правни акти од страна на адвокат е само и единствено
во интерес и дополнителна заштита на правната сигурност на сите учесници во постапката пред извршител.
Присуството на адвокатите во постапката пред извршител е со цел обезбедување правна помош од страна на
адвокатурата на физички и правни лица во остварувањето и заштитата на нивните права и врз закон заснованите интереси во постапката пред органите во вршењето на јавно овластување утврдено со Законот за адвокатурата и друг закон. Оттука, целта за присуство на адвокатите односно задолжително составување на наведените правни акти во постапката пред извршител е обезбедувањето и давање на правна помош. Така, во член 3
од Законот за адвокатурата правната помош се состои
во давање на правни совети, застапување во водење
преговори и вршење услуги од областа на деловен бранител, составување на исправа за правни дела, составување на договори за основање, партнерство, се работи
и слични акти во врска со основањето или работење на
деловните субјекти, составување на поднесоци во судска и други постапки, застапување на странките пред
судовите, државните органи, органите на единиците на
локалната самоуправа и други правни и физички лица,
одбрана на осомничените и обвинети лица и вршење на
други работи на правна помош.
Во членот 4 од Законот за адвокатурата, се предвидува дека јавните овластувања и меѓу друго се состојат
во вршење на правните работи, правно составување на
исправи со изјава за потврда на факти, освен за залог за
подвижни предмети и права и хипотека, потврдување
на заклучоци на собранија на трговските друштва, здруженија на граѓани, фондации и други правни лица и заверување на адвокатско полномошно. Во ставот 2 на
членот 4 од овој закон, се предвидува дека во вршењето јавни овластувања адвокатот остварува службени
контакти и соработка со судовите, органите за внатрешни работи, други државни органи и организации или
други институции кои вршат јавни овластувања и правни лица во текот на целото работно време.

Стр. 8 - Бр. 26
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Од анализата на содржината на наведените законски норми јасно произлегува дека оспорените членови
од Законот за извршување кои предвидуваат задолжително составување на наведените правни акти од страна на адвокат и присуство на адвокат во постапката
пред извршител, не е во спротивност со принципот на
владеењето на правото, туку напротив истото е со цел
обезбедување на правна сигурност на граѓаните. Ова
дотолку повеќе што и во смисла на член 53 од Уставот,
адвокатурата е независна јавна служба што обезбедува
правна помош и врши овластувања во согласност со закон. Во оваа смисла е и уредувањето на Законот за извршување и со цел обезбедување на правна помош на
граѓаните во постапка пред извршител.
Исто така сметам дека истите оспорени одредби не
се во спротивност со начелата на ефикасност и економичност во постапката, што е едно од основните начела за постапката кон што тежнее и целиот правосуден
систем и истовремено ќе се намали бројот на судски постапки, со што ќе се остваруваат, односно побрзо реализираат побарувањата на доверителите. Според моето
мислење, ова е и уредено и предвидено во меѓународните акти, односно со наведените оспорени одредби од Законот за извршување се врши поедноставување, забрзување на постапките со цел правилно функционирање
на внатрешниот пазар, добро функционирање на постапките заради потребата од брза ефикасна наплата на
неподмирените долгови, од причина што јасно е дека
задоцнетото плаќање на долговите е причина за неликвидност која е опасност за опстанувањето на субјектите на пазарот. Оттука, сметам дека на овој начин како е
уредено во оспорените одредби од Законот се овозможува решавање на проблемите со масовната наплата на
неспорните побарувања, што е и основна цел на Законот.
Од друга страна во вршењето на јавното овластување државата го задржува правото да врши надзор над
законитоста на работењето на субјектите на кого му е
доверено тоа овластување. Според тоа, законодавецот
поаѓајќи од уставните овластувања во смисла на член
53 од Уставот со цел заштита на правата на граѓаните
ги овластува адвокатите, која дејност е независна јавна
служба, да обезбедуваат правна помош и да вршат јавни овластувања во согласност со закон.
Оттука, не може да се прифати тврдењето во одлуката дека оспорените одредби од Законот се во спротивност со Уставот на Република Македонија, бидејќи со
ваквото законско решение се овозможува поефикасно,
поекономично и побрзо преземање на потребни дејствија во текот на извршната постапка пред овластен извршител.
Од наведените причини, а врз основа на изнесената
анализа на уставните и законски одредби и силните аргументи за согласност на оспорените одредби со Уставот и околноста што Судот поведе постапка за оценување на уставност и законитост и со одлука ги укина наведените одредби од Законот за извршување, согласно
член 25 став 6 од Деловникот на Судот го издвојувам
своето мислење од донесената одлука за укинување на
наведените одредби.
Судија
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Сали Мурати, с.р.
__________

433.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија ("Службен весник на Република
Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 31 јануари 2018 година, донесе

ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА членот 9 во делот „Законот за царински мерки за заштита на права од интелектуална
сопственост“ од Законот за царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2004,
81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009,
48/2010, 158/2010, 53/2011, 113/2012, 43/2014,
167/2014, 33/2015, 61/2015, 129/2015 и 23/2016).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесената иницијатива од Игорчо Точев од Кочани, со Решение У. бр. 60/2017 од 29 ноември 2017 година поведе постапка за оценување на уставноста на
членот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што
основано се постави прашањето за неговата согласност
со Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека, според член 9
од Законот за царинска управа, царинската управа работите од својата надлежност ги врши согласно со овој закон, Царинскиот закон, Законот за царинската тарифа,
Законот за акцизите, Законот за даночна постапка, Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост и други закони со кои се уредува увозот, извозот и транзитот на стока, како и за извршување на други дејности коишто со други закони и
се утврдени во надлежност.
5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна
вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Согласно член 51 став 1 од Уставот, во Република
Македонија законите мораат да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.
Во ставот 2 од овој член, секој е должен да ги почитува
Уставот и законите.
Во член 1 став 1 од Законот за Царинската управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
46/2004, 81/2005 107/2007,103/2008, 64/2009, 105/2009,
48/2010, 158/2010, 53/2011, 113/2012, 43/2014,
167/2014, 33/2015, 61/2015, 129/2015 и 23/2016) се уредува организацијата, делокругот на работа, начинот на
вршење на работата и управувањето со Царинската управа, царинските надлежности, класификацијата на работните места, како и овластувањата и одговорностите
при собирањето, евидентирањето, обработката и заштитата на податоци во врска со работите на Царинската
управа. Со овој закон се уредуваат специфичностите во
правата, обврските и одговорностите на царинските
службеници од работен однос, кодексот на однесување, наградите и признанијата, како и финансирањето
на Царинската управа (став 2).
Согласно член 9, од овој закон, Царинската управа
работите од својата надлежност ги врши согласно со
овој закон, Царинскиот закон, Законот за царинската тарифа, Законот за акцизите, Законот за даночна постапка, Законот за царински мерки за заштита на правата
од интелектуална сопственост и други закони со кои се
уредува увозот, извозот и транзитот на стока, како и за
извршување на други дејности коишто со други закони
и се утврдени во надлежност.
Законот за царински мерки за заштита на правата
од интелектуална сопственост престанал да важи согласно член 44 став 1 од Законот за царински мерки за
спроведување на заштита на правата од интелектуална
сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2015).
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Бр. 26 - Стр. 9

Оспорената одредба од Законот е поместена во делот: Организација и делокруг на работа каде што, меѓу
другото, се утврдени и основните надлежности, дел од
кои се наведени и во членот 9.
Поради наведеното, Судот оцени дека со ваквата
формулација постојат уставни противречности и не се
работи само за одделниот поим употребен во овој закон, туку има и нејаснотија и конфузност која следи од
нејасната одредба.
Од цитираната содржина на членот 9 произлегува
дека тој се повикува на Законот кој веќе не е во правниот поредок, на што се укажува и во поднесената иницијатива. Ова од причини што владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија утврдена во член 8 став 1 алинеја 3 од
Уставот подразбира во правниот поредок да егзистираат само јасни, прецизни и недвосмислени норми. Во
случај кога тие во себе содржат некакво повикување,
упатување на друга норма, таа неминовно мора да е
дел од правниот поредок за да таквото уредување претставува една логична, правно-функционална целина,
што не е случај со означениот дел на членот 9 од Законот.
Со оглед на тоа што во текстот на изменетиот член
9 од Законот за царинската управа воопшто не е направена корекција на поранешниот Закон за царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост
со другиот Закон за царински мерки за спроведување
на заштита на правата од интелектуална сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ број
88/2015), кој е веќе во сила, Судот оцени дека основано
може да се постави прашањето на уставноста бидејќи
уредува примена на непостоечко право во Законот, со
што се повредува уставниот принцип на владеење на
правото утврден во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.
Имајќи го предвид наведеното, Судот оцени дека оспорената одредба од Законот не е во согласност со наведените уставни одредби поради што основано се тврди
во иницијативата дека оспорената одредба била во
спротивност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот со
што се повредувало начелото на владеењето на правото, кое се обезбедува преку членот 51 од Уставот,
според кој, во Република Македонија законите мораат
да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон и дека секој е должен да ги почитува Уставот и законите. Ова од причина што создадената норма не треба да биде лесно разбирлива само
за оној што ја креирал, туку и за оние што ја применуваат и оние на кои се однесува, а во овој случај тоа се царинските прекршоци предвидени во Законот за царинската управа.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена
Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 60/2017
31 јануари 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

