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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1529. 

Врз основа на член 76 ставови 1, 2 и 3 од Уставот 
на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 септември  
2007 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ОКОЛНОСТИТЕ НА НАСТА-
НИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА СЛУЧЕНИ НА 25 СЕПТЕМВРИ 2007 
ГОДИНА И ОДГОВОРНОСТА НА УЧЕСНИЦИТЕ  

ВО ТИЕ НАСТАНИ  
Член 1 

Со оваа одлука се основа Анкетна комисија за утвр-
дување на околностите на настаните во Собранието на 
Република Македонија случени на 25 септември 2007 
година и одговорноста на учесниците во тие настани.  

Член 2 
Во утврдување на околностите на настаните во Со-

бранието на Република Македонија случени на 25 сеп-
тември 2007 година и одговорноста на учесниците во 
тие настани, Анкетната комисија ќе соработува со пра-
тениците на Собранието на Република Македонија и со 
Внатрешното обезбедување на Собранието на Републи-
ка Македонија и државните органи што можат да при-
донесат за утврдување на околностите и одговорноста.  

Член 3 
Анкетната комисија се состои од претседател и 

шест члена кои ги предлага Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија.  

Член 4 
Врз основа на наодите, Анкетната комисија ќе изго-

тви и на Собранието на Република Македонија ќе му 
поднесе извештај во рок од седум дена од денот на 
формирањето на Анкетната комисија.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

        Бр. 07- 4144/1                         Претседател 
27 септември 2007 година     на Собранието на Република 

      Скопје                             Македонија, 
  Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________  
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1530. 
Врз основа на член 30 став (3) од Законот за дано-

кот на додадена вредност (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 
21/03, 19/04, 33/06, 45/06, 101/06 и 114/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
25.09.2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ-
ТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАП-
КА НА  ДАНОКОТ  НА ДОДАДЕНА  ВРЕДНОСТ  

Член 1 
Во Одлуката за определување на производите кои 

подлежат на повластена стапка на данокот на додадена 
вредност (“Службен весник на Република Македонија” 
број 102/06) во насловот зборот: “производите” се за-
менува со зборовите: “добрата и услугите “.  

Член 2 
Во членот 1  зборот “производите” се заменува со 

зборовите: “добрата и услугите“, а по бројот 1 се дода-
ваат зборовите: “и 2”. 

Член 3 
Во членот 2 по точката 6 се додаваат три нови точ-

ки 7,8 и 9 кои гласат: 
“7. Лекови и медицински помагала  (помагала за надо-

полнување или замена на анатомски дел од телото или 
физиолошки процес, ортопедски помагала, помагала за 
отстранување на анатомски, односно фунционални поре-
метувања, како и инвалидски колички), а кои се распоре-
дени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа: 

 
Ред.
бр.

Глава/
тарифен 
број 

Наименување на стоките според  
Номенклатурата на царинската тарифа 

(1) (2) (3) 
1. 3003* Лекови (освен производите од тар. Брое-

ви 3002, 3005 или 3006) што се состојат 
од две или повеќе состојки што се изме-
шани заедно за терапевтска или профи-
лактичка употреба, но кои не се пригот-
вени во одмерени дози ниту во форма 
или пакување за малопродажба 
(*Напомена: се применува само за лекови 
за хумана медицина) 

2. 3004* Лекови (освен производите од тар. Брое-
ви 3002, 3005 или 3006) што се состојат 
од измешани или неизмешани производи 
за терапевтска или профилактичка упот-
реба, приготвени во одмерени дози (вклу-
чувајќи ги и оние во форма на трансдер-
мален систем на апликацила) или во фор-
ми или пакување за продажба на мало 
(*Напомена: се применува само за лекови 
за хумана медицина) 

3. 8713 Колички за неспособни лица, вклучувај-
ќи ги и оние со мотор или друг механич-
ки погон 

4. 9021 Ортопедски справи, вклучувајќи и пате-
рици, хируршки појаси и потпашувачи 
(натеги); шини и други справи за фракту-
ри; вештачки делови на телото; апарати 
за подобрување на слухот и други апара-
ти што се носат, или вградуваат во тело-
то, за да го надоместат недостатокот или 
инвалидноста 

8. Машини за автоматска обработка на податоци и 
нивни единици (компјутери) кои се распоредени во 
следниве тарифни броеви од Царинската тарифа: 

 
Ред.
бр.

Глава/ 
тарифен број

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската 

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8443 32 10 00  Печатари 
2. 8471  Машини за автоматска обработка 

на податоци и нивни единици; маг-
нетни или оптички читачи, машини 
за преснимување на податоци на 
носители на податоци во кодирана 
форма и машини за обработка на 
такви податоци, неспомнати или 
неопфатени на друго место 

3. 8473 30 Делови и прибор на машини од тар. 
Број 8471 

4. 8528 51 00 00 Кои исклучително или главно се ко-
ристат со машини за автоматска обра-
ботка  на  податоци од тар. Број  8471 

5. 8542* Електронски интегрирани кола    
(*Напомена: се применува исклучи-
во за машини за автоматска обра-
ботка  на  податоци и нивни едини-
ци од  тар. Број 8471) 
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9. Термални сончеви системи и компоненти кои се 
распоредени во следниве тарифни броеви од Царинска-
та тарифа: 

 
Ред. 
бр. 

Глава/ 
тарифен број 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската 

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 3921 11 00 00* Од полимери на стирол     

(*Напомена: се применува исклучиво 
за сончеви системи и компоненти) 

2. 6806 10 00 00* Волна од згура, волна од камен и 
слична минерална волна (вклучувајќи 
меѓусебни мешаници), во растурена 
состојба, листови, плочи или ролни     
(*Напомена: се применува исклучиво 
за сончеви системи и компоненти) 

3. 7002 39 00 00* Друго      
(*Напомена: се применува исклучиво 
за сончеви системи и компоненти) 

4. 7006 00 90 00* Друго      
(*Напомена: се применува исклучиво 
за сончеви системи и компоненти) 

5. 7311 00 91 00* Помал од 1000 литри  (*Напомена: 
се применува исклучиво за сончеви 
системи и компоненти) 

6. 8413 70 30 00* Циркуларни пумпи за грејни систе-
ми и снабдување со топла вода      
(*Напомена: се применува исклучиво 
за сончеви системи и компоненти) 

7. 8419 19 00 10 Сончеви колектори 
8. 8419 19 00 90* Друго      

(*Напомена: се применува исклучиво 
за сончеви системи и компоненти) 

9. 8419 50 00 00* Изменувачи на топлина      
(*Напомена: се применува исклучиво 
за сончеви системи и компоненти) 

10. 9032 10 89 00* Друго      
(*Напомена: се применува исклучиво 
за сончеви системи и компоненти) 

 
По ставот 1 се  додава нов  став  2 кој гласи: 
“Повластената  стапка на данокот на додадена вред-

ност во смисла на член 30 од Законот се применува  врз 
прометот на следните услуги: 

1.Превоз на лица и нивниот придружен багаж. 
2.Софтвер за машини за автоматска обработка на 

податоци и нивни единици (компјутери).“  
Член 4 

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

 
   Бр.19-5979/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
       Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1531. 

Врз основа на член 125 од Законот за заштита на деца-
та („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/00, 
17/03, 65/04 и 113/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25.09.2007 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА ИЗНОСОТ ЗА 

“ДЕТСКА НЕДЕЛА” ВО ВРЕМЕТО ОД  1 ДО 
7.10.2007 ГОДИНА  

Член 1 
За време на траењето на  „Детска недела” се плаќа 

посебен износ: 
1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, 

уметничка изложба и други културни манифестации - 
5,00 денари; 

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот соо-
браќај, освен на печатени работи - 2,00 денари; 

3. На секој влезен билет на спортски натпревари и 
други спортски приредби – 5,00 денари; 

4. На секој продаден возен билет во железничкиот и 
автобускиот (меѓународниот) сообраќај - 5,00 денари; 

5. На секој продаден возен билет во авионскиот со-
обраќај - 50,00 денари; 

6. На секој продаден музички компакт диск и виде-
окасета - 5,00 денари. 

Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој 
член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите 
културни манифестации организирани од страна на 
ученици и студенти во јавни установи. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
          Бр. 19-5848/1                Претседател на Владата  
25 септември 2007 година     на Република Македонија, 

         Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

1532. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 25.09.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВА-
ЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ, ЗАМЕНИК НА РАКОВОДИ-
ТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВ-
НОТО ТЕЛО ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

1. Во Решението за именување на раководител, за-
меник раководител, секретар и членови на Координа-
тивното тело за интелектуална сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 56/07), во точка 
1 во потточка в) наместо „Рахилка Стојковска, раково-
дител на Сектор на правосудство во Министерството за 
правда“, се именува „Нада Боцевска, раководител на 
Одделение за судови, јавно обвинителство и други пра-
восудни органи во Министерството за правда“. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 19-5780/1     Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1533. 

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.09.2007 година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВ-
НИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 
5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07 и 105/07), во членовите 
31 и 32 зборовите: „извештаите на министерствата и на 
другите органи на државната управа за преземените 
мерки за надминување на утврдените неправилности 
во ревизорските извештаи на соодветниот надлежен 
орган;“ се бришат. 
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Член 2 
Во членот 33 зборовите: „ги разгледува извештаите 

на министерствата и на другите органи на државната 
управа за преземените мерки за надминување на утвр-
дените неправилности во ревизорските извештаи на со-
одветниот надлежен орган;“ се бришат. 

 
Член 3 

По членот 42 се додава нов член 42-а, кој гласи: 
 

„Член 42-а 
(1) Владата образува Ревизорски комитет како по-

стојано стручно тело. 
(2) Ревизорскиот комитет особено: ги разгледува ре-

визорските извештаи за Буџетот на Република Македо-
нија, за министерствата и другите органи на државната 
управа, за буџетите на фондовите, за јавните претприја-
тија основани со закон и за јавните установи основани 
од Владата и извештаите на министерствата и на други-
те органи на државната управа за преземените мерки за 
надминување на утврдените неправилности во ревизор-
ските извештаи на Државниот завод за ревизија. 

(3) Ревизорскиот комитет има претседател и шест чле-
нови именувани од Владата, од кои претседателот е мини-
стерот за финансии, два члена се од редот на членовите на 
Владата, еден од раководните државни службеници од 
Генералниот секретаријат, еден раководен државен служ-
беник од Канцеларијата на претседателот на Владата, 
еден раководен државен службеник од Министерството 
за финансии и еден член од редот на научните работници. 

(4) На седниците на Ревизорскиот комитет присус-
твуваат главниот државен ревизор, овластениот држа-
вен ревизор кој го составил и потпишал конечниот из-
вештај и законскиот застапник на субјектот кај кој е из-
вршена ревизијата. 

(5) Ревизорскиот комитет и поднесува писмени изве-
штаи на Владата, со мислења и предлози за преземените 
мерки во врска со наодите во ревизорските извештаи. 

(6) Генералниот секретар го известува Државниот 
завод за ревизија за заклучоците на Владата за преземе-
ните мерки од субјектите кај кои е извршена ревизијата 
во врска со наодите во ревизорските извештаи.“ 

 
Член 4 

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

 
   Бр. 19-5611/1               Заменик на претседателот 

18 септември 2007 година     на Владата на Република 
              Скопје                      Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 

По извршената споредба со изворниот текст на 
Одлуката за престанок и давање на времено користење 
на недвижна ствар, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 109/07, направена е техничка 
грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА 
ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Во членот 1, наместо „Пикчу“ да стои „Матак“. 
 
   Бр. 19-5263/2   

25 септември 2007 година       Од Владата на Република 
             Скопје             Македонија 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1534. 

Врз основа на член 13 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за личната карта ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 19/2007), мини-
стерот за внатрешни работи донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ЛИЧНАТА КАРТА, ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА 
ЗА ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧ-
НАТА КАРТА, ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЧНАТА КАРТА,  
ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНА НА ЛИЧ-
НАТА КАРТА И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ 

 
I. Општа одредба 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот на бара-
њето за издавање на личната карта, образецот на потвр-
дата за поднесено барање за издавање на личната кар-
та, образецот на личната карта, постапката за издавање 
и замена на личната карта, како и за начинот на водење 
на евиденција за издадените лични карти. 

 
II. Образец на барање за издавање на личната карта 

 
Член 2 

За издавање на лична карта лично се поднесува ба-
рање од лицето-подносител до подрачната единица на 
Министерството за внатрешни работи каде што лицето 
има живеалиште (Образец број 1 и Образец број 2).  

Образецот на барањето број 1 е испечатен на маке-
донски јазик и неговото кирилско писмо, и податоците 
во него се испишуваат на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо, а граѓаните кои зборуваат јазик разли-
чен од службениот јазик, на нивно лично барање, пода-
тоците за личното име ги испишуваат на македонски 
јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмо-
то што го употребува граѓанинот. 

За граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен 
од македонскиот јазик, образецот на барањето број 2 е 
испечатен на македонски јазик и неговото кирилско пис-
мо и на службениот јазик и писмото што го употребува 
граѓанинот, а податоците во него се испишуваат на ма-
кедонски јазик и неговото кирилско писмо и на службе-
ниот јазик и писмото што го употребува граѓанинот.                  

Обрасците од став 1 на овој член се составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 3 

Барањето за издавање на лична карта содржи: по-
драчна единица на Министерството за внатрешни рабо-
ти до која се поднесува барањето; предмет за барањето; 
податоци за подносителот на барањето и тоа: име и 
презиме, за омажени моминско презиме, име на роди-
тели, ден, месец и година на раѓање, место на раѓање, 
матичен број, пол, национална припадност, живеали-
ште и адреса, државјанство; податоци за претходен до-
кумент на подносителот и тоа: претходно живеалиште 
и адреса, број на претходна лична карта и орган кој ја 
издал; податоци за малолетни деца на подносителот на 
барањето, согласност на родителите-старател и нивни 
податоци (презиме, име, матичен број, сродство и пот-
пис на родителот-стартелот); забелешка; дата и подрач-
на единица на Министерството за внатрешни работи на 
поднесување; потпис на подносителот и потпис на 
службено лице кое го примило барањето.      
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   III. Образец на потврда за поднесено барање  
за издавање на личната карта 

 
Член  4 

Врз основа на поднесеното барање од членот 3 на 
овој правилник за секоја издадена лична карта, овласте-
ното службено лице врши проверка на вистинитоста на 
податоците во службената евиденција на Министерство-
то за внатрешни работи и доколку утврди идентичност 
на податоците на лицето му издава потврда за поднесено 
барање за лична карта и за начинот на испишување на 
податоците во личната карта (во натамошниот текст: по-
тврда) (Образец бр.3 и Образец бр. 4). 

Потврдата e составена од два дела меѓу себе перфо-
рирани. 

Првиот дел од потврдата содржи: подрачна единица 
на Министерството за внатрешни работи која ја издава 
потврдата, барање за лична карта Тип А, причина за 
поднесување на барањето, јазик на кој се поднесува ба-
рањето, постапка, број на барањето, матичен број, лич-
ни податоци за подносителот на барањето за издавање 
на лична карта (во натамошниот текст: подносител) и 
административни податоци. 

