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О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕ-
НИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се верифицира мандатот на пратеникот Зеррин 

Абаз. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 
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    Бр. 07-2075/1                              Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(“Службен весник на Република Македонија” број 
42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН 

 
1. За учество во состав на Меѓународните сили за 

безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ, се ис-
праќа единица на Армијата на Република Македонија - 
една механизирана пешадиска чета во состав од деве-
десет припадници на постојаниот состав на Армијата 
на Република Македонија, и тоа: пет офицери, четири-
наесет подофицери, шеесет и шест професионални вој-
ници, пет лица за логистичка поддршка (еден офицер, 
еден подофицер и тројца професионални војници), во 
период од девет месеца, сметано од јуни 2006 година, 
во состав на британскиот контингент, со десет оклопни 
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транспортери марка Хермелин и едно лесно моторно 
возило-техничка работилница, за потребите за спрове-
дувањето на мисијата. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, 
исхрана и итна медицинска помош на учесниците во ми-
ровната операција од точката 1 на оваа одлука, делумно 
ги обезбедува Обединетото Кралство на Велика Британи-
ја, а делумно ги обезбедува Република Македонија. 

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

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

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

  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 Бр. 07 - 2082/1                               Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
810. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН 

 
1. За учество во состав на Меѓународните сили за 

безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ-10, во 
мировната операција во Авганистан се испраќаат еди-
ници на Армијата на Република Македонија, и тоа:  

- две пешадиски одделенија во состав од дваесет и 
еден припадник на постојаниот состав на Армијата на 
Република Македонија, во состав на германскиот кон-
тингент на ИСАФ-10, под лидерство на НАТО со сили-
те на ИСАФ-10, и тоа: двајца офицери, тројца подофи-
цери и шеснаесет професионални војници. 

2. Единиците на Армијата на Република Македони-
ја од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за период 
од шест месеца, сметано од август 2006 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, 
исхрана и итна медицинска помош на учесниците во ми-
ровната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обез-
бедува Сојузна Република Германија, а другиот дел од 
трошоците ги обезбедува Република Македонија. 

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

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

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

  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр.  07 - 2081/1                           Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
811. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕДИЦИНСКИ 
ТИМ ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА 

ВО АВГАНИСТАН 
 
1. За учество во состав на Меѓународните сили за 

безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ, се испра-
ќа единица на Армијата на Република Македонија - 
едедн медицински тим во состав од четворица припад-
ници на постојаниот состав на Армијата на Република 
Македонија (еден офицер, две цивилни лица и еден про-
фесионален војник), во состав на здружениот медицин-
ски тим од земјите потписнички на Јадранската повелба 
за ИСАФ мисија во Авганистан - грчки контингент, за 
период од шест месеца, сметано од август 2006 година. 

2. Финансиските трошоци за транспорт - делумно, 
сместување, исхрана и итна медицинска помош на учес-
ниците во мировната операција од точката 1 на оваа од-
лука, ги обезбедува Република Грција, а другиот дел од 
трошоците ги обезбедува Република Македонија. 

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

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

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

  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр.  07 - 2083/1                            Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
812. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 

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

операцијата “Слобода за Ирак”, во поствоената фаза 7, 
во мировна операција во Ирак, се испраќаат единици 
на Армијата на Република Македонија, и тоа:  

- еден вод на сили за специјални операции во состав 
од триесет и пет припадници на постојаниот состав на 
Армијата на Република Македонија, кои ќе учествуваат 
во обезбедувањето на стабилноста и поддршката на ко-
алиционите оперативни бази во Ирак и  

- пет офицери за работа во мултинационалните си-
ли (МНФ-И, МНЦ-И и МНСТЦ-И), Багдад, Ирак. 

2. Единиците на Армијата на Република Македони-
ја од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за период 
од шест месеца, сметано од јуни 2006 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана и итна медицинска помош на учесниците 
во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги 
обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а 
другиот дел од трошоците ги обезбедува Република 
Македонија. 

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

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 
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6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

   Бр.  07 - 2079/1                             Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
813. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР 

АЛТЕА  
1. За учество во мировната операција на Европската 

унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР “Алтеа”, се ис-
праќа единица на Армијата на Република Македонија 
во состав од: 

- еден офицер за врска во Командата на ЕУФОР во 
Сараево, 

- шест офицери, пилоти, 
- еден офицер, военовоздухопловен инженер, 
- четири подофицери, техничари-летачи и 
- четири подофицери и еден професионален војник, 

военовоздухопловни техничари  
и материјално-технички средства, и тоа: 
- хеликоптерски детачмант, составен од два транс-

портни хеликоптери, Ми-8/17. 
2. Единицата на Армијата на Република Македонија 

од точката 1 на оваа одлука се испраќа за период од 
шест месеца, сметано од јули 2006 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана, гориво и итна медицинска помош на учес-
ниците во мировната операција од точката 1 на оваа 
одлука, ги обезбедува Република Македонија. 

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

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

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
   Бр. 07 - 2080/1                              Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
814. 

Врз основа на членот 75 став 3 од Изборниот зако-
ник (“Службен весник на Република Македонија” број 
40/2006) и членот 80 став 5 од Законот за радиодифузна-
та дејност (“Службен весник на Република Македонија” 
број 100/2005), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРАВИЛАТА ЗА РАМНОПРАВЕН ПРИСТАП 
ВО МЕДИУМСКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ИЗ-
БОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2006 ГОДИНА  

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат правилата за обезбе-
дување рамноправен пристап на организаторите на из-
борна кампања во програмските сервиси на радиоди-

фузерите, и тоа: должината на траењето на изборното 
претставување, методите на рекламирање и условите за 
користење на програмското време за претставување на 
кандидатите и нивните програми. 

Одлуката не навлегува во уредувачката политика, 
самостојноста и независноста на радиодифузерите.  

 
Поимник  
Член 2 

Определени поими во оваа одлука го имаат следно-
во значење: 

1. Организатор на изборна кампања е овластено ли-
це од политичка партија, коалиција или група избирачи 
кои ја организираат изборната кампања; 

2. Облици на изборно медиумско претставување се 
дневно - информативните емисии, програмите што 
овозможуваат директен пристап на организаторите на 
изборна кампања до публиката, односно гласачите и 
посебните информативни емисии (интервјуа, дебати, 
дуели, актуелно-информативни емисии и програми за 
информирање на граѓаните за начинот и техниката на 
гласањето и за остварувањето на избирачкото право); 

3. Дневно-информативни емисии се сите изданија 
на вестите и радио и телевизиските дневници; 

4. Директен пристап до публиката, односно гласа-
чите се оние облици на изборно медиумско претставу-
вање преку кои организаторите на изборна кампања 
слободно ги промовираат своите програми, ставови и 
кандидати, без или со паричен надоместок (бесплатно 
политичко претставување и платено политичко рекла-
мирање); 

5. Бесплатно политичко претставување е директен 
пристап на организаторите на изборна кампања до пуб-
ликата, односно гласачите преку кој тие слободно и без 
паричен надоместок ги промовираат своите програми, 
ставови и кандидати; 

6. Платено политичко рекламирање е директен при-
стап на организаторите на изборна кампања до публи-
ката, односно гласачите преку кој тие ги промовираат 
своите програми, ставови и кандидати за паричен надо-
месток.  

Во платено политичко рекламирање спаѓаат: огла-
си, соопштенија, политички изборни спотови, музички 
спотови што функционираат како химни на организа-
торите на изборна кампања, преноси или снимки од 
митинзи, средби и други јавни настапи на организато-
рите на изборна кампања и 

7. Реален час го подразбира времето што изминува 
од почетокот до крајот на еден час сметано според ча-
совникот. 
 

Општи принципи 
Член  3 

Радиодифузерите, без оглед на јазикот на кој го 
емитуваат својот програмски сервис, се должни за вре-
ме на изборната кампања на организаторите на кампа-
њата да им овозможат подеднакви услови за пристап 
до сите облици на изборно медиумско претставување, 
во согласност со правилата утврдени во оваа одлука. 

 
Член 4 

Јавниот радиодифузен сервис и трговските радио-
дифузни друштва што одлучиле да ги покриваат избо-
рите, тоа треба да го прават на правичен, избалансиран 
и непристрасен начин во својата вкупна програма. 

 
Член 5 

Радиодифузерите со програмски сервиси на држав-
но ниво ќе овозможат избалансирано покривање на из-
борите во сите облици на медиумско претставување, со 
исклучок на платеното политичко рекламирање, почи-
тувајќи го принципот на пропорционалност според 
бројот на утврдени листи на кандидати за пратеници. 
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Член 6 
Радиодифузерите со програмски сервиси на локал-

но ниво ќе овозможат избалансирано покривање на из-
борите во сите облици на медиумско претставување, со 
исклучок на платеното политичко рекламирање, почи-
тувајќи го принципот на еднаквост според утврдените 
листи на кандидати за пратеници на подрачјето за кое 
локалниот радиодифузер има концесија за вршење  ра-
диодифузна дејност. 

 
Член 7 

За време на изборната кампања учеството на органи-
заторите на изборна кампања и на носителите на функ-
ции на власта во органите на државна управа, во другите 
државни органи, во правните и во другите лица на кои 
со закон им е доверено вршење јавни овластувања, во 
радио и телевизиските програми што не се поврзани со 
изборите не смее да биде во функција на кампањата.  

 
Член 8 

Уредници, новинари и други лица ангажирани во под-
готвувањето на програмите не можат да учествуваат во 
подготовките и реализирањето на изборната кампања.   

Доколку се определат за таква активност, се долж-
ни да престанат да ги вршат своите задачи во радиоди-
фузерот за времетраењето на изборната кампања, како 
и во деновите на изборниот молк. 

 
Член 9 

За време на изборната кампања, како и во периодот 
на изборниот молк, радиодифузерите не смеат да еми-
туваат платени огласи и реклами на органите на држав-
ната управа, другите државни органи, правни и други 
лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овла-
стувања, чија цел е промовирање на нивните резултати 
и активности.  

 
Член 10 

Јавниот радиодифузен сервис и трговските радиоди-
фузни друштва што ќе ги покриваат изборите со кој би-
ло облик на медиумско претставување, се должни да до-
несат сопствени правила за изборно медиумско претста-
вување и да ги достават до Советот за радиодифузија. 

Правилата за изборно медиумско претставување, 
радиодифузерите се должни да ги објават на своите 
програми. 

Трговските радиодифузни друштва што ќе емитува-
ат платено политичко рекламирање се должни да усво-
јат ценовници за платено политичко рекламирање и да 
ги достават до Советот за радиодифузија. 

Радиодифузерите што нема да ја покриваат избор-
ната кампања треба да го известат Советот за радиоди-
фузија за тоа. 

Обврските од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член, ра-
диодифузерите се должни да ги исполнат во рок од пет 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Времетраење на изборната кампања 

 
Член 11 

Изборната кампања започнува на 15 јуни во 00,00 
часот, а завршува на 3 јули 2006 година, во 24,00 часот.   

Изборната кампања не смее да трае 24 часа пред де-
нот на изборите и на денот на изборите (изборен молк).     

 
МРТ 

 
Член 12 

Јавниот радиодифузен сервис е должен да ја следи 
изборната кампања, односно да објавува информации 
за целината на изборниот процес, за законската регула-
тива за изборите, за активностите на сите учесници во 
изборната постапка, како и за текот на гласањето и за 
резултатите од изјаснувањето на граѓаните.  

МРТ е должна да емитува и да обезбеди избаланси-
рано време за бесплатно политичко претставување на 
организаторите на изборна кампања.  

МРТ има обврска да обезбеди редовно информира-
ње за изборниот процес и на лицата со оштетен слух.  

МРТ не смее да емитува никакви облици на избор-
но медиумско претставување на програмскиот сервис 
исклучиво наменет за емитување на активностите на 
Собранието на Република Македонија.  