434.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од
Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата,
содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата,
содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од
серијата „Хороскопски знаци“, со име „Бик“.
2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (седум
илјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Бик“, изработени од
сребро Ag 925, со тежина на среброто од 23,30 г, чистота на
среброто од 19,43 г, во квадратна форма со димензии 37 х
37 мм, полирани со позлата и вметнато кобалтно стакленце
со димензии 18,4 х 6,1 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- На аверсот, во централниот дел на монетата се прикажани четири атласа кои го држат небото и круг со
симболите на сите хороскопски знаци. На вметнато кобалтно стакленце е претставена слика на северното небо со ѕвездата Северница во центарот, опкружена со соѕвездието Бик. Во долниот дел е претставен цртеж на
Сончевиот систем. Во позадината е прикажан дел од небесната карта. Во долниот дел од аверсот се прикажани
грбот на Република Македонија и годината на издавање на монетата – „2018“. Исто така, прикажани се и натписите на македонски јазик: „Република Македонија“ и
„100 денари“.
- На реверсот, во горниот дел од монетата е претставена
слика на бик од ѕвездениот атлас „Firmamentum
Sobiescianum“, создадена од Јоханес Хевелиј на крајот на
17 век. Сликата на бикот и неговото соѕвездие претставена
на монетата е претставена и на вметнато кобалтно стакленце. Во горниот дел од монетата е претставен симболот
на хороскопскиот знак бик. Во долниот дел е претставена
глава на златен бик, на позадина на цртеж на кој е претставен Сончевиот систем. На десната страна е прикажано латинското име на хороскопскиот знак – TAURUS, а на левата страна, ознаката Ag925.
4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од
вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата,
дистрибуцијата и провизијата.
5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на
Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/III-1/2018
7 февруари 2018 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

Стр. 10 - Бр. 26
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435.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот,
постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.121/13), Советот на Народната банка на Република
Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели од серијата „Хороскопски
знаци“, со име „Бик“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О
бр. 02-15/III-1/2018 од 7 февруари 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/18).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република
Македонија“.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/III-2/2018
7 февруари 2018 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И
СПАСУВАЊЕ

436.
Врз основа на член 45, став (8) од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ КОИ ТРЕБА
ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ
ВРШАТ ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА
СТАБИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОТКРИВАЊЕ, ЈАВУВАЊЕ И ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ И ОТКРИВАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИВНИ СМЕСИ ШТО СЕ
ОДНЕСУВААТ НА ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми кои треба да ги исполнуваат правните лица
кои вршат одржување и сервисирање на стабилни
инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси, што се однесуваат на техничката опрема.
Член 2
Овластените правни лица кои вршат одржување и
сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси и инсталациите кои се активираат рачно и користат вода или пенило треба да располагаат со техничка опрема за која имаат обезбедено сертификат согласно член 44 став (2) од Законот за пожарникарството, и
тоа:

- уреди за активирање на сите видови јавувачи на
пожар (чад, термички, пламени и други), баждарени
уреди:
а) термостабилен фен за испитување на термички јавувачи на пожар;
б) прибор за испитување на линиски јавувачи на пожар (филтерски секции);
в) прибор за испитување на оптички јавувачи на пожар;
г) уреди за симнување и поставување на детектори:
- универзален мерен електричен инструмент;
- уред за мерење на електрична отпорност на изолација и отпорност на струен круг (баждарен);
- уред за мерење на капацитет на акумулаторски батерии;
- стоперка-часовник;
- мерач на должина (ласерски, метро лента од 25-50
m);
- уред за мерење на јачина на звук (0-120 db) со калибратор на звук;
- мерач на брзина на струење на воздухот (до 20
m/s);
- манометри со соодветни мерни подрачја со најмал
промер од 100 mm/bar и класа на точност 1.6 или помалку;
- челичен термометар;
- рефрактометар по Аbbе (подрачје на рефракција
1.3330-1.3723);
- комплет од сертифицирани метални шишиња со
сертифицирани гасови за испитување, со метан, пропан, бутан, водород во концентрација од 20 % и 40 %
DGE;
- редуктор на притисокот на испитниот гас;
- електричен алат (машина за режење навој, машина
за правење жлебови, брусалка, дупчалка);
- скала минимум 6 m;
- вага од 0 до 300 kg со пропишана точност до 100
g;
- уред за мерење на влажност на воздух (од 0 до
100%);
- уред за мерење на температура на воздух (од 0 до
+600 °С);
- уред за мерење на притисок на воздух (од 0 до 10
bar);
- комплет опрема за испитување на заптивност на
противпожарни клапни;
- детектор за истекување на гас;
- уред за одредување агол на цевководи;
- разни приклучоци и славини за вградување на манометар на цевковод;
- универзални клучеви за противпожарни спојки;
- уреди за мерење на проток на вода:
а) уред за мерење на проток на вода од 0 до 1000
l/min;
б) уред за мерење на проток на вода од 0 до 5000
l/min;
в) уред за мерење на проток на вода од 0 до 10 000
l/min:
- уред за мерење на притисок на вода (дигитален) со
сонди за мерење од 0 до 100 bar;
- компресори за испитување под притисок од:
а) минимум 8 bar (од 0 до 200 l/min);
б) минимум 15 bar (од 0 до 400 l/min);
- пумпи за испитување под притисок од 0 до 60 bar;
- опрема за преточување на средства за гаснење:
а) комплет пумпа, регулациона пумпа за преточување и полнење на FМ-200/HFC 227, NOVEC 1230;
б) резервоар за средства за гаснење од 500 l;
в) сет боци со aзот од 80 l со регулатори на притисок (манометри);
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- клешта со сопствен идентификационен знак за
пломбирање на хидрантски орман;
- уред за испитување хидрантски црева;
- уред за сушење на хидрантски црева после водено
испитување;
- уред за талкирање на хидрантски црева;
- црева за испитување на хидранти Ø 25mm, Ø
52mm и Ø 75mm;
- када за испитување и перење на потисни црева;
- универзален клуч за надземни хидранти;
- универзални клучеви за спојки;
- сад за земање примерок од пена;
- косина за фаќање примерок од пена (два типа по
еден примерок);
- држач за примероци од пена;
- две млазници со затворачки вентили со пречник Ø
16 mm за надворешна хидрантска мрежа и Ø 12 mm за
внатрешна хидрантска мрежа со манометри;
- хидрантски клуч со четворка за надземни хидранти;
- хидрантски продолжеток;
- редуцир спојки Ø 25mm/Ø 52mm, Ø 52mm/75mm;
- адаптер за мерна глава со соодветни цевки;
- друга техничка опрема која е потребна за одржување и сервисирање на стабилни инсталации.
Член 3
Техничката опрема од член 2 од овој правилник се
сместува во засебна просторија-работилница, во која
има заштитен метален орман за чување на потребната
опрема со уред за заклучување, и која ги исполнува условите за заштита од пожари, експлозии и опасни материи, согласно закон.
Член 4
Co денот на отпочнувањето на примена на овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумите кои треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат одржување и сервисирање на стабилни инсталации
за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/06).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува 30 дена
од денот на влегувањето во сила на овој правилник.
Дирекција за заштита и
Бр. 01-296/2
спасување
6 февруари 2018 година
Директор,
Скопје
Аднан Џафероски, с.р.
__________
437.
Врз основа на член 46 ставови (6) и (8) од Законот
за пожарникарството („Службен весник на Република
Македонија“ бр.67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и
39/16), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување донесе
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те за гаснење на пожари (во натамошниот текст: стручниот испит) и содржината на Програмата за полагање
на стручен испит.
Член 2
Стручниот испит се полага пред комисија формирана од страна на директорот на Дирекцијата за заштита
и спасување согласно Закон за пожарникарството и според Програма за полагање на стручен испит, која е дадена во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Од страна на кандидатот за полагање на стручниот
испит се поднесува пријава до Дирекцијата за заштита
и спасување, која содржи: име и презиме на кандидатот, датум и место на раѓање, единствен матичен број
на граѓанинот, вид на образование и податоци за правното лице кај кое e извршена практичната работа за
вршење на сервисен преглед и контролно испитување
на апаратите за гаснење на пожари.
Кон пријавата од став 1 на овој член се приложуваат следните документи:
-доказ за завршено образование минимум средно образование од техничка насока (IV степен);
-доказ за завршена практична работа во правното
лице кое врши сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати и
-доказ за платени трошоци за полагање на стручен
испит, 100 евра во денарска противвредност по среден
курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на уплатата, на жиро сметка на Дирекцијата за заштита и спасување.
Документите од став 2 на овој член се приложуваат
во фотокопија, а оригиналот се дава на увид на комисијата пред полагање на стручниот испит.
Член 4
Кандидатот кој ги исполнува условите за полагање
на стручниот испит, од страна на комисијата се известува за времето и местото на полагање на стручниот испит најдоцна 15 дена пред денот утврден за полагање
на стручниот испит.
Член 5
Стручниот испит се состои од два дела, усмен и
практичен дел.
Стручниот испит се вреднува со 150 поени, како
максимален број на освоени поени, од кои што усмениот дел се вреднува со 100 поени, а практичниот дел со
50 поени.
Ако кандидатот го положи усмениот дел од стручниот испит преминува кон полагање на практичниот
дел од испитот.