Од личните податоци за подносителот потврдата 
содржи: презиме и име на подносителот, место на раѓа-
ње, датум на раѓање, пол, државјанство, фотографија и 
потпис на подносителот, живеалиште, адреса, подато-
ци за родителите/старатели (сродство, матичен број и 
име и презиме).  

Од административни податоци потврдата содржи: 
датум и место на поднесување на барањето, службеник 
за пријавување, потпис на барателот со кој ја докажува 
согласноста со податоците во потврдата, потпис на 
службеникот кој ја примил потврдата, согласност за из-
давање на лична карта на малолетно лице односно пот-
пис на родители/старатели, потребни документи за ба-
рањето,  како и број на лична карта, датум на издавање, 
важност, датум и место на подигање на личната карта, 
потпис на службеното лице кое ја врачило личната кар-
та, потпис на службеното лице кое го одобрило бара-
њето и потпис на примателот. 

Со вториот дел од потврдата се потврдува приемот 
на барањето за издавање на лична карта и содржи: број 
на барање, име и презиме на подносителот, пол, датум 
на раѓање, матичен број, тип на документ, место и да-
тум на поднесување и потпис на службеното лице. 

Подносителот ја потпишува потврдата од ставот 1 
на овој член и на тој начин се согласува со внесените 
податоци. 

По потпишувањето на потврдата, долниот перфори-
ран дел од потврдата му се дава на подносителот, кој 
треба да ја приложи при подигнување на личната карта.      

Обрасците од став 1 на овој член се составен дел на 
овој правилник. 

        
IV. Образец на личната карта 

 
Член 5 

Образецот на личната карта е изработен на пове-
ќеслојна поликарбонатска картичка, со позадина изра-
ботена во посебно утврден технички  дизајн во право-
аголна форма со димензии 54,00 х 85,6 мм и се состои 
од две страни во светло сина боја (Образец бр.5 и 
Образец бр.6).     

Предната страна од образецот на личната карта ги 
содржи следниве податоци: во горниот лев агол натпис 
"РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", а под него назив 
"ЛИЧНА КАРТА"; во горниот десен агол натпис на 
англиски јазик „REPUBLIC OF MACEDONIA",а под 
него назив на англиски јазик „IDENTITY CARD"; на 
левата страна: национална ознака – МКД, простор за 
фотографија; во централниот средишен дел на образе-
цот се наведени податоци за имателот на личната кар-
та: презиме, име, државјанство, пол, датум на раѓање, 
матичен број, датум на издавање на личната карта и да-
тум на важење на личната карта и потпис на имателот 
на личната карта. Во горниот десен агол централно по-
ставен и во боја испечатен е грбот на Република Маке-
донија, а во долниот лев агол, под личната фотографија 
е содржан бројот на личната карта. 

Задната страна од образецот за личната карта на ле-
вата страна ги содржи следниве податоци: место на раѓа-
ње на имателот на личната карта, живеалиште, адреса на 
имателот, надлежен орган кој ја издал личната карта и 
бројот на личната карта. Во долниот дел по должината 
на целата задна страна има машински читлив дел.  

Податоците на предната и задната страна од образе-
цот на личната карта се отпечатени на македонски ја-
зик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и 
истите се ласерски гравирани. 

Образецот на личната карта број 6 ги содржи исти-
те податоци како и образецот на личната карта број 5,  
при што е испечатен на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо, службениот јазик и писмо што го упо-
требува граѓанинот, а е различен од македонскиот ја-
зик и на  англиски јазик. 

Обрасците од став 1 на овој член се составен дел на 
овој правилник. 

 
V. Постапка за издавање и замена на личната карта 

 
Член 6 

Лична карта се издава врз основа на лично поднесе-
но барање од лицето до подрачната единица на Мини-
стерството за внатрешни работи каде што има живеа-
лиште и адреса.  

Со барањето за издавање лична карта за прв пат 
граѓанинот приложува доказ за идентитет (извод од ма-
тична книга на родените) и доказ за државјанство на 
Република Македонија.   

Кога местото на раѓањето и живеалиштето на лицето 
кое првпат поднесува барање за издавање на лична карта 
се на подрачјето на иста општина, податоците за раѓање-
то на лицето се утврдуваат по службена должност од ма-
тичната евиденција на родените, а државјанството од 
евиденцијата за државјани на Република Македонија. 

Во барањето за издавање на лична карта, во рубри-
ката забелешка, ќе се констатира начинот на кој се 
утврдени податоците. 

При поднесување на барање за издавање на прва 
лична карта на лице до 18 години живот, потребно е 
лично присуство на родителите, законскиот застапник  
или старателот, како и нивна согласност дадена пред 
службеното лице. 

 
Член 7 

При поднесување на барањето за издавање на лична 
карта од лицето се земаат биометриските податоци- 
фотографија и отпечатоци од два прста. 
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Фотографија со димензии 21х27 мм, се прибавува 
со фотографирање на лицето при поднесување на бара-
њето за издавање на лична карта, при што истата е 
идентична и одговара на изгледот на подносителот на 
барањето. Фотографијата се пренесува и чува во еле-
ктронска база на податоци. 

Подносителот на барањето, согласно ICAO стан-
дардот, се фотографира од лице (ан фас), со неутра-
лен и јасен израз и без било каква покривка на лице-
то, на обична позадина во светла боја, без присуство 
на други лица или предмети. Доколку лицето носи 
очила, истите не можат да ги покриваат очите и да по-
кажуваат одблесок на светлина. При фотографирање-
то, лицето не треба да носи покривка на главата (капа, 
шамија и сл.), освен во одредени случаи, кои се одне-
суваат на посебни околности утврдени од страна на 
органот што ја издава личната карта (религиозни, ме-
дицински или културни).  

При поднесување на барањето за издавање на лична 
карта од лицето се замаат отпечатоци од двата показал-
ци од двете раце. Доколку на подносителот на барање-
то му недостасува некој од овие два прста се зема отпе-
чаток од наредниот прст од раката и истото се евиден-
тира во службените евиденции. Доколку подносителот 
на барањето нема една рака се зема отпечаток од пока-
залецот од другата рака. Доколку лицето нема две раце 
службеното лице ја констатира состојбата со евиденти-
рање во службената евиденција.   

При поднесување на барањето за издавање на лична 
карта лицето своерачно се потпишува како на самото 
барање така и на електронско перниче за потпишува-
ње. Потписот земен од електронското перниче се пре-
несува и чува  во електронска база на податоци.  

Доколку подносителот на барањето е неписмен, то-
гаш службеното лице тоа го констатира во службената 
евиденција.  

                                                              
Член 8 

При поднесување на барање за замена на личната 
карта (промена на лично име, оштетена или дотраена 
лична карта, истекување на рокот на важноста, проме-
на на живеалиштето или адресата на станот), податоци-
те во барањето се утврдуваат врз основа на претходна-
та лична карта и податоците од службената евиденција. 
Со барањето, подносителот приложува доказ за извр-
шената промена на личното име, на живеалиштето или 
на адресата на станот. 

По поднесување на барањето од став 1 на овој член 
на лицето му се издава нова лична карта. 

Заменетата лична карта се поништува со дупчење 
на образецот. 

По исклучок од став 3 на овој член личната карта 
која е претходно поништена може да се врати на има-
телот на негово барање. 

Кога лицето поднесува барање за издавање на нова 
лична карта од причина што порано издадената лична 
карта ја загубило или на друг начин останало без неа, 
податоците од барањето се утврдуваат врз основа на 
податоците од службената евиденција. 

Лицето кое ја загубило личната карта, ја објавува 
како загубена во „Службен весник на Република Маке-
донија", пред да поднесе барање за издавање на нова 
лична карта. 

Во случаите кога службената евиденција ја води по-
драчна единица на Министерството за внатрешни работи 
на друга општина или друг државен орган, од подносите-
лот на барањето од ставовите 1 и 5 на овој член може да 
се бара да донесе на увид и исправи со кои се докажува 
вистинитоста на податоците наведени во барањето (извод 
од матична книга на родените, извод од матична книга на 
венчаните, уверение за државјанство и слично). 

Во барањето од ставовите 1 и 5 на овој член и во 
службените евиденции во рубриката ,,забелешка" ќе се 
констатира на кој начин се утврдени податоците. 

 
Член 9 

Во оправдани случаи (болест, физичка спреченост и 
слично), барањето за издавање на лична карта може да 
биде поднесено и личната карта може да биде издадена 
и надвор од просториите на подрачната единица на 
Министерството за внатрешни работи, при што лицето 
ги сноси трошоците за превоз до местото на поднесува-
ње на барањето и издавање на личната карта.  

 
VI. Начин на водење на евиденција за издадените 

лични карти 
 

Член 10 
Евиденцијата за издадени лични карти се води авто-

матизирано, преку хронолошки преглед за секоја ре-
доследно издадена лична карта на лицето во системот 
за автоматска обработка на податоци и тоа: 

- регистар за примени барања за издавање на лична 
карта и 

- регистар на издадени лични карти. 
                        

Член 11 
Регистарот за примени барањa за издавање на лич-

на карта ги содржи следните рубрики: реден број, да-
тум на прием, презиме и име, матичен број, место на 
живеење, вид на барање и видот на образецот на лич-
ната карта. 

Регистарот за издадени лични карти ги содржи 
следните рубрики: реден број, регистарски број на лич-
ната карта, датум на издавање на личната карта, прези-
ме и име на подносителот на барањето,  датум и место 
на раѓање, матичен број, вид на барање и вид на обра-
зецот на личната карта.  

 
VII. Преодни и завршни одредби 

 
Член 12 

Со денот нa отпочнувањето на примената на овој 
правилник престанува да важи Правилникот за образе-
цот на личната карта, постапката за издавање и замена 
на личната карта и за начинот на водење на евиденци-
јата за издадените лични карти ("Службен весник на  
СРМ" бр. 15/88). 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 1 октомври 
2007 година.       

 
Бр. 13.1-59566/1                    Министер 

20 септември 2007 година       за внатрешни работи, 
             Скопје              м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 



27 септември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 116 - Стр. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 8 - Бр. 116 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 септември 2007 
 

 
 
 
 



27 септември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 116 - Стр. 9 

 
 
 
 
 



Стр. 10 - Бр. 116 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 септември 2007 
 

 
 
 
 



27 септември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 116 - Стр. 11 

 
 
 
 
 



Стр. 12 - Бр. 116 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 септември 2007 
 

 
 
 
 
 



27 септември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 116 - Стр. 13 

 
 
 
 
 
 



Стр. 14 - Бр. 116 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 септември 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образец бр. 5 

Задна страна 

Предна страна 
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Образец бр. 6 

Задна страна 

Предна страна 
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1535. 
Врз основа на член 417 став 1 алинеја 2 од Законот 

за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 54/07), министе-
рот за внатрешни работи донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ВОЗАЧКАТA ДОЗВОЛА, НАЧИНОТ НА НЕЈ-
ЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ И ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА 
ИЗДАДЕНИ ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот на возачкатa дозвола, начинот на 
нејзиното издавање и заменување и начинот на водење 
на евиденцијата за издадени возачки дозволи во Мини-
стерството за внатрешни работи (во натамошниот 
текст: Министерството). 

 
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА  

ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА 
 

Член 2 
Образецот на возачката дозвола е изработен на по-

веќеслојна поликарбонатска картичка во правоаголна 
форма со димензии 85.6 x 54 мм., дебелина од 0.76 мм. 
и се состои од две страни во розова боја и има заштит-
ни елементи (Образец бр. 1 и Образец бр. 1-а). 

Обрасците од став 1 на овој член се составен дел на 
овој правилник.  

Член 3 
Предната страна на образецот на возачката дозвола 

во горниот дел содржи: назив „РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА” и назив на англиски јазик „REPUBLIC OF 
MACEDONIA”, а под нив стои назив „ВОЗАЧКА ДОЗ-
ВОЛА”, назив на француски јазик „PERMIS DE 
CONDUIRE”, како и назив на англиски јазик 
„DRIVING LICENCE”. Во горниот лев агол образецот 
содржи национална ознака „MKD” отпечатена со бели 
букви на позадина отпечатена со оптички варијабилно 
мастило кое се прелева во две бои, а во горниот десен 
агол, под називот на англиски јазик „DRIVING 
LICENCE”, отпечатен е грбот на Република Македони-
ја. На левата страна од образецот, под националната оз-
нака „MKD”, се наоѓа црно-бела фотографија на носи-
телот на возачката дозвола, со димензии 21 x 27 мм., 
која е ласерски изгравирана. Во левиот долен агол, под 
фотографијата, сместен е бројot на возачката дозвола. 

Во централниот дел од образецот, вертикално, во 
приказ по колона, нумерирани со редни броеви oд 1 до 
9, се содржани рубрики со следните податоци: 

1. презиме;  
2. име; 
3. датум и место на раѓање; 
4a. датум на издавање; 
4б. рок на важење; 
4ц. орган што ја издава возачката дозвола; 
4д. матичен број; 
5. број на возачката дозвола; 
6. фотографија;   
7. потпис; 
8. живеалиште и  
9. категории и подкатегории на возила за кои важи 

возачката дозвола. 
Задната страна на образецот на возачката дозвола, 

во континуитет на рубриките нумерирани со редните 
броеви од 1 до 9 на предната страна, содржи рубрики 
со податоци, нумерирани со редни броеви од 9 до 14 по 
следниот редослед:  

9. категории и подкатегории на возила за кои важи 
возачката дозвола со соодветна графичка ознака за се-
која категорија и подкатегорија одделно; 

10. датум на издавање на категоријата и подкатего-
ријата; 

11. датум на важење на категоријата и подкатегори-
јата; 

12. информациски код; 
13. место за администрирање и  
14. место за запишување на мерки на безбедност. 
Во долниот лев агол на образецот, во приказ на ле-

генда, таксативно се наведени рубриките со податоци, 
по вид, содржани на двете страни на возачката дозвола, 
од редните броеви од 1 до 14. 

Матичниот број на носителот на возачката дозвола 
тактилно се гравира и претставува заштитен елемент 
на возачката дозвола. 

 
Член 4 

За граѓаните кои зборуваат службен јазик различен 
од македонскиот јазик, образецот на возачката дозвола 
се издава на Образец бр. 1-а, на кој називот „РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА” и називот „ВОЗАЧКА ДОЗ-
ВОЛА” на предната страна, како и таксативно наведе-
ните податоци на задната страна, се отпечатени и на 
службениот јазик и писмото што ги употребува граѓа-
нинот. 

 
III. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ НА 

ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА 
 

1. Начин на издавање возачка дозвола 
 

Член 5 
Барањето за издавање возачка дозвола (во натамош-

ниот текст: барање), возачот го поднесува лично до над-
лежната организациона единица на Министерството, 
според живеалиштето на лицето, односно престојували-
штето на странецот (Образец бр. 2 и Образец бр. 2-а). 

Образецот на барањето од став 1 на овој член ги со-
држи следните податоци: назив на органот до кого се 
поднесува барањето; причината поради која се подне-
сува барањето; презиме и име на подносителот; забеле-
шка во однос на јазикот и писмото со кои се испишува 
личното име на подносителот на барањето; датум и ме-
сто на раѓање; место и адреса на живеење; матичен 
број; контакт телефон; податок за времетраењето на 
постапката; датум и место на поднесување на барањето 
и потпис на подносителот на барањето. 