 
II. ДНЕВНО-ИНФОРМАТИВНИ ЕМИСИИ 

 
Член 13 

Уредувачката одговорност за овие облици на избор-
но медиумско претставување ја имаат радиодифузерот 
и одговорното лице во радиодифузерот. 

 
Член 14 

При известувањето за текот на изборната кампања 
во дневно-информативните емисии, радиодифузерот 
треба да обезбеди избалансирано покривање на актив-
ностите на организаторите на изборна кампања, соглас-
но со принципите утврдени во членот 5, односно чле-
нот 6 од оваа одлука, при што треба да се почитуваат 
професионалните новинарски принципи и стандарди. 

 
Член 15 

Коментарите емитувани во рамките на дневно-ин-
формативните емисии мора да бидат одвоени како по-
себни целини и да бидат означени со името и презиме-
то на авторот, односно како редакциски коментар. 

 
Член 16 

За време на изборната кампања и во периодот на 
изборниот молк, информирањето за редовните актив-
ности на органите на државната управа, другите др-
жавни органи, правни и други лица на кои со закон им 
е доверено вршење јавни овластувања, во дневно-ин-
формативните емисии не смее да биде во функција на 
изборната кампања.  

 
III. ДИРЕКТЕН ПРИСТАП ДО ПУБЛИКАТА 

 
Член 17 

За содржината на директниот пристап до публиката 
се одговорни организаторите на изборна кампања. 

За емитувањето на директниот пристап до публика-
та, односно за почитувањето на одредбите од оваа од-
лука се одговорни радиодифузерот и одговорното лице 
во радиодифузерот. 

 
Член 18 

Радиодифузерите имаат право да одбијат да емиту-
ваат директен пристап до публиката, доколку е насочен 
кон насилно уривање на уставниот поредок или кон 
поттикнување или повикување на воена агресија или 
разгорување национална, расна, полова или верска 
омраза и нетрпеливост. 

 
Член 19 

Во директниот пристап до публиката не е дозволе-
но да учествуваат малолетници.  

 
Бесплатно политичко претставување 

 
Член 20 

Датумот и редоследот на емитување на бесплатното 
политичко претставување на организаторите на избор-
на кампања се утврдува со ждрепка.  

 
Член 21 

Бесплатното политичко претставување мора да биде 
соодветно и видливо означено како “бесплатно политич-
ко претставување” во текот на целото времетраење. 
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Платено политичко рекламирање  
Член 22 

Јавниот радиодифузен сервис не смее да емитува 
платено политичко рекламирање. 

 
Член 23 

За време на изборната кампања трговските радио-
дифузни друштва што одлучиле да ги покриваат избо-
рите можат да емитуваат 20% дополнително време за 
рекламирање од дневно емитуваното време, за емиту-
вање платена политичка програма, односно 20% или 12 
минути платено политичко рекламирање на еден реа-
лен час, согласно со Одлуката на Советот бр. 02-1105/2 
од 28 април 2006 година. 

Времето за рекламни спотови, телешопинг спотови 
и за другите форми на рекламирање утврдено со чле-
нот 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност, не 
смее да се користи за емитување платено политичко 
рекламирање. 

Дозволеното време за платено политичко реклами-
рање за секој реален час емитувана програма не може 
да се собира, односно не може да се пресметува како 
вкупно дозволено време според бројот на часови на 
програмата на трговското радиодифузно друштво. 

 
Член 24 

Трговските радиодифузни друштва на организато-
рите на изборна кампања им го отстапуваат времето за 
платено политичко рекламирање под еднакви услови за 
пристап и начин на плаќање. 

 
Член 25 

Трговските радиодифузни друштва, на еден организа-
тор на изборна кампања, можат да му отстапат најмногу 
половина од времето за платено политичко рекламирање 
(6 минути) на еден реален час емитувана програма. 

 
Член 26 

Платено политичко рекламирање не смее да се емиту-
ва во вести, во други дневно - информативни емисии, во 
посебни информативни емисии, во детски, училишни и 
образовни емисии, како и за време на директни преноси 
на верски, спортски, културни, забавни и други настани.   

 
Член 27 

Платеното политичко рекламирање треба да биде со-
одветно и видливо означено како “платено политичко 
рекламирање” во текот на целото времетраење и издвоено 
од другиот дел на програмата и од другите реклами. 

 
IV. ПОСЕБНИ ИНФОРМАТИВНИ ЕМИСИИ 

 
Член 28 

Радиодифузерите кои ќе реализираат посебни ин-
формативни емисии, треба да обезбедат еднаков трет-
ман на сите организатори на изборна кампања што ќе 
учествуваат во емисиите.  

 
Член 29 

Уредувачката одговорност за овие облици на избор-
но медиумско претставување ја имаат радиодифузерот 
и одговорното лице во радиодифузерот. 

 
Член 30 

Посебните информативни емисии не смеат да се ко-
ристат како платено политичко рекламирање. 

 
V. ИЗБОРЕН МОЛК 

 
Член 31 

За време на изборниот молк, кој започнува на 4 јули 
во 00,00 часот, а завршува на 5 јули 2006 година во 
19,00 часот, престануваат сите облици на изборно ме-
диумско претставување на организаторите на изборна 
кампања. 

При известувањето во деновите на изборниот молк, 
радиодифузерите не смеат да емитуваат информации, 
изјави, соопштенија на претставници на организатори-
те на изборна кампања и на политичари, како и други 
облици на известување што се, отворено или прикрие-
но, во функција на изборната кампања и што можат да 
влијаат врз одлуката на избирачите. 

За време на изборниот молк не е дозволено учество 
на организаторите на изборна кампања и на носителите 
на функции на власта во органите на државната управа, 
во другите државни органи, во правните и во другите 
лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овла-
стувања, во радио и телевизиските програми што не се 
поврзани со изборите. 

Начинот на известување во деновите на изборниот 
молк Советот за радиодифузија ќе го уреди со посебно 
Упатство. 

 
VI. ОБЈАВУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊА 

НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ 
 

Член 32 
Радиодифузерите, при објавувањето на резултатите 

од испитувања на јавното мислење, се должни да обез-
бедат доволно информации врз основа на кои јавноста 
ќе може да направи процена за веродостојноста на ис-
питувањето, и тоа:  

- да го наведат лицето или организацијата која го 
нарачала и платила испитувањето,  

- да го наведат името на институцијата што го извр-
шила испитувањето и применетата методологија, 

- да дадат показатели за големината и структурата 
на примерокот и 

- да го наведат датумот, односно периодот во кој е 
спроведено испитувањето. 

 
Член 33 

Резултатите од испитувањето на јавното мислење 
се објавуваат заклучно со 29 јуни 2006 година.   

Резултатите од испитувањата на јавното мислење 
што се спроведуваат на самиот ден на изборите (5 јули) 
не смеат да се објавуваат пред 19,00 часот, односно 
пред затворањето на избирачките места. 

 
Член 34 

Радиодифузерите не смеат да објавуваат резултати 
од други ненаучни и нерепрезентативни сондирања на 
јавното мислење како што се гласање на гледачи, слу-
шатели или читатели преку телефон (телевоутинг), ан-
кети спроведени на Интернет и анкети спроведени врз 
нерепрезентативен примерок.        

 
VII. ПРАВО НА ИСПРАВКА И ОДГОВОР 

 
Член 35 

Доколку во некој од облиците на изборно медиум-
ско претставување се изнесени неточни информации за 
учесник во изборната кампања, радиодифузерот е дол-
жен да му овозможи на учесникот во изборната кампа-
ња право на исправка или одговор.  

Барањето за објавување на исправката, односно од-
говорот се поднесува во рок од три дена од објавување-
то на информацијата.  

Исправката или одговорот треба да се ограничат са-
мо на демантирање на неточните податоци или инфор-
мации и да бидат приближно со иста должина како и 
изворно објавената информација, односно делот на ин-
формацијата за кој се однесуваат. 

Радиодифузерите се должни исправката или одго-
ворот да го објават во најкус можен рок, а најдоцна 24 
часа по добивањето.  

Исправката или одговорот се објавува во приближ-
но ист временски термин, во иста или слична емисија. 
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VIII.  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 36 
Постојните јавни претпријатија кои вршат радиоди-

фузна дејност на локално ниво не смеат да емитуваат 
платено политичко рекламирање. 

Во другите облици на изборно медиумско претста-
вување треба да го почитуваат принципот на еднаквост 
според утврдените листи на кандидати за пратеници на 
подрачјето на кое вршат радиодифузна дејност. 

 
Член 37 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07 - 2084/1                       Претседател 
22 мај 2006 година            на Собранието на Република 

  Скопје                                      Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
815. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (“Службен весник на Република Македонија” број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД  - КИЧЕВО 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд - Кичево, 

се разрешува Кирил Миладиноски. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07 - 2086/1                             Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
816. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (“Службен весник на Република Македонија” број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД  - ТЕТОВО 
 
1. Од функцијата судија на Основниот суд - Тетово, 

се разрешува Никола Ристоски. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07 - 2087/1                               Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

817. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (“Службен весник на Република Македонија” број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД  - ТЕТОВО 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд - Тетово, 

се разрешува Ќани Абдули. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07 - 2088/1                              Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
818. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (“Службен весник на Република Македонија” број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД - ГОСТИВАР 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд - Гости-

вар, се разрешува Лилјана Буреска, поради исполнува-
ње услови за старосна пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07 - 2089/1                             Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
819. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (“Службен весник на Република Македонија” број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД - РАДОВИШ 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд - Радо-

виш, се разрешува Славчо Милев, поради исполнување 
услови за старосна пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07 - 2090/1                             Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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820. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од  Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (“Службен весник на Република Македонија” број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
 
1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - 

Скопје, се разрешува Христо Јованов, по негово барање. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07 - 2091/1                       Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
821. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (“Службен весник на Република Македонија” број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
 
1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - 

Скопје, се разрешува Дејан Костовски, по негово барање. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07 - 2092/1                       Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
822. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од  Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (“Службен весник на Република Македонија” број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
 
1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје I 

- Скопје, се разрешува Снежана Фитеска, по нејзино 
барање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07 - 2093/1                              Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

823. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (“Службен весник на Република Македонија” број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
 
1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје II 

- Скопје, се разрешува Верица Велкова, по нејзино ба-
рање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

   Бр. 07 - 2094/1                              Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
824. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22 мај 2006 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ - ПОРОТНИЦИ  
ВО ОСНОВНИОТ СУД - ГОСТИВАР 

 
I. За судии - поротници во Основниот суд - Гости-

вар се избрани:  
1. Адријана Иваноска, 
2. Зурап Гезгин, 
3. Ефто Ѓурчиноски, 
4. Рада Аврамоска, 
5. Велибор Јованоски, 
6. Живка Стамеска и 
7. Марко Дукоски. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07 - 2095/1                              Претседател  
22 мај 2006 година             на Собранието на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
825. 

Врз основа на член 12 од Законот за државните на-
гради (“Службен весник на Република Македонија” 
број 52/2006), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ  
НА НАГРАДАТА “МАЈКА ТЕРЕЗА” 

 
1. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на наградата “Мајка Тереза”, се именуваат: 
а) за претседател 
акад. Момир Поленаковиќ, 
б) за членови: 
проф. д-р Ванчо Узунов од Скопје, 
Ерол Ризаов, новинар од Скопје, 
проф. Константин Танчев-Динка, академски сликар 

од Скопје, 
Јорго Ќука, стопанственик од Скопје, 
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Петар Т.Бошковски, писател од Скопје, 
Ресул Шабани, писател од Скопје, 
Бранко Ставрев, режисер од Скопје, 
Јасминка Чакар, пијанистка од Скопје, 
Зоица Пуровска Велевска, балетски уметник од 

Скопје, 
инж.Сами Фејзулаху, од Скопје, 
проф. д-р Ненад Вујадиновиќ од Скопје и 
проф. д-р Алајдин Абази, ректор на Универзитетот 

на Југоисточна Европа во Тетово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07 - 2096/1                          Претседател 

22 мај 2006 година             на Собранието на Република 
    Скопје                            Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

826. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 42/01 
и 5/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ  

АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 
 
1. За учество на вежбата “ADRIATIK ЕАGLЕ” (во 

натамошниот текст: Вежбата) која ќе се одржи во Ре-
публика Албанија, со учество на контингенти на воо-
ружените сили на армиите на Република  Албанија, Ре-
публика Хрватска и САД во периодот од 22.05.2006 го-
дина  до 17.06.2006 година, се испраќа една единица во 
состав од петнаесет припадници  од постојаниот состав 
на Армијата на Република Македонија, од единицата за 
специјални намени, со задача  спроведување на заед-
ничка комбинирана обука за борба против тероризмот, 
со изведување на операции во урбана средина, со опре-
ма и средства потребни за изведување на Вежбата. 