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ
ИСПИТ НА РАБОТНИЦИТЕ КОИ ЌЕ ВРШАТ
СЕРВИСЕН ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛНО ИСПИТУВАЊЕ НА АПАРАТИТЕ ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ

Член 6
Усмениот дел на стручниот испит се смета за положен ако кандидатот освоил најмалку 70 поени.
Усмениот дел од стручниот испит се полага пред сите членови на комисијата, според редослед на полагање
кој го утврдува претседателот на комисијата.
Практичниот дел од стручниот испит се смета за положен ако кандидатот освоил најмалку 30 поени.
Практичниот дел од стручниот испит се состои во
полагање на практичен пример за извршување на сервисен преглед и контролно испитување на апаратите за
гаснење на пожари, како и за гаснење на пожар со противпожарен апарат.

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на полагање на стручниот испит на работниците кои ќе вршат
сервисен преглед и контролно испитување на апарати-

Член 7
Кандидатот кој не го положил стручниот испит, истиот може да го полага по истекот на 30 дена од денот
на последното полагање.
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Кандидатот може да се откаже или да го одложи полагањето на стручниот испит поради болест, несреќа,
смртен случај во семејството или други оправдани причини за кои кандидатот пред денот утврден за полагање на испитот доставува писмени докази до комисијата.
Член 8
За стручниот испит се води записник во кој се внесуваат податоци за членовите на комисијата, името и
презимето и датумот на кандидатот, датум на полагање, поставените прашања на кандидатот, практичниот пример кој го полагал кандидатот, како и бројот на
освоените поени.
Записникот се потпишува од страна на претседателот и членовите на комисијата.
Член 9
Кандидатите кои успешно го положиле стручниот
испит добиваат потврда за положен стручен испит за
сервисирање и контролно испитување на апаратите за
гаснење на пожари.
Во потврдата од став 1 на овој член се наведуваат
името и презимето на кандидатот и останатите податоци од лична карта, датумот и местото на полагање на
стручен испит и бројот на освоени поени со кои кандидатот го положил испитот.
Потврдата се издава во два исти примероци (еден
примерок за кандидатот и еден примерок за во досието
од евиденција на Дирекцијата за заштита и спасување).
Потврдата се потпишува од страна на претседателот на комисијата.
Член 10
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на полагање на стручениот испит на работниците кои вршат сервисен преглед и контролно испитување на апаратите за
гаснење на пожари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/05).
Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-297/2
6 февруари 2018 година
Скопје

Дирекција за заштита и
спасување
Директор,
Аднан Џафероски, с.р.
Прилог

ПРОГРАМА
за полагање на стручен испит
Програмата за полагање на стручен испит за сервисирање и контролно испитување на апаратите за гаснење на пожари се состои од теоретски и практичен дел,
и тоа:
1. Основи од законската регулатива:
- Закон за заштита и спасување (глава VI, 1.3. Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, глава XVI.Надзор, глава XX.Прекршочни одредби, кои се однесуват за физичко лице и прекршоци
кои се однесува за неспроведување на мерката 1.3. Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи);
- Закон за пожарникарството (глави IV, V, VII,
VIII);

- Закон за безбедност и здравје при работа (глава I,
II, III. 1.Заштита од пожар, евакуација и спасување,
2.Информирање на работниците, 4.Обука на вработените, глава IV, VII);
- Закон за прекршоците (одредби кои се однесуват
за прекршоци кои можат да ги сторат лицата при сервисирање и контролно испитување на апаратите за гаснење на пожари);
- Кривичен законик (Значење на изразите на овој законик, Кривични дела против работните односи, Кривични дела против животната средина и природата,
Кривични дела против имотот, Кривични дела против
општата сигурност на луѓето и имотот);
- Прописи за мерни единици, мерила и метролошки
услови;
- Прописи за садови за компримирани, течни и под
притисок полнети гасови.
2. Основи на процесот на горење и гаснење:
- класификација на материите;
- горење на материите;
- продукти на горењето;
- класификација на пожарите;
- процес на гаснење;
- средства за гаснење;
- методи на гаснење;
- одржување и складирање на средства за гаснење.
3. Противпожарни апарати:
Опфаќа познавање на прописи кои се однесуваат
на:
- видови и типови на противпожарни апарати;
- конструкција и принцип на работа на противпожарните апарати;
- технички особини на противпожарните апарати;
- ракување со противпожарните апарати.
4. Практична работа:
Опфаќа познавање и изведување на работи на сите
видови и типови на противпожарни апарати, и тоа:
- сервисен преглед;
- контролно испитување;
- гаснење на пожар со противпожарен апарат.
__________
438.
Врз основа на член 76, став 3 од Законот за заштита
и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14,
129/15, 71/16 и 106/16), директорот на Дирекцијата за
заштита и спасување донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ХИДРАНТСКАТА
МРЕЖА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ
1.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Co овој правилник се пропишуваат техничките нормативи за хидрантска мрежа за гаснење на пожари.
Одредбите од овој правилник не се применуваат на
автоматски уреди за гаснење на пожари со вода.
Член 2
Хидрантска мрежа се изведува како посебна метална стабилна инсталација на цевководи, уреди и опрема,
каде водата од сигурен извор се доведува до штитен
простор и објекти за заштита од пожар и истата се активира рачно.
Хидрантската мрежа се изведува како надворешна,
внатрешна и сува и се одржува, сервисира и испитува
најмалку еднаш годишно, а за извршеното испитување
на хидрантската мрежа, на хидрантскиот орман се лепи
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контролна налепница, на која се запишани податоците
од Табела број 1, која е дадена во прилог и е составен
дел на овој правилник.
Член 3
Одделни изрази употребени во овој правилник, го
имаат следното значење:
1.„височина на објект“ е височината од котата на теренот каде е можен пристап за противпожарни возила
до подот на највисокиот спрат;
2.„непосредно гаснење на пожар“ е гаснење на пожар со употреба на хидрант, црево, млазник, без употреба на противпожарно возило и негова опрема;
3.„привремена постројка за зафаќање на вода“ е
постројка за непосредно напојување на хидрантската
мрежа со користење на преносливи противпожарни
пумпи или на противпожарни возила со вградена пумпа за зафаќање на вода;
4.„сметковен број на истовремени пожари“ е бројот
на пожари што можат да настанат во текот на три последователни часа на простор за кој е димензионирана
хидрантската мрежа;
5.„резервен извор за снабдување со електрична
енергија“ е уред кој со прекин на електрична енергија
од примарниот извор, автоматски се вклучува во работа, а може да се вклучува и рачно;
6.„надворешна хидрантска мрежа“ е збир на градежни објекти, опрема и уреди, каде водата од изворот за
снабдување со вода се доведува преку цевководи до
хидрантските приклучоци кои непосредно се користат
за гаснење на пожар, и/или на нив се приклучуваат противпожарни возила со вградени пумпи или преносни
противпожарни пумпи;
7.„внатрешна хидрантска мрежа“ е збир на уреди во
објект кои водата ја разведуваат до хидрантските орманчиња, од кои со примена на противпожарни црева
во определена должина со млазник, ги штитат просториите од пожар;
8.„сува хидрантска мрежа“ е збир на уреди во објект кои во нормални услови се без вода, а во случај на
пожар служат водата за гаснење на пожар да се транспортира од противпожарните возила или од други извори за снабдување со вода до местото на потрошувачката;
9.„постојана постројка за зафаќање на вода" е
постројката за посредно напојување на хидрантската
мрежа со помош на стационирана постројка;
10.„вкупно количество на вода потребна за гаснење
на пожар“ е количеството на вода потребно за гаснење
со надворешна и внатрешна хидрантска мрежа во траење од најмалку два часа и количеството на вода за потребите на други системи за гаснење на пожари во времетраење предвидено за тие системи.
2. ИЗВОРИ ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ХИДРАНТСКАТА
МРЕЖА CO ВОДА
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Ако се користи потопна пумпа, нивото на водата може да падне и повеќе од 6 m под котата на теренот.
Приливот на вода во бунар може да се докаже со
пробно црпење на водата во најнеповолно време (сушен период од најмалку 60 дена).
Ако потребното количество на вода не може да се
обезбеди од еден бунар, дозволено е и спојување на два
или повеќе бунари.
Член 6
Приодните патишта и платформите за противпожарни возила и пумпи се изработуваат до привремената
постројка за зафаќање на површинска вода, со тоа што
зафаќањето на вода треба да биде можно без оглед на
нивото на водата.
Член 7
Постојаната постројка за зафаќање на површинската вода се изработува врз основа на хидролошки податоци, за период од најмалку 15 години.
Постојаната постројка за зафаќање на површинска
вода треба да има резервен извор за снабдување со
електрична енергија кој може да се вклучи и рачно.
Корпата за всмукување на постојаната постројка за
зафаќање на вода на отворен водотек се заштитува со
соодветни направи од механички оштетувања (од движење на мраз или од поголеми отпадоци).
Корпата за всмукување и цевководот што ја поврзува со пумпата, се поставуваат така да можат лесно да
се одржуваат и брзо да се заменат.
Член 8
Атмосферските води наменети за напојување на
хидрантската мрежа се собираат во резервоари или базени што се конструирани за да можат да се полнат и
од нив да може да се зема вода со помош на противпожарни возила или преносливи противпожарни пумпи.
Член 9
Резервоарите што служат за напојување на хидрантската мрежа можат да бидат вкопани, полувкопани
или надземни, и треба да бидат направени со можност
да можат да се полнат и од нив да може да се зема вода
во секое време, со помош на привремени и постојани
постројки за зафаќање на вода.
Член 10
Ако за напојување на хидрантската мрежа се користат височински резервоари, без посредство на пумпи,
височинската разлика помеѓу резервоарите и хидрантите, преку кои се користи вода за гаснење на пожари
треба да биде во согласност со член 21 став 2 од овој
правилник.