Образецот број 2 е испечатен на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и податоците во него се 
испишуваат на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо, а граѓаните кои зборуваат јазик различен од 
службениот јазик, на нивно лично барање, податоците 
за личното име ги испишуваат на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото што 
ги употребува граѓанинот. 

За граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен 
од македонскиот јазик, образецот  број 2-а е испечатен 
на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на 
службениот јазик и писмото што ги употребува граѓа-
нинот, а податоците во него се испишуваат на македон-
ски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот 
јазик и писмото што ги употребува граѓанинот. 

Обрасците од став 1 на овој член се составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 6 

Лице кое прв пат положило возачки испит кон ба-
рањето приложува и: 

1. уверение за положен возачки испит за управува-
ње со моторно возило од категоријата или поткатегори-
јата за која се бара издавање возачка дозвола; 
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2. уверение за здравствена и психофизичка способ-
ност на кандидатот за возач за категориите или потка-
тегориите моторни возила за кои се бара издавање во-
зачка дозвола и 

3. лична карта за државјанин на Република Македо-
нија, односно документ кој, служи за утврдување иден-
титет на странец, согласно закон. 

Странец кој положил возачки испит за прв пат, по-
крај барањето и доказите од став 1 на овој член, подне-
сува и доказ за непрекинат престој подолг од шест ме-
сеци во Република Македонија.  

 
Член 7 

При приемот на барањето, службеното лице овла-
стено за водење на постапката (во натамошниот текст: 
службено лице) го утврдува идентитетот на подносите-
лот на барањето и проверува дали барањето е уредно 
пополнето, дали кон барањето се приложени потребни 
докази, пропишана такса и паричен износ за образецот 
на возачка дозвола. 

Службеното лице при приемот на барањето утврду-
ва и дали се исполнети условите за стекнување право 
на управување со моторно возило утврдени во Законот 
за безбедност на сообраќајот на патиштата и доколку 
констатира дека не се исполнети условите ќе донесе 
решение со кое се одбива барањето за издавање возач-
ка дозвола.  

 
Член 8 

Идентитетот на подносителот на барањето се утвр-
дува со увид во личната карта или друга јавна исправа 
од која може да се утврди идентитетот на подносите-
лот на барањето, односно со увид во документ кој слу-
жи за утврдување идентитет на странец. 

 
Член 9 

При поднесување на барањето од лицето се земаат 
биометриски податоци – фотографија, отпечатоци од 
два прста, како и своерачен потпис во дигитална форма.  

Фотографијата со димензии 21 x 27 мм., се приба-
вува со фотографирање на лицето при поднесување 
на барањето, при што истата е идентична и одговара 
на изгледот на подносителот на барањето. Фотогра-
фијата се пренесува и чува во електронска база на по-
датоци.  

Подносителот на барањето, согласно ICAO стан-
дардот, се фотографира од лице (ан фас), со неутрален 
и јасен израз и без било каква покривка на лицето, на 
обична позадина во светла боја, без присуство на други 
лица или предмети. Доколку лицето носи очила, истите 
не може да ги покриваат очите и да покажуваат одбле-
сок на светлина. При фотографирањето, лицето не тре-
ба да носи покривка на главата (капа, шамија и сл.), 
освен во одредени случаи, кои се однесуваат на посеб-
ни околности утврдени од страна на органот кој ја из-
дава возачката дозвола (религиозни, медицински или 
културни).  

При поднесување на барањето од подносителот се 
земаат отпечатоци од двата показалци од двете раце. 
Доколку на подносителот на барањето му недостасува 
некој од овие два прста се зема отпечаток од следниот 
прст од дланката и тоа се констатира во рубрика „забе-
лешки“ во службените евиденции. Доколку подносите-
лот на барањето нема една рака, отпечаток се зема од 
показалецот на другата рака.  

При поднесување на барањето лицето своерачно се 
потпишува како на самото барање, така и на електрон-
ско перниче за потпишување. Потписот земен на еле-
ктронското перниче се пренесува и чува во електрон-
ска база на податоци.  

Член 10 
Кога службеното лице ќе утврди дека барањето е 

уредно пополнето и потпишано и кон него се приложе-
ни потребните докази, а податоците за лицето содржа-
ни во барањето се идентични со податоците од евиден-
цијата што се води по единствен матичен број, врз ос-
нова на барањето и постојната службена евиденција, 
службеното лице отпечатува потврда за поднесено ба-
рање за возачка дозвола и за начинот на испишување 
на податоците во возачка дозвола (во натамошниот 
текст: потврда), (Образец број 3 и Образец број 3-а).  

Потврдата е составена од два дела меѓу себе перфо-
рирани. Првиот дел на потврдата ги содржи следните 
податоци: во горниот дел стои називот на органот над-
лежен за издавање на возачката дозвола, видот на во-
зачката дозвола, причината за поднесување на барање-
то, јазикот на кој се персонализираат податоците за 
личното име, податок за времетраењето на постапката, 
бројот на барањето, лични податоци на подносителот 
(презиме, име, место на раѓање, датум на раѓање, мати-
чен број, пол, живеалиште, адреса, крвна група и кате-
гории на возачка дозвола). Под личните податоци на 
граѓанинот следат административни податоци - датум 
и место на поднесување на барањето. Под нив има ме-
сто за потпис на барателот, потпис на службеното лице 
кое ја примило потврдата, како и согласност на родите-
лите-старателот за издавање возачка дозвола на мало-
летно лице. На левата страна од горниот дел од потвр-
дата се печати фотографија и потпис на подносителот 
на барањето. 

Вториот дел на потврдата ги содржи следните пода-
тоци: листа на приложените потребни документи за из-
давање возачка дозвола, како и податоци за бројот на 
возачката дозвола, датум на издавање, рок на важење 
на возачката дозвола, датум и  место на подигнување 
на возачката дозвола, потпис на службеното лице кое ја 
врачило возачката дозвола, потпис на службеното лице 
кое ја одобрило возачката дозвола и потпис на прима-
телот на возачката дозвола. 

Долниот дел од вториот дел на потврдата ги содржи 
следните податоци: број на барање, име, презиме, пол, 
датум на раѓање и матичен број на подносителот, тип 
на документот, место и датум на поднесување, како и 
потпис на службеното лице што го примило барањето.  

Подносителот на барањето ја потпишува потврдата 
од ставот 1 на овој член и на тој начин се согласува со 
внесените податоци и со начинот на испишување на 
податоците во возачката дозвола како што се содржани 
во потврдата.  

По потпишувањето на потврдата, долниот перфори-
ран дел од потврдата му се дава на подносителот на ба-
рањето кој треба да ја приложи при подигнување на во-
зачката дозвола. 

Обрасците од став 1 на овој член се составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 11 

Во случај кога лицето во барањето ќе наведе дека 
бара издавање возачка дозвола во итна постапка, до-
колку не постојат објективни пречки возачката дозвола 
се изготвува во рок од 48 часа од денот на поднесување 
на барањето.  

 
2. Издавање и заменување возачка дозвола 

 
2.1. Издавање возачка дозвола 

 
Член 12 

Нова возачка дозвола се издава во следните случаи, 
кога: 

1. Лицето, кое прв пат положило возачки испит, 
поднесува барање за издавање возачка дозвола и 

2. Лицето бара замена на странска возачка дозвола 
за возачка дозвола на Република Македонија. 
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2.1.1. Издавање возачка дозвола кога лицето, кое 
прв пат положило возачки испит, поднесува барање 

за издавање возачка дозвола 
 

Член 13 
Возачка дозвола ќе му се издаде на лице кое прв 

пат положило возачки испит, откако ќе поднесе барање 
за издавање возачка дозвола, а кон барањето ќе ги при-
ложи доказите утврдени во член 6 став 1 на овој пра-
вилник. 

 
2.1.2. Издавање возачка дозвола кога лицето бара 
замена на странска возачка дозвола за возачка доз-

вола на Република Македонија 
 

Член 14 
По барање на лицето, во случаите утврдени во член 

298 од Законот за безбедност на сообраќајот на пати-
штата, странска возачка дозвола може да се замени со 
возачка дозвола на Република Македонија. 

Кон барањето од став 1 на овој член подносителот 
приложува и оригинална странска возачка дозвола, пре-
вод од странската возачка дозвола заверен од нотар, до-
казите од член 6 став 1 точки 2 и 3 на овој правилник, а 
во случаите од член 298 став 3 од Законот за безбедност 
на сообраќајот на патиштата и писмен доказ дека подно-
сителот престојувал во земјата во која е издадена стран-
ската возачка дозвола подолго од шест месеци. 

Покрај доказите од став 2 на овој член, во случаите 
од член 298 став 4 од Законот за безбедност на сообра-
ќајот на патиштата, лицето поднесува и исправа изда-
дена од органот што ја издал странската возачка дозво-
ла од која се гледа со кои моторни возила има право да 
управува, односно дека рокот на важење на странската 
возачка дозвола не е истечен. 

 
Член 15 

Во возачката дозвола што се издава наместо стран-
ска возачка дозвола се запишуваат сите категории и по-
ткатегории кои возачот ги поседува во странската во-
зачка дозвола, а кои соодветстуваат со категориите и 
поткатегориите во возачката дозвола на Република Ма-
кедонија. 

Во рубриката „Датум на издавање на категоријата и 
поткатегоријата“ на образецот на возачката дозвола се 
запишува датумот кога е извршена замената на стран-
ската возачка дозвола со возачка дозвола на Република 
Македонија. 

Во рубриката „Место за администрирање“ на обра-
зецот на возачката дозвола се запишува бројот на 
странската возачка дозвола и кодот на државата во која 
е издадена странската возачката дозвола. 

 
Член 16 

При замената, странската возачка дозвола се преда-
ва на службеното лице и се одложува во досието. 

По писмено барање на возачот, странската возачка 
дозвола му се враќа, при што возачот ја враќа возачка-
та дозвола на Република Македонија што му била изда-
дена врз основа на странската возачка дозвола. 

 
Член 17 

Во случаите кога ќе се утврди дека странската возач-
ка дозвола или исправите од член 14 на овој правилник 
не се веродостојни, возачката дозвола на Република Ма-
кедонија ќе се одземе и записнички ќе се поништи. 

 
2.2. Заменување на возачка дозвола 

 
Член 18 

Заменување на возачката дозвола се врши во след-
ните случаи: 

1. Поради истек на рокот на важење; 

2. Кога возачката дозвола е изгубена, уништена 
или оштетена на начин што оневозможува нејзино ко-
ристење; 

3. Кога на возачот му е променото личното име; 
4. Кога се врши запишување на нова категорија или 

поткатегорија за кои важи возачката дозвола; 
5. Кога се врши запишување на ограничувања на 

возачот од здравствени причини и 
6. Кога се врши запишување забрана за управување 

со моторно возило. 
 

2.2.1. Заменување возачка дозвола поради истек на 
рокот на важење 

 
Член 19 

Заменување возачка дозвола поради истек на рокот 
на важење се врши со поднесување барање кон кое се 
приложува: 

- возачката дозвола на која и е истечен рокот на ва-
жење и 

- доказот од член 6 став 1 точка 3 на овој правил-
ник, а во случаите од член 306 став 1 алинеи 2, 3 и 4 од 
Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и 
уверение за здравствена и психофизичка способност за 
возач за оние категории или поткатегории на моторни 
возила за кои е издадена возачката дозвола. 

 
Член 20 

Возачката дозвола на која и е истечен рокот на ва-
жење се одзема и записнички се поништува.  

 
Член 21 

Барањето од член 19 на овој правилник може да се 
поднесе и 30 дена пред истекот на рокот на важење на 
возачката дозвола, при што постоечката возачка дозво-
ла се одзема во моментот на издавање на новата возач-
ка дозвола и записнички се поништува. 

 
2.2.2.  Заменување возачка дозвола кога возачката 
дозвола е изгубена, уништена или оштетена на на-

чин што оневозможува нејзино користење 
 

Член 22 
Кога возачката дозвола е изгубена, уништена или 

оштетена на начин што оневозможува нејзино користе-
ње, возачот поднесува барање за издавање нова возачка 
дозвола.  

 
Член 23 

Кон барањето од член 22 на овој правилник, воза-
чот приложува: оштетената возачка дозвола, доказот 
од член 6 став 1 точка 3 на овој правилник, доказ за из-
вршена објава во „Службен весник на Република Маке-
донија“ и писмена изјава која содржи краток опис на 
времето и местото  на губењето на возачката дозвола. 

Оштетената возачка дозвола се одзема и записнич-
ки се поништува.   

 
2.2.3. Заменување возачка дозвола кога на возачот 

му е променето личното име 
 

Член 24 
Кога на возачот му е променето личното име, на не-

гово барање, постоечката возачка дозвола се заменува 
со нова возачка дозвола на која е испишано новото 
лично име на возачот. 

Кон барањето од став 1 на овој член, возачот ја под-
несува возачката дозвола што ја поседува, доказот од 
член 6 став 1 точка 3 на овој правилник и доказ за извр-
шена промена на личното име. 

Новото лично име на возачот се запишува во еви-
денцијата на возачки дозволи, а заменетата возачка 
дозвола се одзема и записнички се поништува. 
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2.2.4. Заменување возачка дозвола кога се врши за-
пишување нова категорија или поткатегорија за 

кои важи возачката дозвола 
 

Член 25 
Во случаи кога возач кој поседува возачка дозвола 

ќе положи возачки испит од друга категорија или по-
ткатегорија, истиот поднесува барање за замена на по-
стоечката возачка дозвола со нова возачка дозвола на 
која се испишува новата категорија или поткатегорија 
со кои возачот има право да управува, согласно член 
288 од Законот за безбедност на сообраќајот на пати-
штата. 

Кон барањето од став 1 на овој член, возачот ги 
приложува постоечката возачка дозвола и доказите од 
член 6 став 1  на овој правилник. 

Постоечката возачката дозвола се одзема и запис-
нички се поништува. 

 
2.2.5. Заменување возачка дозвола кога се врши за-
пишување на ограничувања на возачот од здрав-

ствени причини 
 

Член 26 
Во случаи кога кај возачот постојат ограничувања 

од здравствени причини, возачот поднесува барање за 
замена на постоечката возачка дозвола со нова возачка 
дозвола. 

Кон барањето од став 1 на овој член, возачот ги 
приложува постоечката возачка дозвола и доказите од 
член 6 став 1 на овој правилник. 

На новата возачка дозвола се испишуваат ограни-
чувањата на возачот од здравствени причини во фор-
ма на код. 

Постоечката возачка дозвола се одзема и записнич-
ки се поништува. 

 
2.2.6. Заменување возачка дозвола кога се врши  

запишување забрана за управување 
со моторно возило 

 
Член 27 

Во случаи кога на возачот со правосилна судска од-
лука му е изречена прекршочна санкција забрана за 
управување со моторно возило за соодветна категорија, 
односно поткатегорија, возачот поднесува барање за 
замена на постоечката возачка дозвола со нова возачка 
дозвола.  

Кон барањето од став 1 на овој член, возачот ги 
приложува постоечката возачка дозвола и доказот од 
член 6 став 1 точка 3 на овој правилник. 

На новата возачка дозвола се испишува прекршоч-
ната санкција забрана за управување со моторно вози-
ло за соодветна категорија, односно поткатегорија во 
форма на код. 