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежбата 
делумно ги обезбедува земјата домаќин Република Ал-
банија, а делумно ги обезбедува Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците на 
Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, 
Министерството за одбрана поднесува извештај пред 
Владата на Република Македонија. 

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

 
Брoj 19-2395/1                   Претседател на Владата 

18 мај  2006 година                на Република Македонија, 
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
827. 

Врз основа на член 139 став 2 од Законот за заштита 
на природата („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 67/04 и 14/06), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВ-
НАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО  

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Статутот на Јавната установа Национален парк 
Маврово, донесен од Управниот одбор на оваа јавна 
установа на седницата одржана на 16.05.2006 година. 

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

 
Брoj 19-2358/1                   Претседател на Владата 

18 мај  2006 година                на Република Македонија, 
    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
828. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) и член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 
37/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АРАПСКА РЕПУБ-
ЛИКА ЕГИПЕТ, СО СЕДИШТЕ ВО АЛЕКСАНДРИЈА 

 
Член 1 

Република Македонија отвора Генерален конзулат во 
Арапска Република Египет, со седиште во Александрија. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни работи 
на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 19-2342/1                  Претседател на Владата 

18 мај 2006 година               на Република Македонија,  
   Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
829. 

Врз основа на член 19 точка 12 од Законот за одбра-
на (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИТЕ 
НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

 
1. Заради утврдување на  организацијата,  подгото-

вките  и изведувањето на меѓународната симулациска 
вежба “СЕЕСИМ-06”, со цел за промовирање на  сора-
ботката, координацијата и интероперативноста помеѓу 
земјите од Југоисточна Европа, преку ефективна упо-
треба на компјутерско моделирање и симулирање, како 
и да се сочува и подобри координацијата  со земјите од 
регионот за давање и примање на помош од  разновид-
ните закани и опасности со кои се соочуваат, во перио-
дот од 08 -17 ноември 2006 година,  Министерството за 
одбрана на Република Македонија,  ќе ја организира и 
спроведе здружената меѓународна симулациска вежба 
“СЕЕСИМ-06“ во Министерството за одбрана. 

На вежбата ќе учествуваат претставници од Мини-
стерството за одбрана, Министерството за внатрешни ра-
боти, Министерството за надворешни работи, Министерс-
твото за здравство, Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, Министерството за животна 
средина и просторно планирање, Министерството за 
транспорт и врски, Дирекцијата-Центарот за управување 
со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. 

2. Финансиските трошоци за реализација на вежба-
та ќе паднат на товар на  Министерството за одбрана. 

3. Министерството за одбрана како носител на веж-
бата ќе ги изврши подготовките и организацијата  за 
учеството на вежбата. 
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4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија“.  

Брoj 19-2394/1                   Претседател на Владата 
18 мај  2006 година                на Република Македонија, 

    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

830. 
Врз основа на член 8 од Законот за концесии 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02) 
и член 93 од Законот за минералните суровини (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН 
ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕРМЕР ОД ЛЕ-
ЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ВЕПРЧАНИ,  

ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ-МАРИОВО 
 
1. Се дава согласност за целосен пренос на конце-

сија за експлоатација на минерална суровина - мермер 
од лежиштето на локалитетот кај с. Вепрчани, општина 
Витолиште - Мариово доделена со Одлука на Владата 
на Република Македонија бр. 23-3924/1 од 10.09.2003 
година на ЈТД “Мраморгран“ Лазароски и др. Прилеп, 
од ЈТД “Мраморгран“ Лазароски и др. Прилеп на 
“Унимарбле“ Лазароски ДООЕЛ Прилеп. 

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува 
на “Унимарбле“ Лазароски ДООЕЛ Прилеп, под истите 
услови под кои е доделена со Одлука на Владата на 
Република Македонија бр. 23-3924/1 од 10.09.2003 година 
на ЈТД “Мраморгран“ Лазароски и др. Прилеп, освен во 
однос на висината и критериумите за определување на 
надоместокот за концесии за вршење детални геолошки 
истражувања и експлоатација на минерални суровини, 
кои ќе се утврдат врз основа на Одлуката за определување 
на критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и 
експлоатација на минерални суровини (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 100/05). 

3. Како почеток на користење на пренесената кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за целосен пренос на пре-
нос на концесијата. 

4. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот од точка 1 на оваа одлука ќе го потпише мини-
стерот за економија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.  
     Бр. 19-2311/1                       Претседател на Владата 
18 мај 2006 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

831. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГНАЈСНИ ШКРИЛ-
ЦИ И КВАРЦ НА ТДУ "АЛГО НЕМЕТАЛИ" ДООЕЛ 
УВОЗ-ИЗВОЗ КРИВА ПАЛАНКА НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ  „ГОЛЕМИ ОРЉАК“  ЃЕРДАНИ  ПЛОЧИ  КАЈ  

С. ОТОШНИЦА, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 
 
1. На ДТУ "АЛГО НЕМЕТАЛИ" ДООЕЛ увоз-из-

воз Крива Паланка се дава концесија за експлоатација 
на минералната суровина – гнајсни шкрилци и кварц на 

локалитетот "Големи Орљак" Ѓердани Плочи кај с. 
Отошница, општина Ранковце со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни  со координати  како е дадено во табелава и тоа: 

 
Точка Координата 

X 
Координата 

Y 
Т-1 4.676.380,00 7.589.380,00 
Т-2 4.676.380,00 7.589.580,00 
Т-3 4.676.880,00 7.589.580,00 
Т-4 4.676.880,00 7.589.380,00 

 
Површината на просторот на експлотационото поле 

од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,10 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 100/2005).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците  ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП "Ма-
кедонски шуми" треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДТУ "АЛГО НЕМЕТАЛИ" ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, треба да изврши пошу-
мување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП 
"Македонски шуми". 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".  

Брoj 19-2315/1                  Претседател на Владата 
18 мај  2006 година               на Република Македонија, 

    Скопје              д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

832. 
 Врз основа на член 6, став 2 од Законот за конце-

сии (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните 
суровини (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА 
ДПТУ  “МЕТАЛ ПРЕС” ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ “ТИКИЈАРНИЦА” ВО БЛИЗИНА НА 

С. ПЧИЊА, ОПШТИНА КУМАНОВО  
1. На ДПТУ “МЕТАЛ ПРЕС” ДООЕЛ Скопје се да-

ва концесија за експлоатација на минералната суровина 
– варовник на локалитетот “Тикијарница” во близина 
на с.Пчиња, општина Куманово, со површина на про-
стор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати  како е дадено во табелава и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

-X 
КООРДИНАТА 

-Y 
Т-1 4.658 500,00 7.561 750,00 
Т-2 4.658 750,00 7.562 000,00 
Т-3 4.658 750,00 7.562 500,00 
Т-4 4.658 250,00 7.562 500,00 
Т-5 4.658 250,00 7.561 750,00 
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Површината на просторот на експлоатационото по-
ле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,344 km2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

                                                                                                                   
Број 19-2314/1                    Претседател на Владата 

18 мај  2006 година                на Република Македонија, 
    Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
833. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18.05.2006 година, донесе 

                                                          
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЦЕМЕНТЕН ЛА-
ПОРЕЦ НА АД ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" СКОПЈЕ 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ  УСЈЕ,  СОПИШТЕ И  КИСЕЛА 

ВОДА, ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
 

1. На АД ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" Скопје се дава 
концесија за експлоатација на минералната суровина – 
цементен лапорец на локалитетот "Усје", Сопиште и 
Кисела Вода, општина Кисела Вода со површина на 
простор на концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати  како е дадено во табелава, 
и тоа: 

 
Точка Координата 

X 
Координата 

Y 
Т-1 4.646.380,00 7.537.860,00 
Т-2 4.646.270,00 7.538.000,00 
Т-3 4.646.270,00 7.538.170,00 
Т-4 4.646.580,00 7.538.500,00 
Т-5 4.646.250,00 7.538.380,00 
Т-6 4.645.800,00 7.537.960,00 
Т-7 4.645.580,00 7.537.920,00 
Т-8 4.645.040,00 7.537.000,00 
Т-9 4.645.880,00 7.537.000,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува П= 0,9 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 

за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 100/05).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток  ќе се смета денот на потпишување-
то на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија,  
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

                                                                         
Брoj 19-2317/1                    Претседател на Владата 

18 мај  2006 година                на Република Македонија, 
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
834. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – КВАРЦЕН ПЕ-
СОК НА АД  ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" СКОПЈЕ 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ С. ВАРВАРА КО СОПИШТЕ,  

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
 

1. На АД ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" Скопје се дава 
концесија за експлоатација на минералната суровина – 
кварцен песок на локалитетот с. Варвара КО Сопиште, 
општина Кисела Вода, со површина на простор на кон-
цесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани  со ко-
ординати  како е дадено во табелата и тоа: 

               
ТОЧКА КООРДИНАТА 

-X 
КООРДИНАТА 

-Y 
Т-1 4.641 220,00 7.535 430,00 
Т-2 4.641 620,00 7.535 790,00 
Т-3 4.641 180,00 7.536 300,00 
Т-4 4.641 040,00 7.535 700,00 

 
Површината на просторот на експлотационото поле 

од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,26 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 100/05).  

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".                                                                                          

Брoj 19-2313/1                  Претседател на Владата 
18 мај  2006 година               на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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835. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18.05.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛА-
ШИРАЊЕ НА ДПУТ "ВЛАМАР" ДООЕЛ КИЧЕВО 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. ИЗВОР 

ОПШТИНА ДРУГОВО – КИЧЕВО  
1.На ДПУТ "ВЛАМАР" ДООЕЛ Кичево, се дава 

концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина – подземна вода за пиење/флаширање 
на локалитетот во близина на с. Извор општина Друго-
во – Кичево, со површина на концесиски простор за де-
тални геолошки истражувања дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.592 700,00 7.484 830,00 
Т-2 4.592 760,00 7.484 770,00 
Т-3 4.592 820,00 7.484 830,00 
Т-4 4.592 760,00 7.484 880,00 

 
Површината на просторот на концесија за истражува-

ње од точка 1 на оваа одлука изнесува П= 0,0065 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 100/05).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.  

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Брoj 19-2316/1                   Претседател на Владата 

18 мај  2006 година                на Република Македонија, 
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
836. 

Врз основа на член 48 од Законот за концесии 
("Службен весник на Република Македонија" број 
25/02)  и член 87 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија број 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  18.05.2006 година, донесе  

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ  МЕРМЕР 
ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С.ВЕ-
ПРЧАНИ, ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ ОД ДРПТУ  
ЕУРО-СИВЕЦ  ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО  СКОПЈЕ 

 
1. Се одзема концесијата за експлоатација на мине-

рални суровини  мермер  од лежиштето на локалитетот 
кај с.Вепрчани, општина Витолиште  од   ДРПТУ "Еу-

ро-сивец" експорт-импорт ДОО Скопје доделена со 
Одлука на Владата на Република Македонија бр. 19-
1197/1 од 11.04.2005 година. 