Член 4
За напојување на хидрантската мрежа со вода се користи секој извор чиј капацитет може да обезбеди потребно количество на вода со квалитет кој може да се
употреби за гаснење на пожар.

Член 11
Снабдувањето на хидрантската мрежа со вода не
треба да биде оневозвожено поради замрзнување на водата.
Водоводната инсталација со вода за пиење не треба
да биде поврзана со други извори за напојување на хидрантската мрежа.

Член 5
За напојување на хидрантска мрежа може да се користи и подземна вода од копани или дупчени бунари.
Ако за црпење на вода од бунари се користи смукална пумпа, нивото на водата не треба да падне повеќе од
6 m под котата на теренот.

Член 12
Количеството на вода во секунда, потребно за гаснење на пожари во населби од градски тип, во зависност
од бројот на жители и од бројот на истовремени пожари е утврдено во Табела број 2, која е дадена во прилог
и е составен дел на овој правилник.
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Член 13
Вкупното количество на вода потребно за гаснење
на пожари во индустриски и други објекти, во зависност од степенот на отпорноста на објектот од пожар и
од категоријата на технолошкиот процес според загрозеност од пожар, е утврдено во Табела број 3, која е дадена во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 14
Симболите за категоријата на технолошкиот процес
според загрозеноста од пожар утврдени во Табела број
3 ги имаат следните значења:
-К1-претставува категорија на технолошки процес
според загрозеност од пожар, во која спаѓаат погони во
кои се работи со материјал што може да се запали или
експлодира; под дејство на вода или кислород, лесно запаливи течности чија точка на палење е под 23°С, и гасови и пареа чија долна граница на експлозивност е
под 10% (V/V), како што се погони во кои се работи со
метален натриум или калиум, фосфор и карбид, погони
за производство на вискозни влакна, за екстракција со
бензин, за хидрирање, за рекуперација и за ректификација на органски растворувачи и складови за бензин,
јаглен дисулфид, етер, ацетон и друго;
-К2-претставува категорија на технолошки процес
според загрозеноста од пожар во која спаѓаат; погони
во кои се работи со лесно запалливи течности чија точка на палење е меѓу 23°С и 100°С и со запаливи гасови
чија долна граница на експлозивност е над 10% (V/V),
погони во кои се обработуваат цврсти запалливи материи, при што се развива експлозивен прав, особено пумпни постројки и станици за течни материи чија точка
на палење е меѓу 23°С и 100°С, погони во кои се создаваат јаглен прав, дрвени струганици, брашно, шеќер во
прав, синтетички каучук во прав и друго;
-К3-претставува категорија на технолошки процес
на загрозеност од пожар во која спаѓаат; погони во кои
се работи со запаливи течности чија точка на палење е
од 100°С до 300°С и со цврсти материи со температура
на палење до 300°С, како што се погони за механичка
обработка на дрво и за производство на хартија, погони
за производство на текстил, погони за регенерација на
масло за подмачкување, складови на гориво и мазиво,
средства за транспорт на јаглен, затворени складови на
јаглен, пумпни станици за течност чија точка на палење е од 100°С до 300°С, гаражи за автомобили и јавни
деловни и станбени објекти што можат да примат повеќе од 500 лица;
-К4-претставува категорија на технолошки процес
на загрозеноста од пожар во која спаѓаат; погони во
кои се работи со течности чија точка на палење е над
300°С, со цврсти материи чија точка на палење е над
300°С, и со материи што се преработуваат во загреана,
размекната или растопена состојба, при што се ослободува топлина придружувана со искри и пламен како погони за топење, леење и преработка на метали, гасгенераторски станици, одделение за испитување на мотори
со внатрешно согорување, котларници, трансформаторски станици и погони во кои согорува цврсто, течно и
гасовито гориво, како и јавни и деловни станбени објекти што можат да примат од 100 до 500 лица;
-К5-претставува категорија на технолошки процес
на загрозеност од пожар во која спаѓаат; погони во кои
се работи со негорливи материи и со ладен влажен материјал, како што се погони за механичка обработка на
метали, компресорски станици, погони за производство
на негорливи гасови, влажни одделенија на индустријата на текстил и хартија, погони за добивање и обработка на минерали, азбест, соли, преработка на риби, месо
и млечни производи, водни станици и објекти што можат да примат од 20 до 100 луѓе.
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Степенот на пожарната отпорност на објектите е утврден со македонскиот стандард МКС У.Ј1.240.
Член 15
Ако комплексот на индустриски објекти во кој што
е настанат пожар се наоѓа на површина до 100 ha, се
смета за еден пожар, ако површината е поголема од 100
ha тогаш се смета за два истовремени пожари.
3. НАДВОРЕШНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА
Член 16
Надворешна хидрантска мрежа се изработува како
прстенест мрежен систем на цевководи.
По исклучок од став 1 на овој член, се изработува
„слеп цевковод“ за објекти наменети за живеење и за
други објекти чие пожарно оптоварување не преминува 1 000 МЈ/m², каде должината на „слепиот цевковод“
изнесува најмногу 180 m.
На цевководите од ставовите 1 и 2 на овој член се
изработуваат потребен број затворачки вентили за одвојување на одделни сектори.
Член 17
Растојанието помеѓу два соседни надворешни хидранти се определува во зависност од намената, од големината и од слични карактеристики на објектот, со тоа
што пожарот на секој објект ќе може да се гасне со најмалку два надворешни хидранта.
Дозволеното растојание меѓу два соседни надворешни хидранта изнесува најмногу 80 m.
Во населени места, во кои се наоѓаат претежно станбени објекти, растојанието меѓу два соседни надворешни хидранти изнесува најмногу 150 m.
Растојанието на хидрантот од ѕидот на објектот изнесува најмалку 5 m, а најмногу 80 m.
Член 18
Ако од пожар се штитат високи објекти, на местото
од приклучокот на хидрантската мрежа од јавната водоводна мрежа се поставува приклучок за полнење на
противпожарно возило, така да освен напојувањето на
противпожарно возило со вода, водата од возилото да
се потиснува кон објектот што се гасне.
Ако јавната мрежа е наменета за снабдување со вода за пиење, приклучокот за противпожарно возило на
оваа мрежа не треба да се користи за потиснување на
вода кон објектот што се гасне.
Член 19
Околу објектот што се штити од пожар се поставуваат надземни хидранти, а ако надземните хидранти го
попречуваат сообраќајот, се поставуваат подземни хидранти.
Хидрантите треба да бидат лесно достапни и постојано подготвени за употреба, a се означуваат со таблица со запишано растојание од ознаката до местото на
кое се наоѓа хидрантот.
Член 20
Според протоколот што треба да се оствари, се вградуваат хидранти од Ho 80 или од Ho 100.
Хидрантите треба да бидат поставени и заштитени
да се спречи нивно замрзнување или оштетување.
Член 21
Цевките на разводниот цевковод во мрежата на хидрантите и цевките за одделен хидрант треба да имаат
пречник според пресметката, но не помал од 100 mm.
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Потребниот притисок во надворешната хидрантска
мрежа се определува со пресметка во зависност од височината на објектот и другите услови, но не треба да
биде помал од 2,5 bar.
Член 22
Ако надворешната хидрантска мрежа располага со
доволна количина вода, а притисокот не ги исполнува
условите од член 21 став 2 од овој правилник, треба да
се вгради уред за зголемување на притисокот на водата, при што пумпата треба да го обезбеди потребниот
притисок, кој на местото на потрошувачката изнесува
најмалку 2,5 bar.
Член 23
Во непосредна близина на хидрантот, предвиден за
непосредно гаснење на пожар, се поставува орман за
сместување на цревата, млазникот, клучот и другата
потребна опрема.
Бројот на црева со стандардна должина се определува во зависност од оддалеченоста на хидрантот од објектот како и според потребите за интервенција од надворешната страна на објектот.
4. ВНАТРЕШНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА
Член 24
Внатрешната хидрантска мрежа во станбените, јавните објекти, и во производствените погони може да биде посебна или заедничка со водоводната мрежа на водата за пиење.
За внатрешна и надворешна хидрантска мрежа, која не е поврзана со водоводната мрежа на водата за пиење, може да се користи и вода употребена во технолошки процес.
Член 25
Внатрешната хидрантска мрежа треба постојано да
биде под притисок на водата, без оглед на изворот од
кој се снабдува со вода, така што на највисокиот кат од
објектот, на млазникот да има најнизок притисок од
2,5 bar со проток на вода утврден во Табела број 4, која
е дадена во прилог и е составен дел на овој правилник.
На внатрешниот хидрантски приклучок, највисокиот хидростатички притисок изнесува 7 bar.
Член 26
За внатрешната хидрантска мрежа се употребуваат
цевки со најмал внатрешен пречник од 52 mm, односно
хидрантски приклучок со најмал внатрешен пречник
од 52 mm од типот C, според македонскиот стандард
МКС Б.6.673.
Цевките за внатрешната хидрантска мрежа не се поставуваат низ простории загрозени од пожар.
Ако не е можно да се исполнат барањата од ставовите 1 и 2 на овој член, во поголеми простории цевките за
внатрешната хидрантска мрежа можат да се поставуваат и покрај внатрешните столбови на објектот.
Член 27
Меѓусебното растојание на хидрантите се определува така што целокупниот простор што се штити се покрива со млаз вода, при што се води сметка за тоа должината на цревата да изнесува 15 m, а должината на компактниот млаз 5 m.
Хидрантите се сместуваат во премини, скалишни
простории и патишта за евакуација, во непосредна близина на влезните врати на просториите што можат да
бидат загрозени од пожар, со услов да не ја попречуваат евакуацијата.
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Член 28
Во хидрантскиот орман се поставува пожарникарско црево со номинален пречник од 52 mm со млазник
со пречник 12 mm, и универзален клуч за пожарникарски спојки.
По исклучок од став 1 на овој член, во станбените
објекти, покрај стандардниот приклучок со пречник од
52 mm, можат да се поставуваат приклучоци со пречник од 25 mm на кои се приклучуваат црева со постојан пресек и со номинален пречник од 25 mm, со
млазник со пречник од 8 mm, со топчеста славина.
Вентилот во хидрантскиот орман се поставува на
1,5 m од подот.
Oрмар се означува со ознаката за хидрант ( со буквата „Н“).
Член 29
Просториите со високо специфично пожарно оптоварување се штитат со најмалку два млаза.
Член 30
Внатрешната хидрантска мрежа не треба да се постави во производствени погони и складови во кои користењето на водата може да создаде запалив гас и да
предизвика експлозија, пожар и ширење на пожар.
Член 31
Внатрешната хидрантска мрежа во објектите се поставува со можност да ги штити сите простории од пожар.
Протокот на вода во внатрешната хидрантска мрежа на највисокиот кат треба да биде во согласност со
вредностите утврдени во Табела број 4.
5. УРЕДИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРИТИСОКОТ
Член 32
Ако хидрантската мрежа се снабдува со вода од водоводна мрежа, каде притисок е помал од дозволениот,
се поставува уред за зголемување на притисокот на водата во хидрантската мрежа.
Ако уредот за зголемување на притисокот има две
или повеќе пумпи и можност за секојдневна автоматска самоконтрола на сите пумпи, не треба да има и резервна пумпа.
Ако уредот за зголемување на притисокот нема
можност за секојдневна автоматска контрола, треба да
има и резервна пумпа.
Уредот за зголемување на притисокот треба да се
постави во објектот што се штити од пожар или во посебно изграден објект.
Ако уредот за зголемување на притисокот се поставува во објектот кој се штити од пожар, просторијата
во која се поставува уредот треба да биде одвоена од
другите простории со ѕидови отпорни на пожар најмалку 2 h, а влезната врата треба да биде отпорна на пожар
1,5 h или поставена така што во таа просторија да се
влегува од просторот кој не може да биде загрозен од
пожар.
Член 33
Во објектите од категоријата на опасност К1, К2 и
К3 треба да постои резервен извор за снабдување со
електрична енергија на уредот за зголемување на притисокот.
Во објектите од категоријата на опасност К4 и К5,
уредот за зголемување на притисокот може да се снабдува со електрична енергија преку посебен кабел од посебна куќна приклучна кутија која се наоѓа на фасадата
на зградата.