Постоечката возачка дозвола се одзема и записнич-
ки се поништува. 

 
IV. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА  

ЗА ИЗДАДЕНИ ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ 
 

Член 28 
Евиденцијата за издадените возачки дозволи се со-

стои од регистар, картотека и досие, а се врши и авто-
матска обработка на податоците. 

 
Член 29 

Регистарот за возачи на моторни возила содржи: ре-
ден број, лично име, татково име, датум и место на ра-
ѓање, адреса на живеење, ознака на категориите и по-
ткатегориите на возила со кои возачот има право да 

управува, датум и место на полагање на возачки испит, 
рок на важење на возачката дозвола, број на возачка 
книшка и рубрика за забелешки. 

 
Член 30 

Картотеката за возачи на моторни возила се со-
стои од издадени потврди за поднесено барање за во-
зачка дозвола и за начинот на испишување на подато-
ците во возачка дозвола и докази за извршена проме-
на на живеалиште, односно престојувалиште. 

 
Член 31 

Досието на возачот се состои од документацијата 
поврзана со полагањето возачки испити, документа-
ција потребна за издавање, односно замена на возачка 
дозвола, како и документација во врска со редовните 
и контролните здравствени прегледи на возачот. 
 

Член 32 
Регистарот на издадени меѓународни дозволи што 

го водат овластени правни лица за издавање меѓуна-
родни возачки дозволи содржи: реден број, лично име, 
татково име, датум и место на раѓање на возачот на ко-
го му е издадена меѓународната возачка дозвола, живе-
алиште и адреса, занимање, категорија и поткатегорија 
на моторни возила за кои е издадена возачката дозвола, 
регистарски број, датум и орган кој ја издал возачката 
дозвола врз основа на која е издадена меѓународната 
возачка дозвола и сериски број на издадената меѓуна-
родна возачка дозвола.  

Страниците од регистарот од став 1 на овој член се 
означуваат со реден број, а пред да се започне со запи-
шување на податоците во него на почетокот и на крајот 
на календарската година истиот се заверува и заклучу-
ва од страна на надлежната организациона единица на 
Министерството на чие подрачје е седиштето на овла-
стеното правно лице за издавање меѓународни возачки 
дозволи. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  

ОДРЕДБИ 
 

Член 33 
Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

правилник престанува да важи Правилникот за постап-
ката на издавање, за менување, продолжување на важе-
њето и за начинот на водење на евиденцијата на возач-
ките дозволи и дозволите за возач на трактор, како и 
постапката за издавање и начинот на водење на евиден-
цијата за издадените возачки потврди („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 13/05 и 17/05-испра-
вка) и одредбите од Правилникот за обрасците на соо-
браќајна дозвола, потврдата за привремена регистраци-
ја, возачката дозвола, сообраќајната дозвола за земјо-
делски трактор, потврдата за регистрација, дозволата 
за возач на трактор и возачката потврда („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 66/99 и 51/05) кои 
се однесуваат на образецот на возачка дозвола и обра-
зецот на дозволата за возач на трактор и образецот на 
возачката потврда. 

 
Член 34 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 01.10.2007 
година. 

 
       Бр. 13.1-59633/1                          Министер 
20 септември 2007 година      за внатрешни работи, 
               Скопје                м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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(Задна страна) 

Образец број 1 

(Предна страна) 
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Образец број 1-а 

(Предна страна) 

(Задна страна) 
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Образец број 2 
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Образец број 2-а 
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Образец број 3 
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1536. 
Врз основа на член 74 став 1 точка 6 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.19/95, 55/97, 38/2002, 33/2003, 19/2004 и 
51/2005), министерот за внатрешни работи донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ 
НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
I. Во Решението за цените на обрасците што се упо-

требуваат во Министерството за внатрешни работи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.30/95, 
28/98, 97/2000, 09/2004 и 40/2007), во делот I, точките 1 
и 2 се менуваат и гласат: 

„1. Лична карта.................................................190,00  
денари" 

„2.Возачка дозвола.............................................280,00 
денари". 

Точките 3 и 4  се бришат. 
II. Во делот I - б броевите 3 и 4 се бришат.  
III. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 1 октомври 
2007 година. 

 
        Бр.13.1-60520/1                          Министер 
25 септември 2007 година       за внатрешни работи, 

        Скопје                  м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
1537. 

Врз основа член 47 од Законот за безбедност и 
здравје при работа („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 92/07), министерот за труд и социјал-
на политика донесе  

                        
П Р А В И Л Н И К 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ УПОТРЕБА 
НА ОПРЕМА ЗА РАБОТА 

  
Член  1 

Со овој правилник се уредуваат минималните бара-
ња за безбедност и здравје при употреба  на опремата 
за работа од страна на вработените на работа.   

      
Член  2 

Согласно овој правилник одделни изрази го имаат 
следното значење:  

- “употреба  на опрема за  работа”: е секоја актив-
ност што вклучува опрема за работа (вклучување и 
исклучување, сопирање на опремата, нејзина употреба, 
транспорт, поправка, одржување и сервисирање, вклу-
чувајќи и чистење); 

- “опасна зона”: е зона во и/или околу работната 
опрема во која  вработениот е изложен  на ризик по не-
говота безбедност  и  здравје; 

- “изложен вработен”: е  вработен кој е целосно или 
делумно во опасна зона; 

- “оперативец”: е вработен или вработени кои имаат 
задача да ја користат работната опрема. 

 
Член 3 

Опремата за работа која им е достапна на вработените 
кај работодавачите треба  да биде соодветна за да може да 
се изведува работата или соодветно прилагодена за таа 
цел и да може да се употребува од страна на вработените 
без загрозување на нивната безбедност и здравје. 

Член 4 
При изборот на работната опрема, работодавачот 

треба да внимава на посебните работни услови и видо-
ви на опасности кои постојат, а одделно на работното 
место за обезбедување на безбедноста и здравјето на 
вработените, или за било кои дополнителни опасности 
кои можат да се појават од употребата на  опремата.  

 
Член 5 

Кога не може целосно да се обезбеди опремата за 
работа да се употребува  од страна на вработените без 
ризик по нивната безбедност и здравје треба да се 
превземат соодветни мерки од страна на работодавачот 
со цел ризикот да се сведе на минимум. 

 
Член 6 

Кога употребата на опремата за  работа  претставу-
ва посебен ризик во однос на безбедноста и здравјето 
по вработените, треба да се превземат мерки од страна 
на работодавачот за да се обезбеди дека: 

- употребата на опремата за  работа да е ограничена 
на оние лица на кои им е доделена за употреба, 

- во случај на поправка, промена, одржување или 
сервисирање, таквата работа да ја изведат посебно 
одредени и обучени вработени.                                                               

 
Член 7 

За опремата  за работа која се употребува  на ра-
ботното место треба да бидат обезбедени соодветни  
известувања и писмени упаства од страна на работо-
давачот. 

 
Член 8 

Известувањата и писмените упаства треба  да содр-
жат податоци за безбедноста и здравјето во однос на: 

- услови за безбедна употреба на опремата за работа, 
- предвидливи и невообичаени  околности, 
- заклучоци стекнати од праксата при употреба на 

опремата за работа, 
- известувањата и писмените упатства треба да би-

дат разбирливи за вработените. 
                                                        

Член 9 
Вработените кои ја употребуваат опремата за рабо-

та, треба  да имаат содветна обука за било која ризична 
ситуација во која можат да се најдат при нејзината упо-
треба. 

Вработените наведени  во член 6 став 1 точка 1 тре-
ба  да имат посебна  соодветна обука. 

 
Член 10 

Минималните барања за опремата за работа и 
одредби за употреба на опремата за работа дадени се 
во Прилог 1 и 2  кои се составен дел на овој правилник. 

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да се применува Правилникот за општите 
мерки и нормативи за заштитата при работа на оруди-
јата за работа и уредите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
18/91). 

 
Член 12 

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

 
   Бр. 02-9031/1 

11 септември 2007 година                      Министер,     
               Скопје                                Љупчо Мешков, с.р. 
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ПРИЛОГ 1 
МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА ОПРЕМАТА 

 ЗА РАБОТА 
 

1.Општи коментари 
Обврските наведени во овој прилог се однесуваат 
согласно одредбите на Директивата 89/655/ЕЕС и 
онаму каде постојат ризици од опремата за работа 
„Следниве минимални барања се однесуваат до сте-
пенот до кој тие се применуваат на опремата за ра-
бота која се употребува, а треба да ги бараат истите 
мерки, од аспект на , суштинските барања во врска 
со новата опрема за работа “. 
 
2. Општи минимални барања применливи на опре-
мата за работа 
2.1 контролните средства на опремата за работа кои 
ја засегаат безбедноста треба да бидат јасно видли-
ви, заради нивно препознавање и  да бидат соодвет-
но одбележани. 
Ако постои потреба  за посебни контролни средства, 
контролните средства треба да бидат сместени над-
вор од опасните зони  и на таков начин што  нивна-
та работа  не  предизвикува дополнителна опасност. 
Тие не треба  да бидат причина за опасност како ре-
зултат на ненамерна активност. 
Ако постои потреба од централната контролна позци-
ја, оперативецот треба да биде во состојба да обезбеди 
да нема присуство на лица во опасната зона. Воколку 
тоа е неможно, треба да се обезбедни автоматски зву-
чен и/или видлив безбедносен систем на сигнали кога 
машината ќе отпочне со работа.     Изложениот врабо-
тен треба да има време и/или средства брзо да ја избег-
не опасноста предизвикана од вклучувањето или сто-
пирањето на опремата за работа. 
Контролните системи треба да бидат безбедни и да 
се избираат на начин кој дозволува соодветен про-
стор за неисправност, недостаток и ограничувања 
кои можат да се очекуваат во планираните околно-
сти на употреба. 
 
2.2  Треба  да постои можност да вклучувањето на  
опремата за работа биде само со намерно притиска-
ње на контролниот уред кој е посебно направен за 
таа цел. 
Истото ќе се однесува и на: 
• повторно вклучување по прекин на работата од 
било која причина 
• контролниот уред за значителна промена на ра-
ботните услови (на пр. брзина, притисок, и сл.) 
освен кога повторното вклучување или промена не 
ги изложува вработените на било каква опасност. 
Ова барање не се однесува за повторно вклучување 
или промена во работните услови како резултат на 
нормалниот работен циклус на една автоматска 
опрема 
 
2.3  Целата опрема за работа треба  да биде опреме-
на со контролен уред за нејзино целосно и безбедно 
запирање. 
Секое работно место треба да биде опремено со кон-
тролен уред за запирање на дел или целосно на 
опремата, во зависност од видот на опасност, така 
што опремата да биде во безбедна состојба. Контр-
лониот уред за исклучување на опремата треба  да 
има приоритет врз контролниот уред за вклучување 
на опремата. Кога опремата за работа или опасни 
делови од неа се запрени, треба да се исклучува и 
доводот на енергија до стартерот на опремата. 
 
2.4  Онаму каде што треба, а во зависност од опасно-
ста што ја има опремата и нејзиното нормално вре-
ме на запирање, опремата за работа треба  да биде 
опремена со уред за исклучување во итни случаи. 

2.5  Опремата за работа која претставува ризик по-
ради паѓање или фрлање на предмети, треба да биде 
опремена со соодветен заштитен уред во однос на 
ризикот. 
Опремата за работа која претставува ризик од еми-
сии на гас, пареа, течност или прав треба да е опре-
мена со соодветни уреди за собирање или екстрак-
ција во близина на изворите на опасност. 
 
2.6  Опремата за работа или делови од неа треба ако 
е потребно за безбедноста и здравјето на вработени-
те, да бидат прицврстени со стеги или некои други 
средства. 
 
2.7 Таму каде што постои ризик од кршење или рас-
паѓање на делови од опремата за работа што би пре-
дизвикало значителна опасност по безбедноста и 
здравјето на вработените, тогаш треба да се презе-
мат соодветни заштитни мерки. 
 
2.8  Таму каде што постои ризик од механички кон-
такт со делови од опремата за работа кои се движат 
кои може да бидат причинаа за несреќи, тие делови 
треба да бидат опремени со штитнци или заштитни 
направи кои ќе спречат пристап до опасната зона 
или ќе го запрат движењето на опасните делови 
,пред некој вработен да стигне  до опасната зона. 
Штитниците и заштитните направи треба да: 
• бидат од цврста конструкција, 
• не предизвикуваат дополнителна опасност, 
• бидат такви да не можат лесно да се одстранат или 
да станат нефункционални, 
• се сместени на задоволителна оддалеченост од 
опасната зона, 
• не го намалуваат видикот кон оперативниот цик-
лус на опремата повеќе од потребното, 
• дозволуваат операции неопходни за монтирање 
или менување на делови или одржување, ограничу-
вајќи го приодот само кон просторот каде треба да 
се обавува работата и ако треба да не се  одстрану-
ваат штитниците или заштитниот уред. 
 
2.9   Просторот и местата за контрола  за работа со 
опремата и нејзино одржување, треба да бидат соод-
ветно осветлени според работата што на нив се из-
ведува. 
 
2.10  Деловите од опремата за работа со многу висока 
или ниска температура, треба да бидат заштитени со 
цел да се избегне ризикот во случај  вработените да 
дојдат во допир со нив или да им се приближат. 
 
2.11 Направите за предупредување на опремата за 
работа треба да бидат јасни,  и лесно приметливи. 
2.12   Опремата за работа може да се користи само 
за работа и во услови за која е наменета. 
 
2.13   Треба да постои можност  да се изведуваат 
операции за одржување, кога опремата е исклучена. 
Ако тоа не е можно, треба да се преземат соодветни 
мерки за изведување на таквите операции или тие 
да се изведуваат надвор од опасната зона. 
Доколку опремата има регистар за одржување, тој 
треба редовно да се пополнува. 
 
2.14  Целата опрема за работа треба да е изолирана 
од извори на енергија. 
Повторното вклучување на опремата не треба да 
претставува никаков ризик за вработениот. 
 
2.15  Опремата за работа треба да има предупреду-
вања или ознаки кои се битни за осигурување на 
безбедноста на вработените. 
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2.16  Вработените треба да имаат безбедни средства 
за приод кон опремата и безбедно да престојуваат 
во сите простории потребни за опрациите на произ-
водство, подесување и одржување. 
 
2.17  Целата опрема за работа треба да биде соодвет-
на за да овозможува безбедност по вработените од ри-
зикот таа да се запали или прегрее, да испушта гасо-
ви, прав, течност, пареа или други супстанци кои се 
произведуваат или се складираат во опремата. 
 
2.18  Целата опрема за работа треба да биде соодвет-
на да овозможува безбедност од ризикот од експло-
зија на опремата за работа или на супстанците што 
се произведуваат, користат или се складираат во 
опремата за работа. 
 
2.19  Целата опрема за работа треба да биде соодвет-
на да овозможи безбедност на изложените вработени 
од ризикот на директен или индиректен контакт со 
струја. 
 
3.  Дополнителни минимални барања кои се при-
менливи за посебни видови опрема за работа 
 
3.1. Минимални барања за подвижна опрема за ра-
бота, без разлика дали е самоподвижна или не 
 
3.1.1. Опремата за работа на која се возат вработени 
треба да е опремена на начин кој ги намалува ризи-
ците за вработените за време на возењето. 
Тие ризици треба  да ги вклучат и ризиците од кон-
такт или од зафаќање со тркала или со шини. 
 