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се одзема 
заради неплаќање на концесиските надоместоци. 

3. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија бр. 12-718/8 од 15.04.2005 година 
ќе го раскине Министерот за економија. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во "Службен весник на Република 
Македонија".  

 
Брoj 19-2225/1                  Претседател на Владата 

18 мај  2006 година               на Република Македонија, 
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
837. 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 
и 24/03) и член 88 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВАРОВНИК И 
ЛАПОРОВИТИ ВАРОВНИЦИ НА ДПТ "АГРОСФ-
РУТ КОРТАКИ" ДООЕЛ СТРУМИЦА, НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ КАРА ТАРЛА  С. КОШЕВО,  ОПШТИНА 

КАРБИНЦИ, ШТИПСКО 
 
1. На ДПТ "Агросфрут Кортаки" ДООЕЛ Струмица 

се дава концесија за експлоатација на минералната су-
ровина варовник и лапоровити варовници на локалите-
тот Кара Тарла с. Кошево, општина Карбинци, Штип-
ско, со површина на простор на концесија за експлоа-
тација дефиниран со точки мегусебно поврзани со пра-
ви линии, а точките дефинирани со координати како е 
дадено во табелава, и тоа: 

 
Поле А                                    Поле Б 
Точка Координата 

X 
Координата 

Y Точка Координата 
X 

Координата 
Y 

Т-1 4.621.750,00 7.609.350,00 Т-1 4.622.500,00 7.610.500,00
Т-2 4.622.400,00 7.609.150,00 Т-2 4.622.875,00 7.610.500,00
Т-3 4.622.750,00 7.610.125,00 Т-3 4.623.100,00 7.611.000,00
Т-4 4.622.250,00 7.610.180,00 Т-4 4.622.500,00 7.611.200,00
Т-5 4.621.810,00 7.609.550,00    

 
Површината на просторот на концесија за експлоа-

тација од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,90 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи  во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и за висината на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и експ-
лоатација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 100/05).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.  

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија.  

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

 7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".  

Брoj 19-2318/1                  Претседател на Владата 
18 мај  2006 година               на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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838. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛА-
ШИРАЊЕ НА ДТУ "ПЕЛИН КОМПАНИ" ДОО 
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ ГРАБОЈЦА С. ЛОЖАНИ ОПШТИНА СТРУГА 

 
1. На ДТУ "ПЕЛИН КОМПАНИ" ДОО експорт-им-

порт Скопје, се дава концесија за детални геолошки 
истражувања на минерална суровина подземна вода за 
пиење/флаширање на локалитетот Грабојца с. Ложани 
општина Струга, со површина на концесиски простор 
за детални геолошки истражувања дефиниран со точки 
мегусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 

Т-1 4.565 495,55 7.473 962,26 
Т-2 4.565 512,40 7.473 998,53 
Т-3 4.565 331,01 7.474 082,79 
Т-4 4.565 314,16 7.474 046,51 

 
Површината на просторот на концесија за истражу-

вање од точка 1 на оваа одлука изнесува П= 0,008 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 100/05).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.  

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

6.Во име на Владата на Република Македонија, Догово-
рот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Брoj 19-2312/1                  Претседател на Владата 

18 мај  2006 година               на Република Македонија, 
    Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
839. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 
за забавните игри („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 го-
дина, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 19-159/1 ОД 26.01.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
„ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 
ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА УЛ.  

„КРСТЕ МИСИРКОВ“ БР. 61 ВО СКОПЈЕ  
1. Во Лиценцата под бр. 19-159/1 од 26.01.2006 го-

дина издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје за постојано приредување 
на посебни игри на среќа во автомат клуб во точката 3 
бројот „17“ се заменува со бројот „20“. 

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

 
       Бр. 19-2192/1                      Претседател на Владата 
 18 мај 2006 година                 на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
840. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
18.05.2006 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 19-157/1 ОД 26.01.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ 
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
ШТО СЕ НАОЃА НА УЛ. „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИД-
СКИ“ ББ ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ ПАСАЖ ВО ОХРИД 

 
1. Во Лиценцата под бр. 19-157/1 од 26.01.2006 го-

дина издадена на Друштвото за туризам, угостителство 
и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје, за постојано 
приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб 
во точката 3 бројот „22“ се заменува со бројот „19“. 

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

 
       Бр. 19-2194/1                      Претседател на Владата 
   18 мај 2006 година               на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
841. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
18.05.2006 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/2 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈА-
НО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 

СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 го-

дина издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје за постојано приредување 
на посебни игри на среќа во автомат клуб во точката 3 
бројот „23“ се заменува со бројот „25“, а по зборот 
„среќа“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и 1 
електронски рулет“. 

2. Ова изменување и дополнување на лиценца се об-
јавува во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 19-2193/1                        Претседател на Владата 
18 мај 2006 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
842. 

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за заштита и 
спасување (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2004 и 49/2004), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ГЛАВНИОТ 
ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ  

1. За членови на Главниот штаб за заштита и спасу-
вање се именуваат: 
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- Тодор Грков, раководител на Секторот за плани-
рање и развој во Дирекцијата  за заштита и спасување, 
одговорен  за планирање,   

- Љупчо Мираковски, раководител на Секторот за 
оперативни, општи работи и обука во Дирекцијата за 
заштита и спасување, одговорен за оперативни работи, 

- Лидија Бјелица, советник за засолнување и лизга-
ње на земјиште во Дирекцијата за заштита и спасува-
ње, одговорен за  засолнување, евакуација и згрижува-
ње на настрадано и загрозено население, 

- Блага Цветковска, раководителот на Одделение за 
обука во Дирекцијата за заштита и спасување, одгово-
рен за радиолошко-хемиско-биолошка заштита. 

- Ѓорѓи Крстевски, виш соработник во Министерс-
твото за транспорт и врски, одговорен  за спасување од 
урнатини, 

- Гоце Лазароски, раководител на Сектор за одржу-
вање и подобрување на режимот на водите во Управа 
за водостопанство во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство,  одговорен за заштита и 
спасување од поплави, 

- Трајко Тодорчевски, раководител на Одделение за 
инспекција во Дирекцијата за заштита и спасување, од-
говорен за заштита и спасување од пожари, 

- Љупче Петрески, раководител на Одделение за 
планирање во Дирекцијата за заштита и спасување, од-
говорен за заштита и спасување од  неексплодирани 
убојни средства, 

- Жарко Шутиновски, д-р на медицина, пом. рако-
водител на Секторот  за развој,  медицинска опрема и 
подготовка на здравството за  функционирање во  криз-
ни состојби во Министерството за здравство,  одгово-
рен за прва  медицинска помош, 

- м-р Мурат Насуфи, дипл.ветеринар, виш соработ-
ник во Генералниот секретаријат на Владата на Репуб-
лика Македонија, одговорен за заштита и спасување на 
животни и производи од животинско потекло, 

- Сокол Фејзулаи, претставник од Дирекцијата за 
заштита и спасување, 

- Зоран Златевски, државен советник во Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
одговорен за заштита и спасување на растенија и про-
изводи од растително потекло, 

 - Рахим Муслиу, советник – инспектор во Мини-
стерството за локална самоуправа, одговорен за сора-
ботка со единиците на локалната самоуправа, 

- Владо Стојанов, раководител на Одделение за на-
менско производство во Управата за наменско произ-
водство, орган во состав на Министерството за еконо-
мија, одговорен за логистичко обезбедување, 

- Данчо Марковски, државен советник во Мини-
стерството за надворешни работи, одговорен за меѓу-
народна  соработка,  

- Доне Влашки, државен советник во Министерс-
твото за финансии, одговорен за финансиски работи,  

- Хисен Џемаили, директор на Службата за просто-
рен информативен систем, орган во состав на Мини-
стерството за  животна  средина и просторно планира-
ње, одговорен за асанација на теренот. 

2. Со именувањето на членовите на Главниот штаб 
за заштита и спасување им престанува мандатот на си-
лите на цивилната заштита со формациски состав фор-
мирани согласно со одредбите на Законот за одбрана. 

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

 
Бр. 33-1712/4                  Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

843. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ПРОБИШТИП  

1. Иванка Брљамова се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа –Пробиштип. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Пробиштип се имену-
ва Светлана Трифунова. 

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

Бр. 33-1843/2                   Претседател на Владата 
11 мај 2006 година              на Република Македонија,  

 Скопје             д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

844. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КОЧАНИ 

 
1. Јулија Цоневска се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа –Кочани. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Кочани се именува 
Аки Акиов. 

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

Бр. 33-1843/3                   Претседател на Владата 
11 мај 2006 година              на Република Македонија,  

   Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
 __________ 

845. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/ 
2005), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИН-
СКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КРИВА  

ПАЛАНКА 
 
1. Даниела Јакимовска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа –Крива Паланка. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа – Крива Паланка се 
именува Бобан Николовски. 

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

Бр. 33-1843/4                  Претседател на Владата 
11 мај 2006 година              на Република Македонија,  

     Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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846. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ГЕВГЕЛИЈА 

 
1. Ангелина Петкова се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа –Гевгелија. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Гевгелија се именува 
Благица Опарова, дефектолог. 

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

 
Бр. 33-1843/5                     Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
847. 

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-
штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –БЕРОВО 
 
1. Маја Николова се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа –Берово. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Берово се именува 
Марјан Соколчевски. 

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

Бр. 33-1843/6                    Претседател на Владата 
11 мај 2006 година               на Република Македонија,  

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

848. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на  11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ШТИП 
 
1. Слободан Трајковски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа –Штип 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Штип се именува Љу-
бе Здравков. 

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

 
Бр. 33-1843/7                    Претседател на Владата 

11 мај 2006 година               на Република Македонија,  
   Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

849. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ВЕЛЕС 
 
1. Веселинка Тошевска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа –Велес. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа –Велес се именува Милица 
Јовановска, д-р на медицина, специјалист дерматолог. 

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

Бр. 33-1843/8                   Претседател на Владата 
11 мај 2006 година              на Република Македонија,  

   Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

850. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ВИНИЦА 

 
1. Драгица Ристовска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа –Виница. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Виница се именува 
Дејан Ефремов, педагог. 

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

 
Бр. 33-1843/9                    Претседател на Владата 

11 мај 2006 година               на Република Македонија,  
 Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
851. 

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-
штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – НЕГОТИНО 

 
1. Лазо Атанасов се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа –Неготино. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Неготино се именува 
Цветанка Ристова. 

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

 
Бр. 33-1843/10                    Претседател на Владата 

11 мај 2006 година               на Република Македонија,  
  Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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852. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на   11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –КУМАНОВО 

 
1. Шукри Исуфи се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа –Куманово. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Куманово се именува 
Елмаз Муслиу, машински инженер. 

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

Бр. 33-1843/11                    Претседател на Владата 
11 мај 2006 година              на Република Македонија,  

     Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

853. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на  11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –КРУШЕВО 

 
1. Елена Димовска се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа –Крушево. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Крушево се именува 
Ѓорѓи Николоски. 

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

 
Бр. 33-1843/12                   Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
854. 

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-
штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – БИТОЛА 

 
1. Пецо Аспровски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа –Битола. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Битола се именува Јас-
на Дурлова. 

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

 
Бр. 33-1843/13                   Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

855. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА- КИЧЕВО 
 
1. Мира Митревска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа –Кичево. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Кичево се именува 
Мара Мишковска. 

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

 
Бр. 33-1843/14                    Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
856. 

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-
штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –КАВАДАРЦИ 

 
1. Роза Гичова се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за со-
цијална работа –Кавадарци. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Кавадарци се именува 
Гордана Сокаровска. 

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

Бр. 33-1843/15                  Претседател на Владата 
11 мај 2006 година              на Република Македонија,  

  Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

857. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ПРИЛЕП 

 
1. Цветанка Јанеска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа –Прилеп. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Прилеп се именува Јо-
ван Кулески. 