Стр. 16 - Бр. 26

Ако каблите за напојување со електрична енергија
на уредот за зголемување на притисокот минуваат низ
простории што можат да бидат загрозени од пожар, треба да се заштитат така што нивната отпорност на пожар да изнесува најмалку два часа.
Уредот за зголемување на притисокот треба да има
обиколен вод.
6. СУВА ХИДРАНТСКА МРЕЖА
Член 34
Сувата хидрантска мрежа може да биде надворешна и внатрешна.
Член 35
Надворешниот приклучок за противпожарно возило
на цевководот за сува хидрантска мрежа се поставува
што е можно поблиску до главниот влез во објектот, на
височина од 60 cm до 120 cm од теренот, во посебен лимен орман кој се отвора со клуч, наменет за отворање
на хидрантски вентили.
Цевководот за сува хидрантска мрежа треба да биде
без затворачки елемент.
Цевководот за сува хидрантска мрежа треба автоматски да се празни.
Сите приклучоци на сувата хидрантска мрежа се означуваат со јасно видлив текст: „МОЖЕ ДА УПОТРЕБУВА САМО ПРОФЕСИОНАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА“.
Член 36
Внатрешниот дел на сува хидрантска мрежа се проектира и се изведува според одредбите во поглавјата 2,
3 и 4 од овој правилник.
Член 37
Ако цевководот на сувата хидрантска мрежа не се
користи подолго време, неговата непропустливост се
контролира најмалку еднаш во две години со воздушен
притисок до 1.5 bar.
7. ТЕХНИЧКО ИСПИТУВАЊЕ НА ХИДРАНТСКА
МРЕЖА
Член 38
Хидрантската мрежа со сите уреди и арматура се
контролира најмалку еднаш годишно.
При испитувањето се мери притисокот на водата
при истовремена работа на сите надворешни и внатрешни хидранти кои му даваат потребен проток на вода за
гаснење на пожар на одделен објект.
На надворешните хидранти се поставуваат млазници со усник со пречник од 16 mm а на внатрешните хидранти се поставуваат млазници со усник со пречник од
12 mm.
Притисокот се мери на контролниот млазник на највисокиот спрат или на хидрантот кој е најоддалечен од
приклучокот.
Притисокот се мери при истекување на водата во
полн млаз од сите хидранти и тоа после 2 минути од истекувањето.
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Член 39
Уредот за зголемување на притисокот во хидрантската мрежа треба да има можност за секојдневна автоматска контрола на сите пумпи и за сигнализација на
дефект на контролното место, а ако тоа не е можно да
се обезбеди, уредот се контролира со рачно вклучување најмалку еднаш месечно.
Член 40
Цревата во хидрантските ормари се испитуваат најмалку еднаш годишно со притисок на водата од 7 bar.
Член 41
Составни елементи и делови од опремата и уредите
на хидрантската мрежа (надворешна, внатрешна, и
сува), се и:
- метален хидрантски ормар за подземен хидрант,
со потребна опрема,
- метален хидрантски ормар со пена, со потребна опрема,
- метален ѕиден хидрантски ормар со потребна опрема,
- метален ѕиден хидрантски ормар (инокс) со потребна опрема,
- метален ѕиден хидрантски ормар (инокс) со
стакло, со потребна опрема,
- метален ѕиден хидрантски ормар со стакло, со потребна опрема,
- метален ѕиден хидрантски ормар со полна врата,
со потребна опрема.
- хидрантски продолжеток B/2C,
- стабилна спојка,
- млазници,
- коси вентили,
- хидрантско црево,
- поклопец за подземен хидрант,
- универзални клучеви за хидрантски спојки, и останати делови.
8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 42
Co денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за техничките нормативи за хидрантската мрежа за гаснење на пожари
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
31/06).
Член 43
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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439.
Врз основа на член 46, став (5) од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ
НА ВИДОВИТЕ И НА КОЛИЧИНИТЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ СО КОИ ТРЕБА ДА
РАСПОЛАГААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА И ГРАЃАНИТЕ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ
ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ СЕРВИСЕН
ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛНО ИСПИТУВАЊЕ НА
ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ, КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА И ПРОСТОРОТ
ЗА РАБОТА
I.ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати со кои
треба да располагаат правните лица и граѓаните, како
и критериумите што треба да ги исполнуваат правните
лица кои што вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати, кои се однесуваат на техничката опрема и просторот за работа.
II. ИЗБОР НА ВИДОВИТЕ И НА КОЛИЧИНИТЕ НА
ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ СО КОИ ТРЕБА
ДА РАСПОЛАГААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА
И ГРАЃАНИТЕ
Член 2
Мобилни уреди за заштита од пожари се рачните и
превозните противпожарни апарати дефинирани како:
- противпожарен апарат за почетно гаснење на пожар, е направа која овозможува исфрлање на средство
за почетно гаснење на пожар;
- рачен противпожарен апарат за почетно гаснење
на пожар, е апарат чија маса во наполнета состојба не е
поголема од 20 kg, со исклучок на апаратите за гаснење
со вода и воздушна пена чија маса во наполнета состојба може да изнесува до 25 kg;
- превозен противпожарен апарат за почетно гаснење на пожар, е апарат кој е обезбеден со тркала за (рачен) превоз и чија маса во наполнета состојба не е поголема од 260 kg;
- протпвпожарен апарат со метално шише за погонски гас, е апарат во кој садот доаѓа до работен притисок во моментот на активрање со испуштање на погонскиот гас од метално шише;
- противпожарен апарат под постојан притисок, е
апарат кај кој садот е под постојан работен притисок;