3.1.2. Во случај ако со ненамерно блокирање на по-
гонската единица меѓу дел од подвижната опрема за 
работа и нејзините помошни делови и/или со нешто 
што се влече а кое може да се предизвика посебен 
ризик, таквата опрема за работа треба да е опреме-
на или адаптирана на начин со кој ќе се спречи бло-
кирање на погонската единица. 
Во случај ако таквото блокирање не може да се из-
бегне, треба да се преземат сите можни мерки за из-
бегнување на негативните ефекти врз вработените. 
3.1.3. Кога погонските вратила за пренос на енерги-
јата меѓу подвижните делови на опремата за работа 
можат да се извалкаат или да се оштетат со влечење 
по земја, треба да се достапни средства за нивно по-
правање. 
 
3.1.4.  Подвижната опрема за работа на која се возат 
вработени треба да е проектирана на начин која ја 
ограничува брзината според вистинските услови на 
употреба ,заради  ризиците кои можат да настанат 
поради превртување на опремата за работа: 
- со заштитна конструкција со која се обезбедува де-
ка опремата нема да се навали за повеќе од четвр-
тина од свртувањето или 
- со конструкција која обезбедува доволно простор 
околу вработените кои се возат ако движењето со 
навалување може да продолжи и повеќе од четврти-
на од свртувањето или 
- со друг уред со еквивалентен ефект. 
Овие заштитни конструкции треба  да претставува-
ат интегрален дел од опремата за работа. 
Овие заштитни конструкции не се потребни ако 
опремата за работа е стабилизирана за време на ра-
ботењето или ако нејзиниот дизајн го прави превр-
тувањето невозможно. 
Ако постои ризик од притиснување на вработен кој се 
вози меѓу делови на опремата за работа и земјата, на 
неа треба да се постави систем за ограничување на 
движењето  во случај на превртување на опремата. 

3.1.5.  Камиони - вилушкари кои превезуваат еден или 
повеќе вработени ,треба да се адаптирани или опреме-
ни на начин со кој ќе се ограничи ризикот од преврту-
вање на камионот-вилушкар, како на пример: 
- со поставување ограден простор за возачот или 
- со конструкција со која се спречува превртување 
на камионот-вилушкар или: 
-  со конструкција со која се обезбедува дека во слу-
чај на превртување на камионот-вилушкар, остану-
ва доволно простор меѓу земјата и одредени делови 
на камионот-вилушкар за вработените кои се пре-
везуваат, или 
- со конструкција со која се ограничува движењето 
на вработените само на седиштето на кое се возат, 
со цел да се обезбедат од притиснување од делови на 
камионот-вилушкар кој се превртува.  
3.1.6.  Самоподвижната опрема за работе која, при 
движење може да предизвика ризици за вработени-
те, треба да ги исполнува следниве услови: 
(а) опремата треба да има средства со кои се спречу-
ва неовластено пуштање во погон; 
(б) таа треба да има соодветни средства за намалу-
вање на последиците од судир во случај ако исто-
времено повеќе од еден дел од работната опрема 
монтирана на камион се наоѓа во движење; 
(в) треба да има уред за сопирање и за запирање на 
опремата. Кога безбедносните ограничувања го ба-
раат тоа, треба да се достапни средства за вонредни 
случаи кои се регулираат преку лесно достапни 
контролни или автоматски системи за сопирање и 
за запирање на опремата во случај на неисправност 
на главната инсталација; 
(г) во случај ако директното видно поле на возачот 
е несоодветно за обезбедување безбедност, треба да 
се постават соодветни помошни уреди за подобрува-
ње на видливоста; 
(д) опрема за работа која е проектирана  за ноќна 
работа или за работа на темни места, треба да е 
опремена со соодветен систем  за осветлување, по-
ради тоа да работата која се извршува треба да обез-
бедува задоволителна безбедност за вработените; 
(ѓ) опрема за работа која предизвикува опасност од 
пожар, било за самата себе или во поглед на она 
што го влече и/или го превезува и која може да ги 
загрози вработените, треба да е опремена со соод-
ветни противпожарни апарати во случај ако такви-
те апарати не се во доволен број достапни во близи-
на на местото за употреба; 
(е) опрема за работа која се управува со далечинска 
контрола, треба автоматски да престане со работа 
веднаш по напуштањето на контролниот опсег; 
(ж) опрема за работе која се управува со далечинска 
контрола која во нормални услови може да предиз-
вика опасност од притиснување или удар, треба да 
има средства за заштита против овој ризик, освен 
ако не се присутни други направи со кои се контро-
лира ризикот од удар. 
 
3.2. Минимални барања за опрема за работе за по-
дигнување товари  
3.2.1 .Во случај кога опремата за работа за подигну-
вање товари се инсталира трајно, треба да се обезбе-
ди нејзината јачина и стабилност за време на упо-
требата, земајќи ги во предвид посебно товарите 
кои треба да се подигнуваат од аспект на напрегну-
вањето на местата на монтажа или прицврстување 
на конструкциите. 
 
3.2.2. Машините за подигнување товари треба да се јас-
но обележани така што да го покажуваат номиналното 
оптоварување, а таму каде што е соодветно да се снаб-
дени со плочка за товарот на која се гледа номиналното 
оптоварување за секоја положба на машината. 
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Помошните делови за подигнување треба да се одбе-
лежани на начин кој овозможува да се видат  кара-
ктеристиките кои се од суштинско значење за без-
бедна употреба. 
Опремата за работе која не е наменета за подигну-
вање лица, но која по грешка би можела да се кори-
сти за таква намена, треба да биде обележана на со-
одветен и јасен начин, за која намена треба да се ко-
ристи. 
 
3.2.3. Трајно поставената опрема за работа треба да 
се постави на начин со кој се намалува ризикот од 
товарот да: 
(а)  ги удри вработените; 
(б)  се движи опасно или да паѓа слободно, и 
(в)  се ослободува ненамерно. 
 
3.2.4. Опрема за работа за подигнување или за пре-
несување вработени, треба да биде таква  со која: 
(а) се спречува ризикот од паѓање на задниот дел од 
камионот за товар таму каде што тој постои, со со-
одветни направи; 
(б) се спречува ризикот од паѓање на корисникот од 
направата за подигање, таму каде што тој постои; 
(в) се спречува ризикот од притиснување, зафаќање 
или удирање на корисникот, особено при невнима-
телен допир со објектите; 
(г) се обезбедува лицата кои се наоѓаат во случај на 
несреќа, да не се изложат на опасност и да можат да 
се ослободат. 
Ако, поради причини кои се карактеристични за 
градилиштето вклучувајќи ги и височинските раз-
лики, и ако ризиците од точка (а) не можат да се из-
бегнат со какви било мерки за безбедност, при ова 
треба да се постави безбедно јаже со зголемен кое-
фициент на безбедност, кое треба да се проверува 
секој работен ден.” 
 
 

ПРИЛОГ  2 
ОДРЕДБИ ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕМАТА  

ЗА РАБОТА  
0. ( Забелешка, објаснување ) 
  Обврските утврдени со овој прилог се применува-
ат постојано земајќи  ги предвид одредбите од  Ди-
рективата 89/655/ЕЕЦ и таму каде што постои соод-
ветен ризик за предметната опрема за работа. 
 
1. Општи одредби за целата опрема за работа 
 
1.1. Опремата за работа треба да се постави, лоцира 
и да се користи на начин со кој се намалуваат ризи-
ците за вработените кои ја употребуваат  опремата 
за работа и за другите вработени вклучени во ра-
ботниот процес, преку обезбедување  доволно про-
стор меѓу подвижните делови на опремата за работа 
и статичните или подвижните делови во нејзиното 
опкружување. Овој простор има за цел да овозможи 
да  сите форми на енергија и супстанци кои се кори-
стат или се произведуваат, несметано  да се обезбе-
дат и/или да се отстранат на безбеден начин. 
 
1.2. Опремата за работа треба да се монтира или да 
се расклопува во безбедни услови, особено почиту-
вајќи ги сите упатствата од производителот. 
 
1.3. Опремата за работа која може да ја погоди мол-
ња додека се користи, треба да се заштити со напра-
ви или со соодветни средства против последици од 
удар на молња. 
 
2. Одредби за употреба на подвижна опрема, без раз-
лика дали таа е самоподвижна или не 

2.1. Самоподвижната опрема за работа треба да  ја 
возат само вработени кои се  соодветно обучени за 
безбедно возење на таква опрема. 
 
2.2. Ако опремата за работа се движи во работна зо-
на, треба да се утврдат и да се следат соодветни соо-
браќајни правила. 
 
2.3 Треба да се преземат организациони мерки со цел 
да се спречат вработените пеш да влезат во областа на 
работење на самоподвижната опрема за работа. 
Ако работата може правилно да се изврши само во 
присуство на вработени кои се движат пеш, треба 
да се превземаат соодветни мерки со цел да се спре-
чи нивно повредување од опремата. 
 
2.4. Превоз на вработени на подвижна опрема која 
се движи со механички погон, може да се врши само 
во  случај  ако  за таа  цел  се обезбедени  безбедни   
средства. Ако работата треба да се извршува за вре-
ме на патувањето, брзините треба да се усогласат 
според потребата на работата. 
 
2.5. Подвижна опрема за работа со мотор на согору-
вање не требе да се користи во работни зони, освен 
ако  може да се гарантира доволно количество воз-
дух која состојба нема да претставува ризик по без-
бедноста и здравјето на вработените. 
 
3. Одредби за користење на опрема за работа за по-
дигнување товари 
 
3.1. ( мислење, заклучок, сфаќање, внимание ) 
 
3.1.1. Опрема за работа која е подвижна или може 
да се расклопи а е проектирана за подигнување то-
вари, треба да се користи на начин кој обезбедува 
стабилност на опремата за работа за време на кори-
стењето во сите предвидени услови, имајќи ја пред-
вид природата на теренот.  
3.1.2. Лица можат да се подигнуваат само со помош 
на опрема за работа и со помошни делови, кои се 
предвидени за таква цел.   
По исклучок, опремата за работа која не е посебно 
проектирана за подигнување лица може да се упо-
требува за таа цел,  под услов да е преземено соод-
ветно дејство со кое е утврдена  безбедност според 
прописите за соодветен надзор. 
Додека вработените се наоѓаат на опремата за рабо-
та проектирана за подигнување товари, на контрол-
ното место треба во секое време да има присуство 
на персонал. Лицата кои се подигнуваат треба да 
располагаат со сигурни средства за комуникација. 
Во случај на опасност, на располагање треба да има 
сигурни средства за евакуација.  
 
3.1.3. Треба да се преземат мерки со цел да се обезбедат 
вработените да не се наоѓаат под закачени товари, 
освен во случаи на  ефикасно одвивање на работата 
Товарите не треба да се движат над незаштитени 
работни места на кои обично работат вработени. 
Ако поради природата на работата таа не може пра-
вилно да се изврши на друг начин, треба да се утвр-
дат и да се применуваат соодветни постапки.  
3.1.4.  Помошните делови за подигнување, треба да 
се соодветни во зависност од   товарите со кои се ра-
кува, земајќи ги во предвид местата на кој се зака-
чува товарот, атмосферските услови,  начинот како 
и конфигурацијата на уредот за подигнување. По-
мошната опрема за подигнување треба да е јасно 
обележана на начин со кој на корисниците им се да-
ва на знаење за нејзините карактеристики во случај 
ако таквата опрема не се расклопува по употреба.  
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3.1.5 Помошните делови за подигнување треба да се 
складираат на начин со кој се спречува нивното 
оштетување или деградирање. 
 
3.2. Опрема за работа за подигнување товари кои 
висат 
 
3.2.1. Во случај ако на работилиште се поставени 
две или повеќе единици опрема за работа кои се ко-
ристат за подигнување товари кои висат а нивните 
радиуси на работа се преклопуваат, треба да се пре-
земат соодветни мерки за избегнување судир меѓу 
товарите и/или делови од опремата за работа. 
 
3.2.2. Во случај кога се користи подвижна опрема за 
работа за подигнување товари кои не се управуваат, 
треба  да се преземат мерки за спречување на навед-
нување, превртување или, ако е потребно, движење 
или лизгање на опремата. Со цел да се обезбеди пра-
вилно извршување на наведените мерки, треба по-
стојано да се спроведуваат проверки. 
 
3.2.3. Ако ракувачот кој управува со опрема за ра-
бота која е проектирана за подигнување товари кои 
висат, не може да ја следи целата патека на движе-
ње на товарот, било тоа да е тоа директно или  пре-
ку помошна опрема со која се обезбедуваат потреб-
ните информации, со ракувачот треба да одржува 
комуникација надлежно лице кое ќе го води раку-
вачот, преку преземање на организациони мерки за 
спречување судир на товарот а кој може да ги за-
грози вработените.  
 
3.2.4. Работата треба да се организира на таков на-
чин да кога вработениот го прицврстува или го 
откачува товарот со рака, тоа да го прави безбедно, 
така да вработениот ја задржува директната или  
индиректната контрола на опремата за работа. 
 
3.2.5. Сите операции за подигнување треба да се 
планираат правилно, соодветно да се контролираат 
и да се извршуваат на начин со кој ќе се утврди без-
бедност на вработените.  
Посебено, ако товарот треба да се подигне истовреме-
но со два или со повеќе делови од опремата за работа 
за подигнување товари кои не се управувани, треба да 
се утврди и да се применува постапка со која се обезбе-
дува добра координација меѓу ракувачите. 
 
3.2.6. Ако опремата за работа која е проектирана за 
подигнување товари кои висат не е во состојба да го 
задржи товарот во случај на целосен или на делу-
мен прекин на електрична енергија, треба  да се 
преземат соодветни мерки со цел да се избегне изло-
жување на вработените од било какви ризици кои 
настануваат како резултат на тоа. 
Закачените товари не треба да се остават да висат без 
надзор, освен ако не е спречен пристапот до опасната 
зона, а товарот  е закачен и се држи безбедно. 
 
3.2.7. Употребата на опремата за работа која е  прое-
ктирана за подигнување на товари кои висат на 
отворен простор, треба да се прекине во случај  вло-
шување на метеоролошките услови до степен кога 
се загрозува безбедната употреба на опремата, пора-
ди избегнување изложеност на вработените од ризи-
ци. Треба да се преземат соодветни безбедносни мер-
ки, посебно во поглед на избегнување од превртува-
ње на опремата за работа, кое може да биде причина 
за изложување на посебен  ризик по вработените. 

4. Одредби за употреба на опрема за работа намене-
та за привремена работа на височина. 
 