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

Бр. 33-1843/16                Претседател на Владата 
11 мај 2006 година             на Република Македонија,  

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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858. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –РЕСЕН  
1. Ѓорѓи Стојановски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа –Ресен. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Ресен се именува Але-
ксандра Цуцевска. 

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

Бр. 33-1843/17                  Претседател на Владата 
11 мај 2006 година              на Република Македонија,  

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

859. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
1. Мирјана Калофова се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа – Свети Николе  

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Свети Николе се име-
нува Ангелчо Миланов. 

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

Бр. 33-1843/18                  Претседател на Владата 
11 мај 2006 година              на Република Македонија,  

   Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

860. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА  НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
 
1. Дијана Димковска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа на град Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа  на град Скопје се име-
нува Душко Миновски. 

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

Бр. 33-1843/19                   Претседател на Владата 
11 мај 2006 година              на Република Македонија,  

  Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

861. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – СТРУМИЦА 

 
1. Марија Николова се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа –Струмица.  

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Струмица се именува 
Ѓорѓи Стојков, дипл. правник. 

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

 
Бр. 33-1843/20                  Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
   Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
862. 

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-
штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –СТРУГА 
 
1. Слободан Савески се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа –Струга. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Струга се именува Ва-
лон Џила. 

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

 
Бр. 33-1843/21                   Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
  Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
863. 

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-
штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –РАДОВИШ 

 
1. Зујца Камчева се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа –Радовиш. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Радовиш се именува 
Стоја Гаволугова. 

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

Бр. 33-1843/22                   Претседател на Владата 
11 мај 2006 година               на Република Македонија,  

  Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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864. 
Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-

штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.50/97; 16/2000; 17/2003; 65/2004; 62/2005 и 111/ 
2005), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ОХРИД 
 
1. Павлина Пероска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа –Охрид. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Охрид се именува Ди-
јана Видическа. 

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

 
Бр. 33-1843/23                 Претседател на Владата 

11 мај 2006 година             на Република Македонија,  
      Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
865. 

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-
штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИН-
СКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ДЕБАР 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа –Дебар се 
разрешуваат: 

- Мојси Даци, 
- Весна Шуменковска. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа –Дебар се имену-
ваат: 

- Назиф Бекири,  
- Астрит Чутра. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 33-1843/24                  Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
  Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
866. 

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-
штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ДЕЛЧЕВО 

 
1. Богданка Димитровска се разрешува од должно-

ста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа –Делчево. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Делчево се именува 
Митко Василевски, дипл. професор по македонски ја-
зик и книжевност. 

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

 
Бр. 33-1843/25                 Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
867. 

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-
штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ГОСТИВАР 

 
1. Таири Мухамед се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа –Гостивар. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Гостивар се именува 
Селим Исеини. 

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

 
Бр. 33-1843/26                   Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
868. 

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната за-
штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ТЕТОВО 

 
1. Олга Ѓоркоска се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа –Тетово. 

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа –Тетово се именува 
Фатмир Емурлаи. 

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

 
  Бр. 33-1843/27                 Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
   Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
869. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истра-
жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.13/96 и 29/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 годи-
на, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на  ЈНУ Институт  за на-
ционална историја - Скопје бр.02- 136/3 од 10 април 
2006 година, со која за директор на Институтот е из-
бран д-р Тодор Чепреганов, научен советник во Инсти-
тутот и досегашен директор на Институтот. 

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

 
Бр. 33-1810/4                   Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
   Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
870. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија “ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 
37/2006), а во врска со одредбите на Националната 
стратегија за изедначување на правата на лицата со 
хендикеп во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.101 /2001), Владата на 
Република Македонија,  на седницата одржана на 11 
мај  2006 година,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ЕД-
НАКВИ ПРАВА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од должноста членови  на Националното коорди-

нативно тело за еднакви права на лицата со инвалид-
ност на Република Македонија, се разрешуваат: 

- Виолета Димовска, 
-Снежана Матовска. 
2. За членови  Националното координативно тело за 

еднакви права на лицата со инвалидност на Република 
Македонија се именуваат: 

- Василка Димоска, д-р на медицина , специјалист 
по социјална медицина и организација на здравствена-
та дејност – програмер менаџер во РЦПЛИП – ПОРА-
КА – Скопје, 

- Валентина Мирковиќ, претседател на ГЦПЛИП – 
ПОРАКА- Скопје, 

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

 
Бр. 33-2083/2                  Претседател на Владата 

11 мај 2006 година             на Република Македонија,  
 Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
871. 

Врз основа на член 14 од Законот за попис на земјо-
делството во Република Македонија, 2006 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2006), Владата на Република Македонија , на седни-
цата одржана на  11 мај 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ КОМИТЕТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИТЕ СТАТИСТИКИ  
1. За претседател и членови на Управниот комитет 

за развој на земјоделските статистики се именуваат: 
а) за претседател: 
- Апостол Симовски, директор на Државниот завод 

за статистика. 

б) за членови: 
- Алириза  Елези, државен советник во Министерс-

твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
- Пејо Тодевски, раководител на одделение во Ми-

нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, 

- Стевче Стефановски, директор на Агенцијата за 
поттикнување на развојот на земјоделството – Битола, 

- Александар Николовски, раководител на одделе-
ние во Секретаријатот за европски прашања, 

- Зоранчо Муканов, раководител на сектор во Др-
жавниот завод за геодетски работи, 

- д-р Миле Пешевски, професор на Факултетот за 
земјоделски науки и храна,  

- м-р Вања Кондратенко, раководител на одделение 
во Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство – Управа за  ветеринарство        

- Стојан Лазарев, претседател на Комисијата за ру-
рален развој во Заедницата на единиците на локалната 
самоуправа на Република Македонија,  

- Ефтим Шаклев, претседател на Федерацијата на 
фармерите во Република Македонија, 

- д-р Коле Василевски, професор на Шумарскиот 
факултет – Скопје, 

- Мухедин Брава, заменик на директорот на Држав-
ниот завод за статистика, 

- м-р Дончо Герасимовски, државен советник во 
Државниот завод за статистика. 

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

 
Бр. 33-2129/2                  Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
872. 

Врз основа на член 19 од Законот за поттикнување 
на развојот на стопански недоволно развиените по-
драчја („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 2/94 и 39/99), Владата на Република Македонија , 
на седницата одржана на  11 мај 2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА 
ЗА НЕПОВРАТНО УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕ-
ТО НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ ОД СТОПАН-
СКАТА И НЕСТОПАНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
И ЗА УЧЕСТВОTО ВО  ТРАЈНИОТ ВЛОГ ВО ФИ-
НАНСИРАЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ  

ПРОЕКТИ ОД СТОПАНСТВОТО  
1. Тања Алтанџиева  се разрешува од должноста 

претседател на Комисијата за давање мислење за одо-
брување на средства од Програмата за неповратно 
учество во финансирањето на инвестициони проекти 
од стопанската и нестопанската инфраструктура и за 
учествово во  трајниот влог во финансирањето на од-
делни инвестициони проекти од стопанството поради 
заминување на друга должност. 

2. За претседател на Комисијата за давање мислење 
за одобрување на средства од Програмата за неповрат-
но учество во финансирањето на инвестициони прое-
кти од стопанската и нестопанската инфраструктура и 
за учествово во трајниот влог во финансирањето на од-
делни инвестициони проекти од стопанството се име-
нува Пламенчо Ѓеоргиевски, државен секретар во Ми-
нистерството за локална самоуправа. 

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

Бр. 33-2172/2                     Претседател на Владата 
11 мај 2006 година              на Република Македонија,  

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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873. 
Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за за-

штита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Репуб-
лика Македонија , на седницата одржана на 11 мај 2006 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН 

ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ 
 
1 За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова – Национален парк Маврово, Маврови Анови се 
именуваат: 

- Даниела Стефкова, дипл. правник, раководител на 
одделение во Министерството за животна средина и 
просторно планирање, претставник на основачот, 

- Медат Арслани, географ, претставник на основачот, 
 - Фуат Черкези, наставник по географија и истори-

ја, претставник на општината Маврово и Ростуша, 
- Томо Ѓорѓевски, дипл. шумарски инженер, прет-

ставник на стручниот орган на Националниот парк Ма-
врово, 

- Икмет Ејупи, шумарски техничар, претставник на 
стручниот орган на Националниот парк Маврово. 

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

  
Бр. 33-2189/2                   Претседател на Владата 

11 мај 2006 година               на Република Македонија,  
 Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
874. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000; 12/2003:55/2005 и 37/ 
2006) и член 9 од Одлуката за основање на Јавна уста-
нова за управување и заштита на Националниот парк 
Галичица („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 9/2006), Владата на Република Македонија  на сед-
ницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ В. Д. ДИРЕКТОР НА 
ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД  

1. За вршител на должноста директор на Јавната 
Установа Национален Парк Галичица, Охрид се имену-
ва Андон Бојаџи, дипл. шумарски инженер. 

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

Бр. 33-2272/1                 Претседател на Владата 
11 мај 2006 година              на Република Македонија,  

   Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

875. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на  11 мај 2006 донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГОСТИВАР 
 
1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Гостивар се именува 
Абдулмуталип Алији, досегашен заменик на јавниот 
правобранител на Република Македонија за подрачјето 
на Гостивар. 

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

 
Бр. 33-2273/1                    Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
876. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на  11 мај 2006 донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА БИТОЛА 
 
1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на  Битола се именува Ви-
олета Костова – Талевска, досегашен заменик на јавни-
от правобранител на Република Македонија за подрач-
јето на Битола. 

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

 
Бр. 33-2274/1                   Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
 Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
877. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на  11 мај 2006 донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРИЛЕП 
 
1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на  Прилеп се именува 
Стеван Трајкоски, досегашен заменик на јавниот пра-
вобранител на Република Македонија за подрачјето на 
Прилеп. 

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

 
Бр. 33-2275/1                    Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
 Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
878. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на  11 мај 2006 донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ШТИП 
 
1.За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Штип се именува Ва-
лентина Арсова, адвокат од Штип. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 33-2276/1                     Претседател на Владата 

11 мај 2006 година               на Република Македонија,  
 Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
879. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на  11 мај 2006 донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КАВАДАРЦИ 
 
1.За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на  Кавадарци се именува 
Евдокија Заркова Иванова, раководител на Отсекот за 
аналитика во Министерство за внатрешни работи – Ре-
гионален центар за гранични работи Југ- Кавадарци. 

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

 
Бр. 33-2277/1                   Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
880. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за за-
штита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Репуб-
лика Македонија , на седницата одржана на 11 мај 2006 
година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН 

ПАРК ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа  

- Национален парк Пелистер, Битола се именуваат: 
- Менка Спировска, дипл. биолог, државен совет-

ник во Министерството за животна средина и простор-
но планирање, претставник на основачот, 

- Валериј Пенев, технолог инженер, советник во 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање, претставник на основачот, 

- Владимир Василевски, дипл. економист, претстав-
ник на стручниот орган на Националниот парк Пелистер, 

- Иљо Стерјовски, шумарски техничар, претставник 
на стручниот орган на Националниот парк Пелистер. 

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

Бр. 33-2278/1                    Претседател на Владата 
11 мај 2006 година              на Република Македонија,  

 Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

881. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на  11 мај 2006 донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ТЕТОВО  
1.За заменик на јавниот правобранител на Република 

Македонија за подрачјето на Тетово се именува Бари 
Шабани, државен советник во Министерството за правда. 

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

 
Бр. 33-2279/1                   Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
 Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
882. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на  11 мај 2006 донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
 
1.За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Скопје се именува 
Ивица Петров, стручен соработник во Основниот суд 
Скопје II - Скопје. 