- противпожарен апарат FМ-200, е апарат кој користи средство за гаснење HFC 227 кое е во групата на чисти средства за гаснење на пожари и според NFPA 2001,
замена за халон 1301, одобрен за употреба од овластените институции.
Во мобилните уреди за заштита од пожари од став 1
на овој член според начинот на кој се постигнува прекинување на процесот на горење, може да се користат
средства за гаснење на пожари кои:
1). дејствуваат со ефект на ладење;
2). дејствуваат со ефект на загушување;
3). дејствуваат со антикаталитички ефект.
Во мобилните уреди за заштита од пожари од став 1
алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член може да се користат
следните средства за гаснење на пожари:
1). јаглен двооксид-СО2;
2). пена и
3). сув прашок „S“:
- прашок на база на натриум-хидрогенкарбонат и калиум-хидрогенкарбонат кои се наменети за гаснење на
пожар од класа Б, Ц и Е и пропишаните македонски
стандарди (МКС) усогласени за А, Б, Ц класи на пожари со минимални карактеристики по стандардот ЕN
615:2009, односно
- прашок на база на амониум-фосфат, наменет за
гаснење на пожар од класа А, Б, Ц, Д и Е.
Член 3
Единечни апарати за заштита од пожари се:
1) Преносни и превозни противпожарни апарати
под постојан притисок со прашок, наменети за гаснење
на пожар од класа А, Б, Ц и Е се: S-1, S-2, S-3, S-6, S-9,
S-12, S-50, S-100.
- Температурниот опсег на апаратите е од -20 °С до
+ 60 °С .
- Со истите се гаснат пожари на електрични уреди
до 1000 V;
2) Преносни и превозни противпожарни апарати
под постојан притисок за гаснење со пена, наменети за
гаснење на пожар од класа А и Б се: P-2, P-6, P-9.
- Температурниот опсег на апаратите е од 0 °С до +
60 °С.
- Со истите не се гаснат пожари на електро уреди
под напон;
3) Преносни и превозни противпожарни апарати
под постојан пртисок со јаглероден двооксид СО2, наменети за гаснење пожар од класа Б, Ц и Е се: СО2-2,
СО2-5, СО2-10/12, CO2-30.
- Температурниот опсег на апаратите е од -20°С до
+ 60 °С.
- Со истите се гаснат пожари на електрични уреди
до 1000 V;
4) Преносни противпожарни апарати под постојан
притисок со прашок, наменети за гаснење пожар од класа А, Б и Ц се: Ѕ-1, Ѕ-2, Ѕ-3 за патнички автомобили,
комби возила;
5) Преносни и превозни противпожарни апарати
под постојан притисок со прашок, наменети за гаснење
пожар од класа А, Б и Ц се: Ѕ-3, Ѕ-6 за автобуси за градски, приградски и меѓуградски сообраќај;
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6) Преносни и превозни противпожарни апарати
под постојан притисок со прашок, наменети за гаснење
пожар од класа А, Б и Ц е: Ѕ-6 за товарни моторни возила до 10 тони и товарни моторни возила над 10 тони;
7) Преносни противпожарни апарати под постојан
притисок со еко гас FM-200/HFC 227, за гаснење на пожар на компјутерски, телекомуникациски и електронски системи.
- Со истите се гаснат пожари на електрични уреди
до 1000 V.
- Температурниот опсег на овие апарати е од -20 °С
до + 60 °С и
8) Преносни противпожарни апарати под постојан
притисок за гаснење на пожари кои се изработени од
материјал инокс.
Член 4
Изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати за гаснење на пожар во објекти се
врши согласно видовите на пожарот кој може да настане на определено пожарно оптоварување на објектот и
неговата површина.
Бројот на противпожарните апарати за гаснење на
пожар од став 1 на овој член е одреден и прикажан во
Табела бр.1 која е дадена во прилог и е составен дел на
овој правилник.
Член 5
Во објект или дел на објект во кој пожарното оптоварување е високо, на секои 500 m², на бројот на противпожарните апарати за гаснење на пожар во Табела
бр.1 се додава по еден превозен апарат (со прав за гаснење од 50 kg или воздушна пена од 50 l) од ист вид на
одредените рачни противпожарни апарати.
Член 6
Противпожарните апарати за гаснење на пожар се
поставуваат и во објекти или делови на објекти во кои
се вградени и стабилни инсталации за гаснење на пожар и хидрантска мрежа.
Член 7
Изборот на видовите и на количините на противпожарни апарати за гаснење на пожар во моторни возила
е одреден и прикажан во Табела бр.2 која е дадена во
прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 8
Изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати за гаснење на пожар во моторни возила кои вршат превоз на опасни материи се одредува
според прописите за превоз на тие материи.
Член 9
Противпожарните апарати за гаснење на пожар во
моторни возила се поставуваат на вградени носачи за
апаратот на видни и лесно пристапни места и заштитени од атмосферски влијанија.
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III. КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ СЕРВИСЕН
ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛНО ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОТИВПОАРНИТЕ АПАРАТИ, КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ
НА ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА И ПРОСТОРОТ ЗА РАБОТА
Член 10
Правните лица кои вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати, треба
да имаат:
- соодветен простор за работа,
- техничка опрема.
Член 11
Просторот за работа на овластените правни лица
кои вршат сервисен преглед и контролно испитување
на противпожарните апарати треба да биде организиран во одделни простории.
Одделните простории од став 1 на овој член треба
да ги исполнуват условите за градење согласно закон.
Одделните простории од став 1 на овој член треба
да ги исполнуваат пропишаните услови за заштита од
пожари, експлозии и опасни материи.
Одредбите од став 3 на овој член важат и за одделните простории на кои се врши пренамена, реконструкција, адаптација, надградба, доградба.
Одделните простории од став 1 на овој член треба
да бидат такви да овозможуваат во сите временски услови, сите предвидени дејствија да се извршуваат непречено и безбедно за вработените, и да не постои опасност за загадување и деградирање на животната средина и природата.
Правните лица од став 1 на овој член треба да имаат седум одделни простории, во сопственост или во закуп, и тоа:
1) просторија за водење на административни работи;
2) просторија-магацин за нови противпожарни апарати, и резервни делови за противпожарните апарати
од минимум 20 m²;
3) просторија за работа од минимум 20 m², за работа со СО₂ противпожарни апарати во која е сместена
пумпата за преточување на СО₂, противпожарни апарати полнети со азот и противпожарни апарати полнети
со FM-200/HFC 227, во истата треба да се наоѓа прецизната вага за контрола на металните шишиња со погонски гас со клас на точност 3, со делови на 1g, и потребен алат за работа. Просторијата треба да биде вентилирана, концентрацијата над 5% на СО₂ во воздухот е
штетен по здравјето на вработените. Вентилациониот
систем за одведување на штетните гасови од просторијата треба да биде поставен на подот;
4) просторија за полнење, празнење и замена на делови на Ѕ-противпожарните апарати и чување на прашок за гаснење од минимум 10 m². Истата треба да биде добро изолирана за спречување од појава на влага;
5) просторија за фарбање на противпожарни апарати, минимум 10 m², во која се чува и складира пропишана количина на боја согласно закон и која треба да
биде прописно вентилирана;
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6) просторија за контролно испитување на садовите
на противпожарните апарати, во која вобичаено е уредот за хидраулично испитување на противпожарниот
апарат под воден притисок над 25 bar; и
7) гардероба за вработените лица со санитарен дел.
Член 12
Одделните простории за работа од член 11 од овој
правилник поради специфичноста во работата и работа
со опасни материи под висок притисок не треба да бидат во железнички станици, аеродроми, градби за потребите на државните органи, агенциите, фондовите основани од Република Македонија, градби за дипломатски