4.1. Општи одредби 
 
4.1.1. Ако, во согласност со член 6 од Директивата 
89/391/ЕЕЦ и член 3 од Директивата 89/655/ЕЕС, 
привремената работа на височина не може да се вр-
ши безбедно и според соодветните ергономски усло-
ви од соодветна површина, треба да се одбере опре-
ма за работа најсоодветна за обезбедување и одржу-
вање безбедни услови за работа. Колективните без-
бедносни  мерки треба да добијат приоритет пред 
личните бзбедносни мерки. Димензиите на опрема-
та за работа треба да бидат соодветни на природата 
на работата што треба да се врши и на предвидени-
те оптеретувања со намера да се овозможи помину-
вање без опасност. 
Според зачестеноста на поминувањето, височината 
на која се поминува и времетраењето на употреба-
та, треба да се одберат најсоодветните мерки на 
пристап до привремени работни места на височина. 
Направениот избор треба да дозволува евакуација 
во случај на непосредна опасност. Поминувањето во 
било која насока меѓу средство за пристап и пла-
тформи, катови или мостови не треба да предизви-
кува дополнителни ризици од паѓање. 
 
4.1.2. Скалите може да се користат како работни места 
за работа на височина единствено во околности кога, 
со оглед на точка 4.1.1, употребата на друга побезбедна 
опрема за работа не е оправдана поради малиот ризик 
односно работодавачот не може да ги измени, постоеч-
ките карактеристики на местото, поради краткото 
времетраење за употреба на оваа опрема.  
 
4.1.3. Пристап со јаже и техники за позиционирање 
може да се користат единствено во околности каде 
што проценката на ризикот покажува дека работата 
може да се врши безбедно и каде што употребата на 
друга побезбедна опрема за работа не е оправдана. 
Земајќи ја предвид проценката на ризикот и во за-
висност посебно од времетраењето на работата и ер-
гономските ограничувања, треба да се обезбеди се-
диште со соодветна додатна опрема. 
 
4.1.4. Во зависност од типот на избраната опрема за ра-
бота врз основа на претходните точки, треба да се 
определат соодветните мерки за минимизирање на ри-
зиците по вработените кои се вклучени во работа кај 
овој тип на опрема. По потреба, може да се предвиди 
инсталирање штитници за спречување падови. Тие 
треба да бидат со соодветна конфигурација и доволно 
цврсти за да спречат или ублажат падови од височина 
а со цел  да оневозможат повредување на вработените. 
Колективните штитници за спречување падови може 
да бидат прекинати единствено на местата за пристап 
на вертикална скала или степеништа. 
 
4.1.5. Кога вршењето на одредена работа бара при-
времено отстранување на колективен штитник за 
спречување падови .тогаш треба да се преземат дру-
ги ефикасни безбедносни мерки. Не е дозволено извр-
шување на задачата се додека не се преземат такви 
мерки. Откако ќе се заврши конкретната работа, ко-
нечно или привремено, колективните штитници за 
спречување падови треба повторно да се постават. 
 
4.1.6. Привремената работа на височина може да се 
врши единствено кога временските услови не ги за-
грозуваат безбедноста и здравјето на вработените. 
4.1.7. 
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4.2. Одделни  одредби за употреба на  скали. 
4.2.1. Скалите треба да се постават така со што ќе се 
обезбеди нивна стабилност во текот на употребата. 
Подвижните вертикални скали треба да се потпира-
ат на хоризонтална стабилна, силна и соодветно го-
лема неподвижна основа со цел скалилата да оста-
нат хоризонтални. Висечките скали треба да бидат 
сигурно прикачени да не можат лесно да се изместу-
ваат и да се спречи нивно нишање со исклучок на 
скали од јажиња. 
 
4.2.2.  Ногарките на подвижните вертикални скали 
треба да се заштитат од лизгање во текот на употре-
бата со направи против лизгање кои се прицврсту-
ваат на долни и горни краеви на вертикалите од 
скалите или на друг ефикасен начин  Вертикалните 
скали што се користат за пристап треба да бидат до-
волно долги и во доволна мера да ја надминуваат 
платформата за пристап, освен ако не се превземе-
ни други мерки ,заради обезбедувањена цврсто ме-
сто за држење со рацете. Споените вертикални ска-
ли и продолжителните скали треба да се користат 
на тој начин што ќе се спречи различните делови да 
се движат едниот во однос на другиот, пред да се 
стапне на подвижните скали.   
 
4.2.3.  Скалите треба да се користат на таков на-
чин што на вработените во секое време ќе им би-
дат достапни со сигурен ракофат и сигурна потпо-
ра. Посебно, ако треба да се носи товар на рака по 
скалите, треба да се овозможи сигурен пристап до 
скалите. 
 
4.3.  Одделни одредби за употреба на скелиња.  
4.3.1. Кога не се достапни статичките пресметки за 
одбраните скелиња или пресметките не ги покрива-
ат предвидените оптоварувања, треба да се извршат 
пресметки за носивост и стабилност ,освен ако ске-
лето се монтира во согласност со генерално призна-
тиот стандард за конфигурација. 
 
4.3.2. Во зависност од сложеноста на одбраното ске-
ле, треба да се подготви план за монтирање, употре-
ба и демонтажа од страна на компетентно лице. Тоа 
може да биде во облик на стандарден план дополнет 
со точки во врска со специфичните детали на пред-
метното скеле. 
 
4.3.3. Треба да се спречи лизгањето на носечките 
елементи на скелето, со прикачување на носечката 
површина, обезбедување направа против лизгање 
или на друг подеднакво ефективен начин, а кон-
струкцијата што го носи товарот треба да има дово-
лен капацитет. Треба да се обезбеди скелето да биде 
стабилно. Скелето на тркала треба со соодветни на-
прави да се спречи да не се движи случајно во текот 
на работата на височина. 
 
4.3.4.  Димензиите, формата и распоредот на като-
вите на скелето треба да бидат во согласност со 
природата на работата што треба да се врши и со-
одветни на товарите што треба да се носат и да 
дозволуваат безбедна работа и поминување. Като-
вите на скелето треба да се монтираат така што ќе 
го спречи движењето на елементите  при нормална 
употреба. Не е дозволено да постои опасно растоја-
ние  меѓу компонентите на катот и вертикалните 
колективни штитници за спречување падови. 
 
4.3.5. Кога делови од скелето не се подготвени за 
употреба, на пример, во текот на монтажата, демон-
тажата или менувањето, тие треба да се обележат со 
општи знаци за предупредување во согласност со 

Правилникот за безбедносните знаци кои се употре-
буваат во работата и да бидат соодветно ограничени 
со физички средства што спречуваат пристап до 
опасните зони. 
 
4.3.6. Скелето може да се монтира, демонтира или 
значително да се менува единствено под надзор 
на компетентно лице и од страна на вработени 
кои треба да добијат соодветна и конкретна обука 
за предвидените операции, во однос на конкрет-
ните ризици според член 7 од овој Правилник, а 
посебно за: 
 
(а) разбирање на планот за монтирање, демонтира-
ње или менување на предметното скеле;  
(б) безбедност во текот на монтирањето, демонтира-
њето или менувањето на предметното скеле;  
(в) мерки за спречување на ризикот од паѓање на 
лица или предмети;  
(г) безбедносни мерки во случај на променливи вре-
менски услови што можат негативно да влијаат        
врз безбедноста на предметното скеле;  
(д) дозволени товари;  
(ѓ) други ризици што може да ги вклучуваат горена-
ведените операции за монтирање, демонтирање или 
менување. 
Лицето што врши надзор  како и  претходно споме-
натите вработени, треба да го имаат при рака пла-
нот за монтирање и демонтирање наведен во 4.3.2, 
како и соодветнитеупатства за дадените операции, 
 
4.4. Одделни одредби за употребата на пристап со 
јаже и техника за позиционирање 
Употребата на пристап со јаже и техники за позици-
онирање треба да биде во согласност со следните ус-
лови: 
(а) системот треба да се состои од најмалку две од-
делни прицврстени јажиња, едното како средство за 
пристап, слегување и држење (работно јаже), а вто-
рото како резерва (сигурносно јаже);  
(б) вработените треба да бидат  обезбедени со  соод-
ветна опрема и истата треба наменски да ја кори-
стат ( систем од појаси ) и  да бидат поврзани преку 
неа со сигурносното јаже;  
(в) работното јаже треба да биде опремено со безбе-
ден начин за кревање и спуштање и да има самоза-
пирачки систем за да спречи корисникот да падне 
ако загуби контрола врз своите движења.   
Сигурносното јаже треба да биде опремено со под-
вижен систем за спречување пад кој ги следи дви-
жењата на вработениот;  
(г) алатите и другата дополнителна опрема што ја 
користи вработениот, треба да бидат прицврстени  
за системот од појаси или на седиштето на работни-
кот или на друг соодветен начин;  
(д) работата треба правилно да се планира и надгле-
дува така што во итен случај да постои можност за 
брзо спасување на  вработениот;  
(ѓ) во согласност со член 7, вработените за кои ста-
нува збор треба да добијат соодветна обука конкрет-
но за предвидените операции, а посебно за процеду-
рите за спасување. 
Во исклучителни околности каде што со оглед на 
проценката за утврдување на  ризиците, со употре-
бата на второ јаже  може работата да биде небезбед-
на, во такви случаеви се дозволува  употреба на са-
мо едно јаже, под услов да се преземат соодветни 
мерки за да се обезбеди безбедноста во согласност со 
прописите  и/или практиката.  
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1538. 
Врз основа член 47 од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 92/07), министерот за труд и социјал-
на политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЛИЧНАТА ЗАШТИТНА ОПРЕМА КОЈА ВРАБО-
ТЕНИТЕ ЈА УПОТРЕБУВААТ ПРИ РАБОТАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат минималните бара-

ња за безбедноста и здравјето на вработените при упо-
треба на личната заштитна опрема на работното место. 

 
Член 2 

Личната заштитна опрема треба да се употребува  
кога ризиците не можат да се одбегнат или доволно да 
се ограничат со технички средства на колективна за-
штита или со мерки, методи и постапки на организаци-
ја на работата.       

Член 3 
Лична заштитна  опрема согласно овој правилник е 

секоја опрема која работникот ја носи, држи и ја упо-
требува при  работата, со цел да го заштити истовреме-
но од една или повеќе опасности кои можат да ја загро-
зат неговата безбедност  и здравје при работата. 

За лична заштитна опрема се смета и секој додаток 
или дополнување кои се употребуваат  при работата.  

 
Член 4 

Лична заштитна опрема согласно овој правилник 
не е: 

- обична работна облека и униформи што не се по-
себно направени за заштита на безбедноста и здравјето 
на вработениот; 

- опрема која се употребува од страна на итна меди-
цинска помош и силите за заштита и спасување; 

- лична заштитна опрема што се носи или употребу-
ва од страна на армијата, полицијата и службите за 
обезбедување на лица и имот;  

- лична заштитна опрема која се употребува од вра-
ботените во патниот транспорт; 

- спортска опрема; 
- опрема за самоодбрана и застрашување; и 
- подвижни средства за откривање и сигнализирање 

во случај на ризици и незгоди. 
 

Член 5 
  Личната заштитна опрема треба да ги исполнува 

стандардите на Европската унија како и меѓународните 
прописи во однос на дизајнот и производството, а по-
себно во однос на безбедноста и здравјето нa вработе-
ните, при што да:  

- биде соодветна за заштита  од ризикот за која е наме-
нета и самата да не предизвикува дополнителен ризик;   

- одговара на постојните услови на работното место;  
- ги зема во предвид ергономските барања и здрав-

ствената состојба  на  вработениот; 
- му одговара на вработениот со можност за подесу-

вања.  
Член 6 

Кога присуството на повеќе од еден ризик бара врабо-
тениот да носи истовремено повеќе од една заштитна 
опрема, таквата опрема треба да биде компатибилна и 
ефикасна против конкретниот ризик или можните ризици. 

  
Член 7 

Употребатa на личната заштитна опрема, посебно 
времето во кое таа се носи, треба да се одреди врз ос-
нова на сериозноста на ризикот, зачестеноста на изло-
жување на ризикот, карактеристиките на работното ме-
сто на секој вработен и карактерот  на личната заштит-
на опрема. 

Член 8 
Личната заштитна опрема во основа е наменета за 

лична употреба. 
Ако е потребно личната заштитна опрема да се упо-

требува од страна на повеќе вработени, треба да се 
превземат соодветни мерки со кои ќе се обезбеди дека 
таквата употреба не создава здравствени или хигиен-
ски проблеми за различните корисници. 

 
Член 9 

Личната заштитна опрема може да се употребува 
само за целите за која е наменета и да се употребува во 
согласност со упаствата на производителот.    

Упаствата за употреба и одржување на личната за-
штитна опрема треба да бидат разбирливи за вработе-
ните.  

Член 10 
Пред дa сe изврши изборот на личната заштитна 

опрема од страна на работодавачот, треба да се проце-
ни дали личната заштитна опрема која ќe ja употребу-
ваат вработените, ги задоволува барањата од член 5 и 6 
од овoј правилник.  

Проценката од став 1 на овој член вклучува: 
- анализа и проценка на ризиците кои не можат да 

се избегнат на друг начин; 
- дефиниција на карактеристиките кои личната за-

штитна опрема треба да ги има со цел да биде ефи-
каснa против ризиците наведени во алинеја 1 од овој 
член, земајќи ги во предвид и ризиците кои и самата 
опрема може да ги предизвика; 

- споредба на карактеристиките на личната заштит-
на опрема која е на располагање со карактеристиките 
наведени од алинеја 2 од овој член. 

Проценката наведена во став 2 од овој член ќе се 
дополни одново доколку настанат некои промени во 
било кои нејзини елементи. 

                                                                       
Член 11 

Личната заштитна опрема треба да се обезбеди 
бесплатно од страна на работодавачот кој треба да 
обезбеди таа да биде во добра работна состојба и со за-
доволителна хигена, со нејзино неопходно одржување, 
поправање и замена со нова. 

 
Член 12 

За личнатa заштитна опрема потребно е да се има 
соoдветна информација за секој дел, согласно член 5 
став 1 точка 1 до 4 и член 6 од овој правилник. 

 
Член 13 

Вработените кои употребуваат лична заштитна оп-
рема треба да бидат запознати од кои ризици ги зашти-
тува истата од страна на работодавачот.  

Пред употреба на личната заштитна опрема, треба да 
се изврши обука, и ако е потребно демонстрирање  како 
истата се употребува од страна на работодавачот. 

 
Член 14 

Табелата на ризици за кои треба да се употребува 
лична заштитна опрема, Листата на делови од лична-
та заштитна опрема и Листата на активности и делови 
на активности кои можат да бараат употреба на лична 
заштитна опрема се составен дел на  овој правилник и 
се дадени во Прилог 1, 2 и 3. 