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

 
Бр. 33-2280/1                    Претседател на Владата 

11 мај 2006 година             на Република Македонија,  
 Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
883. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на  11 мај 2006 донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУГА 
 
1.За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Струга се именува На-
дежда Ѓореска, советник во Јавното правобранителство 
на Република Македонија за подрачјето на Струга. 

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

 
Бр. 33-2281/1                   Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
 Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
884. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на  11 мај 2006 донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ШТИП 
 
1. Мирослав Димитров се разрешува од функцијата 

заменик на јавниот правобранител на Република Маке-
донија за подрачјето на Штип, поради истек на времето 
за кое е именуван. 

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

 
Бр. 33-2282/1                   Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
 Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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885. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на  11 мај 2006 донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КАВАДАРЦИ 

 
1. Цвета Костова, се разрешува од функцијата заме-

ник на јавниот правобранител на Република Македони-
ја за подрачјето на Кавадарци, поради истек на времето 
за кое е именувана. 

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

 
Бр. 33-2283/1                    Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
 Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
886. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на  11 мај 2006 донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ТЕТОВО 
 
1. Зоран Илијевски, се разрешува од функцијата за-

меник на јавниот правобранител на Република Македо-
нија за подрачјето на Тетово, поради истек на времето 
за кое е именуван. 

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

 
Бр. 33-2284/1                    Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
 Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
887. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за за-
штита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Репуб-
лика Македонија , на седницата одржана на 11 мај 2006 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН 

ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа  

- Национален парк Галичица, Охрид се именуваат: 
- Сашо Секуловски, дипл. земјоделски инженер, по-

мошник раководител на сектор во Министерството за 
животна средина и просторно планирање, претставник 
на основачот,  

-Атнан Речи, вработен во МЈП ПРОАКВА – Струга, 
претставник на основачот, 

- Милчо Георгиевски, виш кустос – историчар на 
уметност, претставник  на општината Охрид, 

- Љупчо Димиџијевски, дипл. инженер агроном, 
претставник на стручниот орган на Националниот парк 
Галичица,  

- Огнен Достиноски, дипл. шумарски инженер, 
претставник на стручниот  орган на Националниот 
парк Галичица. 

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

 
Бр. 33-2286/1                 Претседател на Владата 

11 мај 2006 година              на Република Македонија,  
 Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
888. 

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

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА МАШИНИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат суштествените 

барања за машини од аспект на здравје и безбедност, 
кои треба да бидат исполнети пред нивното пуштање 
на пазар или ставање во употреба. 

Одредбите на овој правилник се однесуваат и на 
безбедносните компоненти на машините, кои се пу-
штаат на пазар, одвоено од машините. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

(а) машина е: 
-  склоп од меѓусебно поврзани делови или компо-

ненти, од кои што најмалку еден е подвижен, со соод-
ветни направи со кои се става во погон, контролни и 
енергетски кола и здружени заради одредена примена, 
а особено за преработка, обработка, движење или паку-
вање на материјал;  

- постројка е склоп на поединечни машини кои, за-
ради постигнување на иста цел, се аранжирани и упра-
вувани така да функционираат како интегрална целина;    

- изменлива опрема, е опрема која ја модифицира 
функцијата на машината, која е пуштена на пазарот со 
цел да биде склопена со машина или серија од различ-
ни машини или пак со влечна машина од страна на са-
миот оператор доколку таа опрема не претставува ре-
зервен дел или алат; 

(б) Безбедносна компонента е компонента, која не 
претставува заменлива опрема, која што производите-
лот ја пушта на пазар за да со нејзината употреба се ис-
полни безбедносна функција и чија што хаварија или 
лошо функционирање ги загрозува безбедноста или 
здравјето на изложените корисници.  

 
II. ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА 

 
Член 3 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на:  
1. машини чии единствен извор на силина претста-

вува директно применета рачна сила, со исклучок на 
машините наменети за подигнување или спуштање на 
товари; 

2. медицински помагала, кои при употреба се во ди-
ректен контакт со пациентите; 

3. специјална опрема која се користи на игралишта 
и/или во забавни паркови; 

4. парни котли, резервоари и садови под притисок; 
5. машини кои се специјално проектирани или ста-

вени во употреба за нуклеарни цели кои во случај на 
дефект би предизвикале емисија на радиоактивност; 

6. извори на радиоактивност кои се дел од машина; 
7. огнено оружје; 
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8. резервоари и цевководи за бензин, дизел гориво. 
запаливи течности и опасни материи; 

9. транспортни средства, односно возила и  прикол-
ки за возила исклучиво наменети за превоз на патници 
по воздушен или копнен пат, железнички мрежи или 
водни патишта, како и транспортни средства доколку 
таквите средства се проектирани за транспорт на стоки 
по воздушен пат, на јавни патишта или железнички 
мрежи или по вода, освен возила кои се користат во 
индустријата за ископување на минерали; 

10. поморски бродови и морски подвижни построј-
ки заедно со опремата која што се наоѓа на таквите 
бродови или постројки; 

11. жичари, вклучувајќи воздушен воз (кабини или 
прикачени седишта) на жица за јавен или засебен пре-
воз на лица;  

12. земјоделски и шумарски трактори односно се-
кое моторно возило опремено со тркала или гасенични 
тркала, а кои имаат најмалку две осовини, а чија основ-
на функција се состои во нивната влечна моќ и кои се 
специјално проектирани за влечење, туркање, носење 
или ставање во погон на одредени алати, машини или 
приколки наменети за употреба во земјоделството или 
шумарството, а кои можат да бидат опремени за носе-
ње товар или патници;  

13. машини специјално проектирани и изработени 
за воени или полициски цели;  

14. лифтови кои трајно служат на одредени нивоа 
на згради и конструкции, кои имаат кабина која се дви-
жи помеѓу водилки кои се круто поставени под агол 
поголем од 15 степени кон хоризонталата и предвиде-
ни за транспорт на: 

- лица;  
- лица и стока; 
- само стока, ако кабината е пристапна, што значи, 

лице да може во неа да влезе без тешкотија и да е опре-
мена со управувачки уреди сместени во кабината или 
на дофат на лицето кое се наоѓа внатре; 

15. средства за транспорт на лица со возила поставени 
на шина, со погон преку запченик и запчеста летва; 

16. рударски постројки за дигање; 
17. театарски - сценски дигалки;  
18. градежни дигалки наменети за кревање на лица 

или лица и стока. 
Кога за машините или безбедносни компоненти, 

ризиците на кои се однесува овој правилник се целосно 
или делумно опфатени со технички прописи донесени 
врз основа на Законот за безбедност на производите, 
тогаш одредбите од овој правилник не се применуваат. 

Во случаите кога ризиците кај машини се од еле-
ктрично потекло, тогаш за машините се применуваат 
одредбите  на Правилникот  за електрична опрема наме-
нета за користење во определен нисконапонски опсег. 

 
III. ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР, СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА 

И ТРГОВСКИ САЕМИ  
Член 4 

Производителот може да ги пушти на пазар или стави 
во употреба, машините или безбедносните компоненти 
кои се предмет на овој правилник, согласно Законот за 
безбедност на производите, само доколку при нивната со-
одветна употреба, инсталирање и одржување не ги загро-
зуваат здравјето или безбедноста на луѓето и во одреден 
случај на домашните животни и имотот.  

Член 5 
Машините и безбедносните компоненти можат да 

се изложуваат на трговски саеми, изложби, демонстра-
ции и слични манифестации и кога не се во согласност 
со одредбите од овој правилник,  доколку постои вид-
лив знак кој јасно покажува дека  машините или без-
бедносните компоненти  не се за продажба сî до мо-
ментот на нивното усогласување од страна на произво-
дителот со одредбите од овој правилник.  

Во тек на демонстрацијата на машините и безбед-
носните компоненти треба да бидат преземени соод-
ветни безбедносни мерки заради обезбедување на за-
штита на луѓето. 

 
Член 6 

Машините кои самостојно не можат да функциони-
раат, можат да бидат пуштени на пазар или ставени во 
употреба како машини во смисла на овој правилник, ако  
производителот, приложи изјава дека машините ќе би-
дат вградени или склопени со други машини, согласно 
Анекс II точка Б кој е составен дел од овој правилник.  

Изменливата опрема од член 2 став 1 точка а)  али-
неја 2 од овој правилник, не треба да се пушта на пазар 
или става во употреба без да има  СЕ обележување  и 
ЕС изјава за сообразност,  согласно Анекс II точка А од 
овој правилник. 

Безбедносните компоненти од член 2 став 1 точка 
б) од овој правилник, можат да се пуштаат на пазар 
или ставаат  во употреба, доколку за нив е приложена 
ЕС изјава за сообразност од страна на производителот, 
согласно Анекс II, точка В од овој правилник. 

 
IV. СУШТЕСТВЕНИ БАРАЊА И  НАЦИОНАЛНИ 

СТАНДАРДИ 
 

Член 7 
Машините се смета дека се во согласност со одред-

бите од овој правилник,  ако: 
-  машините имаат  СЕ  обележување и ЕС изјава за 

сообразност предвидена во Анекс II, точка А од овој 
правилник   и 

    - безбедносните компоненти имаат ЕС изјава за 
сообразност, која е предвидена согласно Анекс II, точ-
ка В од овој правилник . 

 
Член 8 

Машините и безбедносните компоненти од член 2 
на овој правилник, согласно Законот за безбедност на 
производите треба да ги исполнуваат суштествени ба-
рања од Анекс  I. 

 
Член 9 

Освен барањата од член 8 на овој правилник, пред 
пуштање на  машините или безбедносните компоненти 
на пазарот, или нивно ставање во употреба, производи-
телот треба согласно Законот за безбедност на произ-
водите да ги исполни следниве барања за: 

1.  машини кои не се наведени во Анекс IV: 
- да подготви техничка документација (во натамош-

ниот текст техничко досие) согласно точка 3 и точка 4 
од Анекс В,  

- да подготви ЕС изјава за сообразност согласно 
Анекс II и да ја приложи кон секоја машина; 

- на секоја машина да прикачи СЕ обележување 
согласно Анекс III; 

2.  безбедносни компоненти кои не се наведени во 
Анекс IV: 

- да подготви техничко досие согласно точка 3 и 
точка 4 од Анекс В,  

- да подготви ЕС изјава за сообразност согласно 
Анекс II, точка В и да ја приложи кон секоја безбеднос-
на компонента; 

3.  машини наведени во Анекс IV: 
-  да подготви техничко досие согласно Анекс VI, 
- да подготви ЕС изјава за сообразност согласно 

член 11 од овој правилник и Анекс II и да ја приложи 
кон секоја машина; 

- да ја примени постапката согласно член 12 од овој 
правилник, 

 - на секоја машина да прикачи СЕ обележување 
согласно Анекс III; 

4.  безбедносни компоненти наведени во Анекс IV: 
- да подготви техничко досие согласно Анекс VI, 
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- да ја примени постапката согласно член 13 од овој 
правилник, 

- да подготви ЕС изјава за сообразност согласно 
Анекс II, точка В и кон секоја безбедносна компонента 
да приложи ЕС изјава за сообразност. 

  
Член 10 

Машините или безбедносните компоненти, се смета 
дека ги исполнуваатт суштествените безбедносни бара-
ња, предвидени во Анекс I, ако се изработени согласно 
националните стандарди објавени во Листата на стан-
дарди за машини. 

 
V.  ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ 
 

Член 11 
Машините и безбедносните компоненти се смета 

дека се во согласност со одредбите од овој правилник, 
ако производителот, за сите произведени машини или 
безбедносни компоненти изработи ЕС изјава за соо-
бразност согласно Анекс II точка А или точка В. 

Машините се смета дека се во согласност со одред-
бите од овој правилник, ако производителот прикачи 
СЕ обележување на сите произведени машини. 