и конзуларни претставништва и меѓународни организации, градби за високо образование, опсерватории, национални установи од областа на културата, градби кои
претставуваат заштитено недвижно културно наследство согласно закон (поединечни добра, споменички целини без контактните зони и археолошки локалитети),
меморијални споменици, градби наменети за терцијална здравствена заштита, градби за потребите на граничните премини, жичари, стадиони и спортски сали, градби наменети за основно и средно образование, градби
од областа на културата, градби за потребите на органите на општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје, градби наменети за примарна и секундарна
здравствена заштита, градби за потребите на верските
заедници, деловни градби, станбено-деловни градби,
градби за индивидуално домување, викенд куќи, градби за колективно домување, трговски центри, хотели,
рекреативни центри, градби за научно-истражувачката
дејност, катни гаражи, пазари, градби за ветеринарна
заштита, детски градинки, градби во подрачје на национални паркови и парк шуми, градби кои се во функција
на заштита и промоција на природното наследство (информативни центри), меѓуградски автобуски станици,
зоолошки градини, базени на ниво на теренот за јавна
употреба, јавни паркови, јавни паркиралишта и ски-лифтови.
Член 13
Овластените правни лица кои вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати треба да имаат техничка опрема, за која имаат
обезбедено сертификат согласно член 44 став (2) од Законот за пожарникарството, и тоа:
1) алат за општа намена (клучеви, клешти);
2) клешти за пломбирање со ознака за идентификација на овластен сервис;
3) направа за перфорирање на сервис-картоните на
определените места;
4) момент клуч со потребни приклучоци за затегнување;
5) вага за контрола на боца со погонски гас со класа
на точност 3, со делови на 1g;
6) вага за контрола на масата на полнењето и масата на преносните апарати, со класа на точност 3, со делови на 10 g;
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7) вага за контрола на масата на полнењето и масата на превозните апарати, со класа на точност 3, со делови на 100 g и со можност за мерење до 300 kg.;
8) пумпа за преточување на СО₂ со опрема за полнење на поедини типови на противпожарни апарати
и уред за полнење на метални шишиња со погонски
гас;
9) направа за испитување и регулација на сигурносните вентили;
10) пумпа, приклучоци и уред за испитување на садовите под притисок;
11) уред за полнење и ставање под притисок на противпожарни апарати под постојан притисок;
12) уред за полнење и празнење на противпожарни
апарати со прашок и СО₂;
13) опрема за одвртување и завртување на вентили
од боци со СО₂;
14) уред за испитување на сигурносни вентили, регулатори и манометри;
15) уред за хидраулично испитување на противпожарниот апарат под воден притисок над 25 bar;
16) рачна стега со навојни вретена за монтажа и демонтажа на вентили и глави на противпожарни апарати
(СО₂ и S);
17) метални шишиња-боци со СО₂ од 30kg минимален број-5;
18) резервни делови за сите видови на противпожарни апарати; и
19) останата опрема и уреди од понапредна техничка технологија, согласно стандардите и правилата од
техничката пракса.
IV.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 14
Со денот на отпочнувањето на примената на овој
правилник престанува да важи Правилникот за изборот
на видовите и на количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и за критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и
контролно испитување на противпожарните апарати
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
105/05 и 163/10).
Член 15
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Бр. 01-299/2
6 февруари 2018 година
Скопје

Дирекција за заштита и
спасување
Директор,
Аднан Џафероски, с.р.
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АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
440.
Врз основа на член 7-б став (1) алинеја 4 и член 15
став (3) од Законот за воздухопловство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08,
67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и
31/16), а во врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји
членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора,
Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и
Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за
ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и
98/09), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРАВИЛАТА И ПОСТАПКИТЕ НА ЛЕТАЊЕТО
НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ
Предмет
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат правилата и постапките на летањето на воздухопловите.
Примена
Член 2
(1) Овој правилник се однесува на летањето на сите
цивилни воздухоплови кои вршат оперативен воздушен сообраќај (ОАТ) во воздушниот простор на Република Македонија.
(2) Овој правилник се однесува на летањето на воздухопловите кои се впишани во Регистарот на воздухопови на Република Македонија кога вршат операции во
воздушниот простор на други држави, под услов да не
се во спротивност со националните прописи на државата која има суверенитет над територијата која се прелетува.
(3) Одредбите на овој правилник на соодветен начин се применуваат на македонските и странските воздухоплови кои се користат за воени, полициски или царински цели кога изведуваат летачки операции согласно постапките и правилата за општиот воздушен сообраќај (GAT) во воздушниот простор на Република Македонија.
(4) Одредбите на овој правилник се однесуваат и на
давателите на услуги на воздухопловна навигација кога
даваат услуги во воздушниот простор на Република Македонија, како и на персоналот кој врши работи во
врска со летачките операции на земја.

Значење на поими
Член 3
(1) Одделни поими употребени во овој правилник
го имаат значењето утврдено во Регулативата за спроведување (ЕУ) Бр. 923/2012 на Комисијата од 26 септември 2012 година, за утврдување на заедничките правила за летање и оперативните одредби во врска со услугите и постапките на воздухопловната навигација и за
изменување на Регулатива за спроведување (ЕУ) бр.
1035/2011 и Регулативите (ЕЗ) бр. 1265/2007, (ЕЗ) бр.
1794/2006, (ЕЗ) бр. 730/2006, (ЕЗ) бр. 1033/2006 и (ЕУ)
бр. 255/2010, дадена во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник (во натамошниот текст: ЕУ Регулатива
923/2012), изменета и дополнета со ЕУ Регулатива бр.
2015/340 дадена во Прилог на Правилникот за стручно
оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање, како и со ЕУ Регулатива бр. 2016/1185 дадена во Прилог 2, кој е составен дел
на овој правилник.
(2) Поимите "Заедница (Community)", "Право на заедницата (Community Right)", "Договор за воспоставување на Европската заедница (Treaty establishing the
European Community)", "Службен весник на Европската унија (Official Journal of the European Union)" и
"земја–членка (Member State)" употребени во ЕУ Регулативата 923/2012 се читаат согласно точките 2 и 3 од
Анексот II на Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република
Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка,
Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за
основање на Европската заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/07 и 98/09).
(3) "Надлежен орган" во рамките на значењето наведено во член 2 точка 55 од ЕУ Регулативата 923/2012 е
Агенцијата за цивилно воздухопловство (во натамошниот текст: Агенцијата) која ги извршува должностите и
задачите како независно регулаторно тело.
(4) "EASA" е Европска агенција за безбедност во
воздухопловството.
(5) "SERA" се Стандардизирани европски правила
на летање
Стандарди и нормативи за правилата и постапките
на летање
Член 4
Во постапката за спроведување на стандардите и
нормативите во врска со правилата и постапките на
летање на воздухоплови, се применуваат стандардите и нормативите утврдени во ЕУ Регулативата
923/2012.