 
Член 15 

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

 
         Бр. 02-9031/1 
11 септември 2007 година                    Министер, 
              Скопје                                Љупчо Мешков, с.р.     
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ПРИЛОГ 2 
за непотполна листа на делови од личната заштитна 

опрема  
1. ЗАШТИТА НА ГЛАВА 
• заштитни шлемови за употреба во индустријата 
(рудници, градежни објекти, друга индустрија). 
• заштита на череот (капи, шешири без обрач ,шле-
мови - со или без заштитник за очите). 
заштитни покривки за главата (шешири. капи, суве-
стри-капи со спуштен обрач и сл. од платно, платно со 
постава и сл. ) 
2. ЗАШТИТА НА СЛУХОТ 
• ушни тапи и слични средства. 
• шлемови за целосна звучна изолација. 
• штитници за ушите кои можат да се монтираат на 
индустриски шлемови. 
• штитници за ушите со приемник за ЛФ (нискофре-
кфентни) индукциони јамки. 
• ушни штитници со интерфон опрема.     
3. ЗАШТИТА НА ОЧИ И ЛИЦЕ 
• наочари 
• заштитни очила 
.   рентгенски заштитни очила, ласерски заштитни очила, 
заштитни очила  за ултра-виолетови и инфра-црвени зра-
ци, заштитни очила за видлива радијација. 
• Штитници за лице. 
• Маски и шлемови за заварување (рачни маски, ма-
ски со појас околу главата или маски кои  можат  да се  
наместат на заштитните шлемови 
4.  РЕСПИРАТОРНА 3АШТИТА 
• филтери за прав, за гас и за радиоактивен прав. 
• уреди за изолација со довод на воздух. 
• Респираторни  уреди кои вклучуваат подвижна ма-
ска за заварување. 
• нуркачка опрема 
• одело за нуркање 
5. ЗАШТИТА НА РАЦЕТЕ И ДЛАНКИТЕ 
   •  ракавици кои обезбедуваат заштита:  од машини-
те (набодување, сечење, вибрации и сл.) од  хемикалии,  
за електричари и од топлина, 
•   дебели ракавици, 
•   штитници на прстите, 
•    долактни ракави, 
•    штитници на рачните зглобови за тешка физичка 
работа, 
•    ракавици без прсти, 
•     заштитни ракавици, 
6. ЗАШТИТА НА СТОПАЛАТА И НОЗЕТЕ  
• ниски чевли, чизми до зглобови, чизми во должина 
на потколеницата. 
• чевли кои можат лесно да се одврзуваат или соб-
лекуваат, 
• чевли со дополнитела заштитна навлака за прсти-
те на ногата, 
• чевли и наметки за чевли со ѓон отпорен на топ-
лина, 
• чевли, чизми и наметки за чизми отпорни на топлина, 
• термо чевли, чизми и наметки за чизми, 
• чевли, чизми и наметки за чизми отпорни на ви-
брации, 
• анти-статички чевли, чизми и наметки за чизми, 
• изолациони чевли, чизми и наметки за чизми, 
• заштитни чизми за работници кои работат со  лан-
чени пили, 
• кломпи, 
• штитници за колена 
• подвижни штитници за стопала, 
• доколеници ( камашни ) 
• подвижни ѓонови (огнеотпорни, отпорни на убод и 
пот), 
• подвижни копачки за мраз, снег или лизгав под. 
7. ЗАШТИТА НА КОЖАТА 
• заштитни креми и масти  
8. ЗАШТИТА НА ТЕЛОТО И СТОМАКОТ 
• заштитни елеци, јакни и престилки кои овозможу-
ваат заштита од машините (убодување, сечење, повре-
ди од прскање на метална прашина итн.) 
• заштитни елеци, јакни  и  престилки  кои  штитат од 
хемикалии  
• топлински елеци  

• елеци за  спасување 
• заштитни престилки од рентген зраци,  
• појаси             
9.  ЗАШТИТА НА ЦЕЛОТО ТЕЛО                                                        
  1. заштитна опрема 
• опрема која спречува паѓање 
• -опрема против паѓање (целосна опрема со сите по-
требни делови). 
• опрема за кочење која ја апсорбира кинетичката 
енергија (целосна 
     опрема со сите потребни делови), 
• средства за држење на телото (заштитен оклоп) 
2.   заштитна облека 
• безбедносна работна облека (два дела и комбине-
зон), 
• облека која овозможува заштита од машината (од 
убод, сечење и сл.) 
• облека која обезбедува заштита од хемикалии 
• облека која обезбедува заштита од повреди од ме-
тална прашина и инфра-црвена радијација. 
• Противтоплинска облека, 
• термичка облека, 
• облека која обезбедува заштита од радиоактивна 
контаминација, 
• облека која штити од прав, 
• облека која штити од гасови, 
•  облека со флуоресцентно обележување и ретро-
рефлективна облека и помошни делови (стегачи за ра-
це, ракавици и сл.) 
3.   Заштитна покривка 
 

ПРИЛОГ  3 
за непотполна листа на активности и делови на актив-
ности кои можат да бараат употреба на лична заштит-

на опрема 
 
1. ЗАШТИТА  НА  ГЛАВАТА  (ЗАШТИТА НА  
ЧЕРЕПОТ) 

Заштитни шлемови 
• градежни работи, особено работа на, под или во бли-
зина на скелиња или работни места на височина, изград-
ба на  згради, лупење фасади, инсталации и монтажа, ра-
бота на скелиња и активности за рушење. 
• работа на челични мостови, челични конструкции, јар-
боли, кули, челични хидраулични постројки, печки, чели-
чани и валавници, големи контејнери, големи цевоводи, 
котли и централи за производство на енергија. 
• работа во јами, ровови, шахти и тунели, 
• работа на земја и карпа 
• работа во подземни инсталации, рудници, отворени 
копови, јагленокопи, 
• работа со дупчалки 
• работа со експлозиви, 
• работа во близи на лифтови, дигалки, кранови  или 
преносници, 
• работа во  високи печки, постројки со директна ре-
дукција, челичани, валавлници, метална  индустрија, 
ковалници, леарници, 
• работа со индустриски печки, контеинери, машине-
рија, силоси, бункери, цевоводи, 
• бродоградба 
• работа на железнички свртувалки, 
• кланици 
2. ЗАШТИТА НА СТОПАЛАТА 
2.1 Заштитни чевли со непробојни ѓонови 
• рушевини, поставување темели и работа на  пати-
шта, 
• работа на скелиња, 
• рушење на рушевини 
• работа со бетон и готови конструкции. подигање и 
одвојување  раконструкции 
•    работа во складови и отпади 
• работа на покриви 
2.2  Заштитни чевли без непробојни ѓонови 
• работа на челични мостови, челични конструкции, 
јарболи, кули, лифтови, челични хидраулични структу-
ри, високи печки, челичани и валавници, големи контеј-
нери, големи цевоводи, кранови, котли и централи за 
производство на енергија, 
• конструкции со печки, инсталации за загревање и 
вентилација и металутгија, 
• работа на преправки и одржување 
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• работа на високи печки, постројки со директна ре-
дукција, челичани, валавници, метална индустрија, 
ковалници, топла пресура и извлекување, 
• работа во окна и отворени копови, јагленокопи, 
• работа и преработка на карпи, 
• работа и производство на рамни стакла и садови од 
стакло 
• работа со калапи во керамичка индустрија 
• печки за пречистување во керамичка индустрија, 
.    работа со калапи во керамички постројки и инду-
стрија 
• транспорт и складиштење 
• работа со блокови замрзнато месо и пакување на 
конзервирана храна, 
• бродоградба, 
•  работа на свртувалки во железница, 
 2.3  Заштитни чевли со потпетици или штитници и не-
пробојни ѓонови 
• работа на кровови 
2.4  Заштитни чевли со изолациони ѓонови 
• работа со и на многу жешки и студени материјали  
2.5  Заштитни чевли кои лесно се соблекуваат 
• онаму каде има ризик од навлегување на растопен 
метал 
3.  ЗАШТИТА НА ОЧИ И ЛИЦЕ 
   Заштитни маски, штитници за лице и браници 
• работа на леење, мелење и сепарација на метали 
• репарација на пукнатини и глетување. 
• работа со и обработка на карпи, 
• работа со алатки за заштрафување или одштафување 
• работа на отстранувања производи од машини за 
стругање 
• ковање 
• отстранување и кршење парчиња 
• прскање со абразивни сусптанци 
• работа со киселини, нагризувачки раствори, средс-
тва за дезинфекција и производи  чистење од корозија, 
• работа со течни спрејови, 
• работа со и во близина на лиени супстанци 
• работа каде што има топлотно зрачење 
• работа со ласер. 
4. РЕСПИРАТОРНА 3АШТИТА      
  Респиратори- апарати за дишење 
• работа во контејнери, ограничени простории и инду-
стриски високи печки со гас каде може да има    гас и 
недостаток од кислород, 
• работа во близина на високи печки 
• работа во близина на генератори за гас и гасоводи 
за високи печки, 
• работа во близина на вентили  од  високи печки каде 
што може да има отпадни гасови со тешки   метали, 
• работа на облагање на печки и црпалки каде што 
може да има прав, 
• боење со прскање со несоодветно отстранување на 
прав, 
• работа во јами, одводи и други подземни простори 
поврзани со канализација, 
• работа на постројќи за замрзнување каде има опас-
ност да истече супстанцата за замрзнување 
5. ЗАШТИТА НА СЛУХОТ                                    
     Штитници за уши 
• работа со метални преси 
• работа се пневматски дупчалки 
• работа на персонал за одржување аеродроми 
• работа на ковење колци 
• работа во дрвната  и текстилната индустрија 
6.  ЗАШТИТА  НА  ТЕЛОТО ,  РАЦЕТЕ  И  ДЛАН-
КИТЕ  
6.1 Заштитна облека 
• работа со киселини и раствори кои нагризуваат, средс-
тва за дезинфекција и супстанци за чистење од корозија, 
• работа со или во близина на жешки материјали и 
онаму каде се чувствува влијание на топлина, 
• работа на производство на рамни стакла, 
• работа во простории со длабоко замрзнување,  
• удар од експлозија, 
 6.2 Огнеотпорна заштитна облека 
• заварување во ограничени простори                                                                                                                   
  6.3 Кожни  престилки 
• заварување 
• ковање 
• леење 

6.4 Престилки за заштита од прободување 
• отстранување на коски од месо и сечење месо 
• работа со рачни ножеви кога работата бара ножот 
да се движи кон телото  
6.5 Заштита на долактица 
• отстранување на коски од месо и сечење, 
 6.6  Заштитни ракавици 
•  заварување, 
• ракување со остри предмети покрај машините, 
освен онаму каде има опасност ракавиците да се   фа-
тат во   машината, 
• незаштитена работа со киселини и раствори кои на-
гризуваат  
6.7  Ракавици со метална мрежа 
• отстранување коски од месо и сечење, 
• сечење со употреба на рачен нож за производство и 
колење, 
• промена на ножеви во машина за сечење, 
7. ОБЛЕКА ЗА ЗАШТИТА ОД ВРЕМЕНСКИ 
НЕПРИЛИКИ 
• работа на отворено, при дожд и студено време 
8. РЕФЛЕКТИРАЧКА  ОБЛЕКА 
• работа каде работниците мораат да бидат јасно 
видливи 
9. ЗАШТИТНИ ОКЛОПИ 
• работа на скелиња 
• работа на монтажа на готови блокови 
• работа на јарболи 
10. БЕЗБЕДНОСНИ ЈАЖИЊА 
• работа во високи кабини на кранови 
• работа во високи кабини на складови за приоѓање 
до опремата, 
• работа на високи сектори во кули за дупчење 
• работа во ровови и шахти. 
11. ЗАШТИТА НА КОЖАТА 
• производство на обложни материјали 
.     штавење  

___________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1539. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
12 септември 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 9 став 5 алинеја 3 и член 

26 став 9 во делот „или оперативна инструкција доне-
сена од страна на директорот“ од Законот за Управата 
за јавни приходи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 81/2005). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со 
Решение У.бр.169/2006 од 6 декември 2006 година и од 27 
јуни 2007 година, поведе постапка за оценување на одред-
бите од Законот означени во точка 1 на оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со Уставот на Република Македонија.  

4. Судот на седницата утврди дека согласно член 9 
став 5 алинеја 3 од Законот за Управата за јавни прихо-
ди, мандатот на директорот и заменикот на директорот 
може да престане доколку е осуден за кривично дело.  

Согласно член 26 став 7 од овој закон, директорот 
одлучува за избор од пријавените кандидати. Сите при-
јавени кандидати кои ги исполнуваат условите треба да 
бидат известени во писмена форма за извршениот из-
бор во рок од осум дена од денот на донесувањето на 
одлуката. Кандидатите кои не се избрани имаат право 
на приговор до директорот во рок од осум дена од до-
бивањето на одлуката за изборот. 
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Согласно став 9 на истиот член, начинот и постап-
ката за проверка на работните способности и процеду-
рите за започнување на вработувањето ќе се уредат со 
Колективниот договор или оперативна инструкција до-
несена од страна на директорот. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владе-
ењето на правото е една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви. 

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, 
а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да 
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било 
утврдено со закон или со друг пропис како казниво де-
ло и за кое не била предвидена казна. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот, а според став 3 на 
истиот член, ограничувањето на слободите и правата 
не може да биде дискриминаторско по основ на пол, 
раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјал-
но потекло, имотна или општествена положба. 

Согласно член 19 став 2 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („ Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 58/2000), Управата 
за јавни приходи е основана како орган во состав на Ми-
нистерството за финансии, со својство на правно лице. 

Со цел да се создадат основи за пристапување кон 
процес на реорганизација на Управата за јавни приходи 
во ефикасна и ефективна организација во сите сегменти 
на нејзиното работење поради остварување на основната 
мисија - наплата на даноците согласно закон заради обез-
бедување остварување на функциите на државата и дава-
ње помош и поддршка на даночните обврзници за добро-
волно исполнување на даночните обврски, законодавецот 
го донел Законот за управата за јавни приходи.  

Со овој закон се уредува делокругот, организацијата, 
начинот на вршење на работата и раководењето со Упра-
вата за јавни приходи, како и овластувањата и одговорно-
стите при собирањето, евидентирањето, обработката и за-
штитата на податоци во врска со работите на Управата.  

Со овој закон се уредуваат и специфичностите во пра-
вата, обврските и одговорностите на службениците од ра-
ботен однос, кодексот на однесување, наградите и призна-
нијата, како и финансирањето на Управта за јавни прихо-
ди. Видно од образложението за донесување на овој за-
кон, ваквата регулатива е резултат на потребата од регу-
лирање на работно-правниот статус на вработените во 
оваа управа, од причина што со Законот за изменување и 
дополнување на Законот за државните службеници 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2004), 
лицата со посебни должности и овластувања вработени во 
Управата за јавни приходи се изземаат од примената на 
Законот за државните службеници. Оваа регулатива има 
за цел да се подигне степенот на професионализам кај да-
ночните службеници со посебни должности и овластува-
ња, како и да се зајакне нивната одговорност.  

Согласно член 9 од Законот, со работата на Управата 
за јавни приходи раководи директор, кој може да има за-
меник. Директорот и заменикот на директорот, на пред-
лог на министерот за финансии, ги именува и разрешува 
од должност Владата на Република Македонија за пери-
од од четири години со право на повторно именување. 
Именувањето на директорот и заменикот на директорот 
се врши врз основа на нивната стручност и компетент-
ност. Мандатот на директорот и на заменикот на дире-
кторот може да престане само доколку: 

- истекол периодот на четири години од денот кога 
е именуван; 

- поднесе доброволна писмена оставка; 

- е осуден за кривично дело;  
- ја изгуби работната способност за вршење на 

функцијата и 
- ја извршува функцијата на начин што е неефика-

сен за Управата за јавни приходи. 
Видно од содржината на оваа одредба, произлегува 

дека осудата за кривично дело утврдена со член 9 став 
5 алинеја 3 од Законот претставува еден од основите 
поради кои може да престане мандатот на директорот 
или на заменикот на директорот. 