 
Член 12 

Производителот, пред да пушти машини на пазарот: 
а)  за секоја машина, ако не е наведена во Анекс IV,  

изработува техничко досие согласно Анекс V 
б) за секоја машина, ако  е наведена во Анекс IVа 

нејзиниот производител не ги почитува националните 
стандарди објавени во Листата на стандарди за маши-
ни, доставува примерок од машината за ЕС – испитува-
ње на тип  во согласност со Анекс VI кој е составен дел 
на овој правилник; 

в) за секоја машина, од Анекс IV, а која е произве-
дена согласно со националните стандарди објавени во 
Листата на стандарди за машини: 

-  изработува техничко досие согласно  Анекс VI, 
кое го испраќа до телото за оцена на сообразност, а кое 
веднаш треба да го потврди приемот на досието и да го 
задржи; или 

- доставува досие согласно во Анекс VI, до телото 
за оцена на сообразност, кое потврдува дека национал-
ните стандарди објавени во Листата на стандарди за 
машини се правилно применети и изработува сертифи-
кат за сообразност за досието; 

- поднесува примерок од машината за ЕС испитува-
ње на тип предвидено во Анекс VI. 

Во случаите кога за изработка на техничко досие од 
став 1, точка (в) алинеја 1 од овој член, се применуваат 
одредбите од точките 5 и 7 од  Анекс VI. 

Во случаите од став 1 точка (в), алинеја 2 овој член, се 
применуваат одредбите од точките 5, 6 и 7 од Анекс VI. 

Во случаите од став 1, точка (а) и точка (в) алинеја 
1 и 2 од овој член,со ЕС изјавата за сообразност се по-
тврдува, дека е во согласност со суштествените барања 
од овој правилник. 

 Во случаите кога од став 1, точка (б) и точка (в), 
алинеја 3 од овој член со ЕС изјавата за сообразност, се 
потврдува сообразноста со примерокот кој бил подло-
жен на ЕС испитување на тип. 
 

Член 13 
Одредбите од член 12 се применуваат и на безбед-

носните компоненти, ако во текот на ЕС испитување на 
тип, телото за оцена на сообразност ја потврдило соо-
бразноста на безбедносните компоненти  дека ги ис-
полнуваат  безбедносните функции и за кои производи-
телот потврдил со Изјава за сообразност.   

Член 14 
Во случај кога за машината се применуваат одред-

би од други технички прописи кои се однесуваат на 
други аспекти, а со кои се пропишува СЕ обележување, 
се смета дека машината е сообразна со одредбите на 
тие  технички прописи. 

Член 15 
Кога производителот не постапил согласно одред-

бите од член 11, член 12, член 13 и член 14 од овој пра-
вилник, во тој случај лицето кое ја пушта на пазарот  
машината или безбедносните компоненти, како и лице-
то кое склопува машина или нејзини делови или безбе-
досни компоненти од различно потекло или изработува 
машини или безбедносни компоненти за сопствена 
употреба, треба да постапи согласно истите. 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат 
на лица кои на машина или влечна машина монтираат 
изменлива опрема доколку деловите се компатибилни 
и секој од деловите има СЕ обележување и во прилог 
има ЕС изјава за сообразност. 

 
VI. ТЕЛА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ 

     
Член 16 

Телата за оцена на сообразност, што се вклучени во 
постапките за оцена на сообразноста согласно член 12 
од овој правилник треба да ги исполнат критериумите 
предвидени во Анекс VII. 

Телата за оцена на сообразност кои ги исполнуваат 
критериумите за оцена на сообразност предвидени со 
националните стандарди објавени во Листата на стан-
дарди за машини се смета дека ги задоволуваат крите-
риумите предвидени во Анекс VII. 

 
VII.  СЕ - ОБЕЛЕЖУВАЊЕ 

 
Член 17 

Обележувањето за сообразност - СЕ се состои од 
иницијалите ,,СЕ’’.  Формата на обележувањето е даде-
на во Анекс III. 

СЕ обележувањето треба да биде биде јасно и вид-
ливо, согласно точка 1.7.3 од Анекс I. 

Ако СЕ обележувањето е неправилно изведено, 
производителот треба машината или изменливата 
опрема да ги направи сообразни со одредбите од овој 
правилник кои се однесуваат на СЕ обележувањето.  

  
VIII.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 18 

Согласно член 14 од овој правилник, производите-
лот во период на усогласување со одредбите од овој 
правилник, може да избере кои постапки ќе ги приме-
ни, а при што СЕ обележувањето ќе значи сообразност 
со техничките прописи, кои  производителот ќе ги при-
мени. Во овој случај, деталите од техничките прописи 
означени со нивниот број и скратено име треба да би-
дат приложени во документите, известувањата или 
упатствата согласно техничките прописи  кои треба да 
бидат приложени кон машината. 

 
Член 19 

Одредбите од член 9, точка 1, алинеја 3, член 16 и 
член 18 од овој правилник и одредбите од анексите, а кои 
се однесуваат на односите со Европската Комисија и зем-
јите членки на Европската Унија, ќе влезат во сила со де-
нот на пристапување на Република Македонија во полно-
правно членство на Европската Унија или со влегувањето 
во сила на соодветен протокол за оцена на сообразност со 
кој се воспоставува слободно движење на производите од 
овој правилник меѓу Република Македонија и Европската 
унија, со денот на влегување во сила на овој протокол. 

 
Член 20 

На започнатите постапки за пуштање на пазар и 
ставање во употреба на машини и безбедносни компо-
ненти произведени во Република Македонија, ќе се 
применуваат до 31.12.2008 година следните прописи:  
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1. Правилник за техничките нормативи за леарска 
индустрија (Службен лист на СФРЈ бр.14/79; бр.11/80 и 
бр.65/91) 

2. Правилник за техничките нормативи за примена 
на моторни пили со ланец во шумарството (Службен 
лист на СФРЈ бр.34/80) 

3. Правилник за техничките нормативи за пластич-
на преработка на обоени метали (Службен лист на 
СФРЈ бр.25/86) 

4. Правилник за техничките нормативи за заштита 
од статички елетрицитет (Службен лист на СФРЈ 
бр.62/73) 

5.  Правилник за техничките нормативи за машини 
со дизел мотори кои се користат при подземни рудар-
ски работи во јами без метан (Службен лист на СФРЈ 
бр.66/78) 

6. Правилник за техничките нормативи за дигалки 
(Службен лист на СФРЈ бр.65/91) 

7. Правилник за техничките нормативи за фасадни 
лифтови на електричен погон (Службен лист на СФРЈ 
бр. 19/86) 

8. Правилник за техничките нормативи за висечки 
скелиња на електричен погон (Службен лист на СФРЈ 
бр. 19/86) 

9. Правилник за техничките нормативи за лифтови 
на електричен погон за вертикален транспорт на вози-
ла, со кабина во која е дозволен пристап на луѓе (Служ-
бен лист на СФРЈ бр.55/87) 

10. Правилник за техничките нормативи за подвиж-
ни скали и ленти за превоз на луѓе (Службен лист на 
СФРЈ бр.66/78; 13/82; и 42/88) 

11. Правилник за техничките нормативи за ласер-
ски уреди и системи (Службен лист на СФРЈ бр. 72/87). 

12. Правилник за техничките нормативи за работа на 
орудијата за работа (Службен лист на СФРЈ бр. 18/91). 

 
Член 21 

Анекс I, Анекс II, Анекс III, Анекс IV, Анекс V, 
Анекс VI, Анекс VII се дадени во прилог и се  составен 
дел на овој правилник.  

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија’’.   
    Бр. 07-4197/1                       Министер, 
17 мај 2006 година                   м-р Фатмир Бесими, с.р. 

  Скопје       
 

АНЕКС  I                   
ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БАРА-
ЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПРОЕКТИРАЊЕТО 
И ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАШИНИ И БЕЗБЕД-

НОСНИ КОМПОНЕНТИ  
Во смисла на овој Анекс ››машина‹‹ е, или ››маши-

на‹‹ или ››безбедносна компонента‹‹ како што е дефи-
нирано во член 2 од овој правилник. 

 
ПРЕЛИМИНАРНИ ЗАБЕЛЕШКИ  

1. Обврските предвидени со основните здравствени 
и безбедносни барања се применуваат само кога по-
стои соодветниот ризик за односната машина кога таа 
се употребува под услови предвидени од страна на 
производителот. Барањата во точка 1.1.2, точка 1.7.3. и 
точка 1.7.4 од овој Анекс  се применуваат врз сите ма-
шини опфатени со овој правилник.  

2. Основните здравствени и безбедносни барања 
предвидени во овој правилник се задолжителни.  Меѓу-
тоа, имајќи го во предвид техничкото ниво, можеби не-
ма да се постигнат целите кои тој ги поставува. Во та-
ков случај, машините треба да бидат проектирани и 
изработени, така што колку што е можно повеќе да се 
доближи до тие цели.  

3. Основните здравствени и безбедносни барања се 
групирани врз основа на опасностите што ги покриваат.  

Машините, претставени со серија на опасности, се 
наведени во повеќе точки на овој Анекс.  

Производителот ги проценува опасностите и ги 
идентификува кои што се однесуваат на неговата ма-
шина, а потоа ја проектира и изработува машината 
имајќи ја предвид сопствената проценка.   

 
1. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ  

БАРАЊА 
 

1.1. Општи забелешки 
 
1.1.1. Дефиниции  
Изразите употребени во Анекс I, Анекс II, Анекс 

III, Анекс IV, Анекс V, Анекс VI и Анекс VII од овој 
правилник го имаат следното значење: 

1. ››опасна зона‹‹ означува било која зона во/или 
околу машината во која загрозеното лице е предмет на 
ризик на своето здравје или безбедност;  

2. ››изложено лице‹‹ е било кое лице кое целосно 
или делумно се наоѓа во опасна зона;  

3. ››оператор‹‹  е лице или лица задолжени за инста-
лирање, управување, дотерување, одржување, чистење, 
поправање или транспортирање на машини. 

 
1.1.2. Принципи за сеопфатна безбедност  
(а) Машината треба да биде изработена, така што ќе 

одговара на својата функција и ќе може да се прилаго-
дува и одржува, а притоа да не бидат изложени на ри-
зик лицата кои ги вршат овие работи во услови и рамки 
предвидени од страна на производителот.  

Цел на превземените мерки треба да биде елимина-
ција на ризикот од несреќа во текот на веројатниот рок 
на траење на машината, вклучувајќи ги фазите на мон-
тажа и демонтажа, дури и кога ризиците за несреќа по-
текнуваат од предвидливи абнормални ситуации.   

(б) При избирање на најсоодветните методи, произ-
водителот ги применува следниве принципи по дадени-
от редослед: 

- отстранување или намалување на ризикот во нај-
висока можна мера (во основа безбедно проектирање и 
изработка на машина), 

- превземање на потребните заштитни мерки во вр-
ска со ризици кои не можат да бидат отстранети и 

- да ги информира корисниците за преостанатите 
ризици кои се должат на недостатоци на усвоените за-
штитни мерки, назначувајќи дали е потребна специјал-
на обука и лична заштитна опрема. 

(в) При проектирање и изработка на машини, како и 
при изработка на  упатства, производителот треба да ја 
предвиди не само нормалната  употреба на машините, 
туку исто така и очекуваната  невообичаена употреба, 
но во разумни граници. 

Машината треба да биде така проектирана  за да се 
спрече невообичаена употреба, ако таа предизвикува 
ризик. Во упатството за работа треба да се предвиди 
несоодветна примена на машината, која според искус-
твото може да настане.  

(г) При употреба во пропишаните услови треба да 
се земат во предвид ергономските принципи: неудоб-
носта, заморот и психолошкиот стрес со кои се соочува 
операторот и истите да се намалат на минимум. 

(д) При проектирањето и изработка на машина, 
производителот треба да ги земе предвид ограничува-
њата на кои што е подложен операторот како резултат 
на употребата на потребната предвидлива  опрема за 
лична заштита (како што се обувки, ракавици, и т.н.).  