Стр. 24 - Бр. 26

Прифатливи начини на усогласување и упатства на
EASA
Член 5
При примената на Регулативите од член 3 на овој
правилник како препорачана практика се применуваат
прифатливите начини на усогласување (АMC/GM
Rules of the Air) и упатствата за примена (GM Remote
Tower Operations) пропишани со Одлуките 2015/014/R
и 2013/013/R на извршниот директор на EASA, вклучувајќи ги и сите измени и дополнувања на тие одлуки
кои се објавени на интернет страната на EASA.
Доставување на разлики во однос на ICAO
стандардите и препорачаните практики
Член 6
За разликите во однос на ICAO стандардите и
препорачаните практики Агенцијата ја известува Меѓународната организација за цивилно воздухопловство
(ICAO) согласно член 5 од ЕУ Регулативата 923/2012.
Исфрлање и распрскување (SERA.3115)
Член 7
Исфрлањето и распрскувањето на средства и/или
течност од воздухоплов се вршат согласно Правилникот за начинот на вршење на специјализирани услуги
со воздухоплов и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење.
Влечење на воздухоплов (SERA.3120)
Член 8
(1) Воздухоплов кој е наменет за влечење на друг
воздухопов или предмет може да влече воздухоплов
или друг предмет во авиозапрега доколку се исполнети
условите пропишани во овој правилник и Правилникот
за начин и правила на летање со едрилици.
(2) Летовите со авиозапрега се вршат на висина од
најмалку 1000 ft над највисоката препрека во радиус од
600 m. Над градови, други густо населени подрачја и
собири на луѓе, можат да се вршат летови со авиозапрега на висина од најмалку 2000 ft над највисоката препрека во радиус од 600 m.
(3) Еден авион може истовремено да влече најмногу
два воздухоплови, со тоа што вкупната должина на авиозапрегата не може да изнесува повеќе од 150 m.
(4) Во планот на летање за авиозапрега се наведуваат податоците за сите воздухоплови кои ја сочинуваат
истата.
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Акробатски летови (SERA.3130)
Член 10
(1) Акробатски летови можат да се вршат во визуелни метеоролошки услови (VMC) и по правилата за визуелно летање (VFR), согласно начинот и правилата за акробатски летање кои се пропишани за соодветниот тип
на воздухоплов.
(2) Пилот на воздухоплов може да врши акробатско
летање на воздухопловна манифестација или натпревар
согласно Правилникот за условите и начинот на организирање на воздухопловни манифестации односно
Правилникот за посебните услови, начинот и правилата на организирање на натпревари.
Групни летови (SERA.3135)
Член 11
(1) Пред започнување на групен лет потребно е:
- групниот лет да се врши само во визуелни метеоролошки услови (VMC),
- пилотите да ги усогласат постапките и работите
кои се потребни за безбедно изведување на групниот
лет,
- водачите на воздухопловите да определат водач на
групата,
- групата да постапува како еден воздухоплов кога
се во прашање навигација и известување за позиција,
- водачот на групата и водачите на другите воздухоплови кои учествуваат во групниот лет да го одржуваат пропишаното безбедно меѓусебно растојание, внатре во групата, вклучувајќи и развојување во текот на
маневрите за заземање на растојание во формацијата,
како и при придужување и развојување на воздухопловите.
(2) Во случај на групен лет, надлежната контрола
на летање ќе ги смета воздухопловите кои учествуваат во групниот лет како еден воздухоплов. Радиотелефонската комуникација со надлежната контрола на
летање ја врши водачот на групата, а останатите воздухоплови треба да бидат на постојан прием на истата фреквенција. Водачот на групата го поставува
SSR транспондерот на соодветниот доделен или пропишан код.
(3) При групно летање на натпревар или воздухопловна манифестација покрај правилата од ставовите (1)
и (2) на овој член се применуваат и условите утврдени
во Правилникот за условите и начинот на организирање на воздухопловни манифестации и/или Правилникот за посебните услови, начинот и правилата на организирање на натпревари.

Скокови со падобран (SERA.3125)

Слободни балони без екипаж
(SERA.3140/Appendix 2)

Член 9
Скоковите со падобран се вршат согласно член 22
од Законот за воздухопловство и Правилникот за начинот и правилата за скокање со падобрани.

Член 12
Летовите на слободни балони без екипаж ги одобрува давателот на услуги на воздухопловна навигација.
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Содржина на план за лет (SERA.4005)
Член 13
Плановите за летање ги содржат информациите утврдени во точката SERA.4005 од ЕУ Регулативата
923/2012.
Завршување на план за лет (SERA.4020)
Член 14
(1) Водачот на воздухоплов треба што е можно порано, а најдоцна 30 минути по слетувањето, да поднесе
извештај за доаѓање (слетување) до надлежната контрола на летање.
(2) Извештајот од став (1) на овој член покрај на начините утврдени во точката SERA.4020 (а) од ЕУ Регулативата 923/2012 може да се поднесе по телефон или
интернет.
VMC видливост и одалеченост од минимумот
на облаци (SERA.5001)
Член 15
(1) Видливост во лет не помала од 1500 m, се дозволува за летови кои се одвиваат:
- при брзина од 140 Kts IAS или помала, при која е
можно навремено воочување на друг сообраќај или
препрека со цел избегнување на судир, или
- во околности во која веројатноста за одвивање на
друг сообраќај е многу мала, како во области со мал
обем на сообраќај и при специјализирани услуги со воздухоплов на мали висини.
(2) Видливост во лет помала од 1500 m, но не помала од 800 m, се дозволува за хеликоптери во случај кога вршат маневри со брзина при која е можно навремено воочување на друг сообраќај или препрека со цел
избегнување на судир. Летови на хеликоптери со видливост помала од 800 m можат да се вршат само во случај
на медицински летови, летови за потрага и спасување
или гаснење на пожари.
(3) Не може да се врши летање со хеликоптер кој носи надворешен товар (луѓе или предмети) над населени
места, освен ако се вршат медицински летови, летови
за потрага и спасување или гаснење на пожари.
Летови по визуелни правила за летање
-VFR (SERA.5005)
Член 16
VFR летови може да се вршат ноќе согласно правилата утврдени во точката SERA.5005 (c) од ЕУ Регулативата 923/2012.
Класификацијата на воздушниот простор
(SERA.6001)
Член 17
Класификацијата на воздушниот простор на Република Македонија ја врши давателот на услуги на воздухопловна навигација и ја објавува во Зборникот на воздухопловни информации.

Бр. 26 - Стр. 25

Правила за комуникации и SSR транспондер
(SERA.6005)
Член 18
(1) Воздушниот простор класи С и D се утврдува како област на задолжително користење на радио опрема
(RMZ) во која екипажот на воздухопловот треба да одржува постојана гласовна комуникација земја-воздух
на соодветен комуникациски канал и по потреба, да
воспостави двонасочна комуникација со надлежната
контрола на летање.
(2) Воздушниот простор класи С и D се утврдува како област на задолжително користење на транспондер
(TMZ) според следните правила: воздухопловите треба
да бидат опремени со SSR транспондер за вршење на
VFR летови во контролиран воздушен простор класа C,
како и за другите летови кои се вршат над 5000 ft MSL
или над 3500 ft над земја, во зависност од тоа која висина е поголема. Транспондерот треба да биде способен
да работи на режим (mode) A и C или на режим (mode)
S.
(3) По исклучок на одредбите од ставовите (1) и (2)
на овој член, надлежната контрола на летање може во
поединечни сличаи да одобри вршење на летови без радиостаница и транспондер во контролирана зона, вршење на аеродромски сообраќај на контролиран аеродром
и акробатски летови во контролиран воздушен сообраќај, доколку со тоа не се загрозува безбедноста на воздушниот сообраќај.
Јавувањето на позицијата (SERA.8025)
Член 19
Во недостаток на утврдени точки за јавување, јавувањето на позицијата се прави во временски интервали утврдени од страна на надлежната единица
за ATS.
Завршни одредби
Член 20
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за правилата и постапките на летањето на воздухопловите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/09, 158/11,
82/12 и 152/14).
Член 21
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1
март 2018 година.
Бр. 10-211/1
31 јануари 2018 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
Горан Јандреоски, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
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