При постоење на ваква регулатива, пред Судот се 
постави прашањето дали со истата се постигнува ос-
новното начело - владеење на правото како темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македо-
нија утврдено со член 8 алинеја 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија. 

Имено, според Судот, со наведената одредба од За-
конот се пропишува правна последица од осуда за кри-
вично дело што се состои во губење на веќе стекнато 
право - престанок на функцијата директор, односно за-
меник на директорот, поради осуда за кривично дело.  

Притоа, Судот смета дека треба да се има предвид 
значењето на работите кои се извршуваат од страна на 
Управата за јавни приходи во сферата на спроведување на 
даночната политика на Република Македонија, од една 
страна, како и значењето и одговорноста на функцијата 
директор на Управата, кој е надлежен да организира и 
обезбедува законито и ефикасно вршење на работите и за-
дачите на Управата преку донесување оперативни ин-
струкции во писмена форма од сите области на даночното 
работење, да донесува финансиски план, програма и пла-
нови за работа, да одлучува за правата и обврските на вра-
ботените во Управа за јавни приходи, од друга страна, 
кои работи несомнено подразбираат висока стручност, 
одговорност, совесност и непристрасност од страна на ли-
цето кое ја извршува оваа одговорна функција. Тоа намет-
нува потреба со закон да се утврдат условите кои треба да 
ги исполнува лицето на кое ќе му биде доверено извршу-
вањето на вака одговорна функција, како и основите за 
престанок на извршувањето на функцијата, што е и сторе-
но со Законот за Управата за јавни приходи.  

Во таа смисла, според Судот, утврдувањето на осу-
деноста за кривично дело како основ за престанок на 
мандатот на директорот, односно на заменикот на ди-
ректорот, не е во несогласност со Уставот. Меѓутоа, 
тоа мора да биде во согласност со општите правила и 
рамки за пропишување на правните последици од осу-
дата утврдени во Кривичниот законик (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 37/96, 80/99, 4/2002, 
43/2003, 19/2004 и 81/2005). Така, според член 101 од 
Кривичниот законик, правните последици од осудата 
што се надоврзуваат на осудите за определени кривич-
ни дела, може да настапат само кога за кривичното де-
ло на сторителот му е изречена казна затвор. Правни 
последици можат да се предвидат само со закон. Спо-
ред член 102 од истиот законик, правните последици 
од осудата настапуваат со денот на правосилноста на 
пресудата. Правните последици од осудата што се со-
стојат во забрана на стекнување на определени права 
траат најдолго десет години од денот на издржаната, 
простената или застарената казна . Со бришење на осу-
дата престануваат правните последици од осудата .  

Значи, според Судот, престанокот на извршувањето 
на функцијата директор, односно заменик на директо-
рот на Управата за јавни приходи поради осуденост за 
кривично дело, може да биде предвидена како правна 
последица само за осуденост за конкретно дефинирани 
кривични дела за кои на сторителот со правосилна суд-
ска пресуда му е изречена казна затвор. 

Меѓутоа, во оспорената одредба од Законот не се на-
ведени ниту видот на кривичните дела, ниту пак изрече-
ните санкции кои во конкретен случај би претставувале 
основ за престанување на мандатот на директорот, однос-
но на заменикот на директорот. Напротив, од дадената 
формулацијата на оспорената одредба, произлегува дека 
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осудата за кое било кривично дело, на која било кривична 
санкција е основ за престанок на функцијата директор, 
односно заменик на директорот на Управата за јавни при-
ходи. Ваквата непрецизност на одредбата може да доведе 
до ситуација осудата за кривично дело кое нема никаква 
врска со функцијата директор на Управата за јавни прихо-
ди, да биде основ за престанок на мандатот на директорот 
или на заменикот на директорот кои се именувани на 
функцијата согласно нивната стручност и компетентност.  

Од овие причини, Судот оцени дека формулацијата 
на наведената законска одредба е недоволно прецизна 
и јасна и како таква не обезбедува правна сигурност на 
граѓаните, како еден од елементите на принципот на 
владеењето на правото гарантиран со член 8 став 1 али-
неја 3 од Уставот на Република Македонија. 

Поради непрецизноста, Судот оцени дека оспорената 
одредба не е во согласност и со член 13 став 1 од Уста-
вот. Имено, недостатокот на квалификацијата “право-
силна” осуда, претставува директна повреда на уставно-
то начело на презумпција на невиност, бидејќи доведува 
до тоа лицето да се смета за виновно пред неговата вина 
да биде утврдена со правосилна судска одлука. 

Покрај тоа, недефинирањето на кривичните дела чие 
извршување би имало како последица престанок на ман-
датот на директорот, односно заменикот на директорот 
и недефинирањето на видот на санкциите за тие кривич-
ни дела, го повредува и принципот на легалитет од член 
14 став 1 од Уставот, со тоа што овозможува лицето да 
биде „казнето“, односно да трпи последица за сторување 
на недефинирано дело и недефинирана казна, и тоа авто-
матски по сила на закон, а не со правосилна судска од-
лука, поради што, Судот оцени дека оспорената одредба 
не е во согласност и со оваа уставна одредба.  

6. Во членот 26 од Законот, со кој се уредува по-
стапката за вработување на службеник во Управата за 
јавни приходи, во ставот 9 се утврдува дека начинот и 
постапката за проверка на работните способности и 
процедурите за започнување на вработувањето ќе се 
уредат со Колективниот договор или со оперативна ин-
струкција донесена од страна на директорот. 

Согласно член 32 став 5 од Уставот на Република 
Македонија остварувањето на правата на вработените 
и нивната положба се уредуваат со закон и со коле-
ктивни договори. 

Во оваа смисла, според Судот, начинот и постапка-
та за проверка на работните способности и процедура-
та за започнување на вработувањето се дел од праша-
њата поврзани со остварување на правата од работен 
однос на вработените, кои, согласно Уставот, се уреду-
ваат со закон и со колективни договори.  

Оттука, Судот утврди дека уредувањето на начинот 
и постапката за проверка на работните способности и 
процедурата за започнување на вработувањето во 
Управата за јавни приходи може да биде предмет на 
уредување со закон и колективен договор, а не и со 
оперативна инструкција на директорот, односно со 
подзаконски акт донесен од директорот, поради што, 
Судот оцени дека директорот на Управата за јавни при-
ходи нема уставна основа за донесување на таков акт.  

Со оглед на наведеното, Судот утврди дека член 26 
став 9 во делот „или оперативна инструкција донесена 
од страна на директорот“ од Законот за управата за јав-
ни приходи не е во согласност со член 32 став 5 Уста-
вот на Република Македонија. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точка 1 од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, Махмут Јусуфи и судиите д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, 
Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
         У.бр.169/2006                           Претседател 
12 септември 2007 година    на Уставниот суд на Република  

       Скопје                                   Македонија, 
        Махмут Јусуфи, с.р. 

1540. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 12 септември 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А  

1. СЕ УКИНУВА Уредбата за условите за вршење 
на безбеден и уреден јавен воздушен превоз („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 73/2006). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје со Решение У.бр.93/2007 од 20 јуни 2007 година 
поведе постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, за-
тоа што основано се постави прашањето за неговата 
согласност со Уставот и Законот за воздухпловство. 

4. Судот на седницата утврди дека оспорената 
Уредба е донесена од Владата на Република Македони-
ја врз основа на член 33 став 1, а во врска со член 3 од 
Законот за воздухопловство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.14/2006). 

Оспорената Уредба за условите за вршење на безбе-
ден и уреден јавен воздушен сообраќај содржи 27 (два-
есет и седум) члена, во чиј член 1 се предвидува дека 
со оваа уредба се пропишуваат условите што треба да 
ги исполнува правното лице (превозникот) што врши 
јавен воздушен превоз заради безбедност и уредност на 
јавниот воздушен превоз.  

5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото и по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска се едниод темелните вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија.  

Според член 51 од Уставот, законите мора да бидат 
во согласност со Уставот, а сите други прописи со 
Уставот и со закон.  

Според членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, Со-
бранието на Република Македонија донесува закони и 
дава автентично толкување на законите.  

Според член 91 алинеи 1 и 5 од Уставот, Владата на 
Република Македонија ја утврдува политиката на извр-
шувањето на законите и другите прописи на Собрание-
то и е одговорна за нивното извршување и донесува 
уредби и други прописи за ивршување на законите. 

Со членот 1 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.59/2000) се предвидува дека со овој Закон се 
уредуваат организацијата, начинот на работа и надлеж-
носта на Владата на Република Македонија.  

Според член 35 од овој закон за извршување на зако-
ните Владата донесува уредби со законска сила, уредби, 
одлуки, упатства, программи, решенија и заклучоци.  

Согласно член 36 став 2 од истиот закон, со уредба 
Владата го уредува извршувањето на законите, утврду-
ва начела за внатрешна организација на министерства-
та и другите органи на државната управа и уредува 
други односи во согласност со Уставот и со законите.  

Од наведените уставни и законски одредби произ-
легува дека Владата на Република Македонија како но-
сител на извршната власт, со закон може да се овласти 
да го уредува извршувањето на законите, односно да 
донесува акти за извршување на законите и дека со тие 
акти може само да се утврдуваат и разработуваат од-
делни одредби од законите заради нивно извршување, 
а не да се утврдуваат права и обврски на граѓаните и 
правните лица и да се пропишува надлежноста на дру-
ги органи. Ова од причина што правата и обврските на 
граѓаните и правните лица, како и надлежностите на 
органите на државната власт согласно Уставот, може 
да се утврдуваат со закон, а не со подзаконски акт.  
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Оспорената Уредба за условите за вршење на безбе-
ден и уреден јавен воздушен превоз, е донесена на сед-
ница на Владата одржана на 7 јуни 2006 година, врз ос-
нова на член 33 став 1, а во врска со член 3 од Законот 
за воздухопловство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.14/2006). 

Членот 33 став 1 од Законот за воздухопловство кој 
е основ за донесување на оспорената Уредба е содржан 
во Трет дел од Законот во точка II со наслов „Услови за 
вршење на воздушен сообраќај“ и во точки 1.1. со нас-
лов „Услови за вршење на јавен воздушен сообраќај. 

Според членот 33 од овој закон, заради безбедност 
и уредност на јавниот воздушен превоз, правното лице 
што врши јавен воздушен превоз (во понатамошниот 
текст: превозник) мора да ги исполнува условите про-
пишани од Владата на Република Македонија.  

Тргнувајќи од ваквото овластување во законската 
одредба како основ за пропишување на условите, Вла-
дата на Република Македонија ја донела сега оспорена-
та Уредба во која се пропишуваат условите што треба 
да ги исполнува правното лице (превозник) што врши 
јавен воздушен превоз заради безбедност и уредност на 
јавниот воздушен превоз (член 1). 

Собранието на Република Македонија на својата 
седница одржана на 21 февруари 2007 година, го доне-
се Законот за изменување и дополнување на Законот за 
воздухопловство, кој е објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.24/2007. Со изменувањето и 
дополнувањето на овој закон во членот 11 од истиот 
Закон, основот врз основа на кој сега оспорената 
одредба била донесена, односно членот 33 во целост се 
менува и истиот гласи: 

„(1) Заради безбедност и уредност на јавниот возду-
шен превоз, правното лице што врши јавен воздушен 
превоз (во натамошниот текст: превозник), треба да има 
потребен персонал, воздухоплови, опрема, како и да ис-
полнува други посебни услови неопходни за безбедно и 
уредно работење. Начинот на вршење на јавен воздушен 
превоз, како и посебните услови во однос на потребниот 
персонал, воздухопловите, опремата и другите посебни 
услови неопходни за безбедно и уредно работење ги 
пропишува Владата на Република Македонија. 

(2) На превозникот кој ги исполнува условите од ста-
вот (1) на овој член, Агенцијата му издава, продолжува 
или обновува уверение за работа. Уверението за работа не 
дава права за пристап до специфични рути и пазари.  

(3) Агенцијата нема да издаде, продолжи или обно-
ви уверение за работа или да дозволи да биде во важ-
ност доколку условите од ставот (1) на овој член не се 
исполнети, за што донесува решение.  

(4) На превозникот кој ќе престане да ги исполнува 
условите од ставот (1) на овој член, Агенцијата ќе му го 
суспендира уверението за работа за период кој не може да 
биде подолг од 60 дена. Ако превозникот во определени-
от рок не ги исполни условите, Агенцијата ќе му го одзе-
ме уверението за работа, за што донесува решение.  

(5) На превозникот основан во земја членка на 
Европската заедничка воздухопловна облст нама да му 
се дозволи на територијата на Република Македонија, 
да врши јавен воздушен превоз за надомест, доколку не 
поседува соодветно уверение за работа (Operating 
licence) издадено од соодветната земја членка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Уверението за работа е во важност се додека 
превозникот ги исполнува условите од ставот (1) на 
овој член. Агенцијата може да направи ревизија на ис-
полнетоста на условите од ставот (1) на овој член, една 
година по одобрувањето на уверението за работа, а по-
тоа на секои пет години. 

(7) Кога превозниккот ќе престане да работи шест 
месеца или нема да започне со работа шест месеца по 
одобрувањето на уверението за работа, е должен по-
вторно да поднесе барање за добивање уверение за ра-
бота до Агенцијата. 

(8) Во случај на промена на еден или повеќе елемен-
ти кои влијаат на правниот статус во превозникот (пре-
земање, спојување или поделба), тој е должен уверение-
то за работа повторно да го поднесе на одобрување. 

(9) Уверението за исполнување на безбедносни ус-
лови за вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator 
Certificate-AOC) е исправа која му се издава на правно 
лице, во постапка за издавање на Уверение за работа за 
вршење на јавен воздушен превоз, со која се потврдува 
дека правното лице поседува професионална способ-
ност и организациона поставеност кој гарантира без-
бедно летање на воздухопловот/те вклучен/и во возду-
хопловни активности наведени во уверението. 

(10) Издавањето, продолжувањето, обновувањето и 
постојаната важност на уверението за работа (Operating 
licence) мора во секое време да зависат од поседување на 
важечко уверение за исполнување на безбедносните ус-
лови (Air Operator Certificate-AOC) кое е во согласност 
со активностите наведени во уверението за работа. 

(11) Формата, содоржината, евиденцијата и начинот 
на издавање, продолжување, обновување и промена на 
уверенијата од ставовите 2 и 9 на овој член ги пропи-
шува Агенцијата“. 

Од анализата на содржината на наведената законска 
одредба, а во корелација, со претходната содржина на 
членот 33 од Законот, кој всушност е основа за донесува-
ње на оспорената Уредба, според Судот, се доаѓа до кон-
статација дека истиот содржински, целосно е изменет, по-
ради што е неопходно и изменување на оспорената Уред-
ба и нејзино целосно усогласување со важечката правна 
регулатива, односно со изменетиот член 33 од Законот. 

Оттука, при постоење на вака изменета правна со-
стојба, Судот оцени дека оспорената Уредба не е во 
согласност со темелната вредност на уставниот поре-
док на Република Македонија предвидена во членот 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот, односно со владеењето на 
правото и правната сигурност и со членот 33 став 1 од 
Законот за воздухопловство.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов. 

 
   У.бр. 93/2007                          Претседател 

12 септември 2007 година    на Уставниот суд на Република 
         Скопје                               Македонија, 

       Махмут Јусуфи, с.р.  
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