(е) Машинита треба да биде испорачана со цело-
купната специјална опрема и додатоци со што ќе се 
овозможи нејзино прилагодување, одржување и упо-
треба без ризик.   
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1.1.3. Материјали и производи  
Материјалите кои што се употребуваат за изработка 

на машини или производи кои што се употребуваат и се 
добиваат во текот на нејзината употреба не треба да ги за-
грозуваат безбедноста и здравјето на изложените лица.   

Онаму каде што се употребуваат флуиди, машините 
треба да бидат проектирани и изработени за употреба, 
без ризик кој би се појавил при  полнење, употреба, по-
правка или истекување.   

 
1.1.4. Осветлување  
Производителот треба да обезбеди интегрално 

осветлување за оние операции за кои што е веројатно 
дека недостатокот од светло би предизвикал ризик и 
покрај амбиенталното светло со нормален интензитет.  

Производителот обезбедува простор без сенки кои 
што би можеле да предизвикаат непријатност, без раз-
дразливи заслепувања и без опасни стробоскопски ефе-
кти кои се должат на осветлувањето кое што го обезбе-
дил производителот.  

Внатрешните делови кои бараат чести проверки ка-
ко и местата за прилагодување и одржување треба да 
бидат снабдени со соодветно осветлување. 

  
1.1.5. Проектирање на машина кој го олеснува раку-

вањето со истата  
Машината или секоја нејзина компонента треба: 
-  да биде погодна за безбедно ракување, 
- да биде спакувана или проектирана така што би 

можела да биде складирана безбедно и без оштетувања 
(пр. соодветна стабилност, специјална потпора, и т.н.). 

Ако тежината, големината или формата на машини-
те или на нивните составни компоненти спречуваат 
нивно рачно поместување, машината или секоја нејзи-
на составна компонента, треба:  

- да биде снабдена со места за закачување на опре-
ма за подигнување, или  

- да биде проектирана  така што би можела да биде 
снабдена со такви места за закачување  (пр. отвори со 
навој), или  

- да биде со таков облик што ќе овозможи лесно за-
качување на стандардна опрема за подигнување. 

Кога машината или некоја од нејзините компоненти 
треба да биде поместена рачно, таа треба: 

-  да биде лесно подвижна, или  
- да биде опремена со направи за подигнување (пр. 

рачки, куки и т.н.) за безбедно поместување. 
Неопходно е да се преземат посебни мерки за раку-

вање со алат и/или машински компоненти, дури и за 
оние чија тежина е мала, затоа што и тие би можеле да 
бидат опасни (форма, материјал и т.н.). 

 
1.2. Управување                                                  
1.2.1. Безбедност и сигурност на управувачките  си-

стеми  
Управувачките системи треба да бидат проектирани 

и изработени така што ќе бидат безбедни и сигурни и 
ќе оневозможат појава на опасни ситуации. Пред се тие 
треба да бидат проектирани и изработени така што: 

- ќе можат да ја задржат својата функција при стро-
ги работни услови и надворешни влијанија, 

- грешките во логиката  да не доведат до опасни си-
туации. 

1.2.2. Управувачки  уреди  
Управувачките уреди треба да бидат: 
- јасно видливи и лесни за препознавање и соодвет-

но обележани каде што е тоа потребно; 
- поставени така да овозможат безбедно оперирање 

без двоумење или губење на време и без двосмисле-
ност; 

- проектирани, така што движењето при управува-
ње да биде соодветно со неговиот ефект;  

- лоцирани надвор од опасни зони, со исклучок на 
одредени управувачки уреди каде што е тоа потребно, 

како што се прекинувачи за итни случаи, конзола за 
обука и програмирање и дрг.; 

- поставени така што при управување не можат да 
предизвикаат дополнителен ризик; 

- проектирани или заштитени така што посакувани-
от ефект, каде е вклучен ризик,  не може да настапи без 
активирање; 

- изработени така што ќе можат да го издржат пред-
виденото оптоварување, особено внимание треба да се 
посвети на уредите за итно исклучување кои се изло-
жени  на зголемено оптоварување. 

Ако некои управувачки уреди се проектирани и 
изработени за извршување на повеќе операции (пр. та-
статура и т.н.), тогаш секоја операција треба јасно да 
биде назначена за да не дојде до забуна.  

Управувачки уреди треба да бидат така поставени да 
нивната позиција, траекторија и отпор при работа се соод-
ветни на операцијата што треба да се изврши земајќи ги 
во обзир ергономските принципи. Неопходно е да бидат 
земени предвид ограничувањата кои се должат на неоп-
ходната или предвидената употреба на опрема за лична 
заштита (како што се обувки, ракавици, и т.н.). 

Машините треба  да бидат снабдени со индикатори 
(бројчаници, сигнални уреди, и т.н.) потребни за без-
бедно оперирање. Операторот треба да биде во мож-
ност да ги чита истите од управувачкото место.  

Од главното управувачкото место, операторот тре-
ба да биде во можност да утврди дека нема изложени 
лица во опасните зони.   

Доколку тоа не е возможно, управувачкиот систем 
треба да биде проектиран и изработен така што ќе даде 
звучен и/или светлосен предупредувачки сигнал, пред 
машината да започне да работи. Изложеното лице треба 
да има време и можности да превземе итна активност за 
спречување на почетокот на работата на машината.  

1.2.3.Вклучување  
Вклучување на машината во работа треба да биде 

само со намерно активирање на управувачкиот уред. 
Барањето од став 1 на оваа точка се однесува и за: 
- повторно вклучување на машина по прекин, од 

било која причина, 
- при значителна промена на работните услови (пр. 

брзина, притисок, и т.н.), освен во случај кога повтор-
ното вклучување или промената на работните услови 
не претставува ризик за изложените лица.  

Основното барање не се однесува на повторното 
вклучување на машината или пак на промената на ра-
ботните услови кои се резултат на нормалното пратење 
на автоматскиот  циклус.  

Во случај кога машината има неколку управувачки 
уреди за вклучување при што операторите можат да се 
доведат во опасност едни со други, неопходно е постое-
ње на дополнителни уреди (пр. уреди за овозможување 
или селектирање кои ќе му овозможат само на еден ме-
ханизам  да биде активиран во даден момент) кои треба 
правилно да се постават, за да исклучат такви ризици.  

За постројки кои функционираат автоматски, треба 
да постои можност,  лесно  реактивирање по престано-
кот на работата, а откако ќе бидат исполнети условите 
за безбедна работа.  

 
1.2.4. Уред за исклучување  
а) Нормално исклучување  
Неопходно е секоја машина да биде опремена со 

управувачки уред со кој што машината ќе биде комп-
летно исклучена.   

Секоја работна станица треба да биде опремена со 
управувачки уред кој ќе  запре дел од или сите подвиж-
ни делови, во зависност од типот на опасност, така што 
машината ќе се доведе во безбедна состојба. Уредот за 
исклучување на машината треба да има предност во 
однос на уредите за вклучување.  
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Откако машината или нејзините опасни делови ќе 
бидат исклучени треба да биде прекинато снабдување-
то со енергија на соодветните уреди за активирање. 

б) Итно исклучување  
Секоја машина треба да биде опремена со еден или 

повеќе уреди за итно исклучување со кои ќе се овозмо-
жи отстранување на постоечка или идна опасност.  Со 
исклучок: 

- кај машини,  во кои уредот за итно исклучување 
нема да го намали ризикот затоа што не го намалува 
времето на запирање, или пак ако не може да се презе-
мат специјални мерки за да се спречи ризикот, 

- рачни мобилни машини и рачно наведувани ма-
шини. 

Уредот за итно исклучување треба: 
- да е јасно препознатлив, јасно видлив и да има со-

одветен  пристап за брзо активирање; 
- да го запре опасниот процес колку што е можно 

побрзо без создавање на дополнителни опасности; 
- каде што е неопходно, да го активира или да го 

дозволи активирањето на одредени безбедносни за-
штитни движења. 

Активното дејство на уредот за итно исклучување 
престанува со неговото вклучување, а тоа вклучување 
на уредот за итно исклучување треба да трае додека 
има потреба, но не треба да постои можност уредот 
сам од себе да се врати во активно дејство, без да се де-
активира командата за исклучување, која е возможна 
само со соодветно дејство врз уредот за итно исклучу-
вање. Кога уредот ќе се врати во активно дејство, не 
треба повторно да ја вклучи машината, туку само со 
повторно рестартирање.  

Во случај кога постројката или деловите на построј-
ката  се проектирани за заедничка работа, производите-
лот треба да ја проектира и изработи постројката така 
што уредите за исклучување, вклучувајќи го и уредот за 
итно исклучување, ќе треба да ја запрат не само самата 
постројка, туку и сета опрема која и претходи и/или и 
следи, ако нивната понатамошна работа е опасна.  

1.2.5. Избор на начин на управување и работа 
Избраниот начин на управување треба да ги упра-

вува сите други управувачки системи со исклучок на 
итното исклучување. 

Доколку машината е проектирана и изработена, за да 
може да се користат различни начини на управување и 
работа,  кои претставуваат различни нивоа на безбед-
ност (пр. подесување, одржување, контрола,  и т.н.), тре-
ба да биде опремена со бирач на начинот на управување 
и работа, кој  ќе може да се фиксира во секоја позиција. 
Секоја позиција на бирачот треба да соодветствува со 
единствен начин на работа и управување. Бирачот може 
да биде заменет со друга метода за бирање која што ја 
ограничува употребата на некои функции на машината 
на некои операторски категории (пр. пристапни шифри 
на некои нумерички управувани функции, и т.н.)  

Доколку, за некои операции, машината треба да 
функционира со неутрализирани заштитни уреди, би-
рачот на начинот на работа и управување треба исто-
времено: 

- да го стави вон употреба начинот за автоматско 
управување; 

- да дозволува движења исклучиво од управувачки-
те уреди кои бараат постојана активност; 

- да дозволува операција на опасни подвижни дело-
ви само при постигнати услови за безбедност (пр. на-
малена брзина, намалена моќ, чекор-по-чекор или дру-
го соодветно решение) отстранувајќи моментални 
опасности  поврзани во серија;  

- да оневозможи движење кое би можело да предиз-
вика опасност, сакајќи или несакајќи преку делување 
на внатрешните сензори на машината. 

Покрај тоа, операторот треба да биде во состојба да 
ја управува работата на деловите на кои работи,  до 
точка на прилагодување.  

1.2.6. Прекин  на дотокот на енергија    
Било кој прекин на дотокот на енергија во машина-

та и повторното воспоставување на доток по прекин 
или флуктацијата не треба да доведе до опасна ситуа-
ција, односно: 

- машината не треба неочекувано да се вклучи; 
- не треба да се оневозможи исклучување на маши-

ната ако командата за тоа веќе била дадена; 
- ниту еден подвижен дел од машината или работен 

дел што  се наоѓаат  во машината не треба да падне или 
да биде исфрлено; 

- автоматското или мануелно исклучување на дви-
жечките делови, кои и да се, треба да се одвива непре-
чено; 

- заштитните уреди треба да бидат целосно упо-
требливи, односно не треба да откажат со работа. 

 
1.2.7. Прекин во управувачкото коло  
Грешка во логиката на управувачкото коло,  прекин 

или оштетување  на управувачкото коло не треба да до-
веде до опасна ситуација, особено:  

- машината не треба неочекувано да се вклучи; 
- не треба да се оневозможи исклучување на маши-

ната ако командата за тоа веќе била дадена; 
- ниту еден подвижен дел од машината или парче 

што се наоѓаат  во машината не треба да падне или да 
биде исфрлено; 

- автоматското или мануелно исклучување на дви-
жечките делови, кои и да се, треба да се одвива непре-
чено; 

- заштитните уреди треба да бидат целосно упо-
требливи односно не треба да откажат со работа. 

 
1.2.8. Софтвер  
Интерактивниот софтвер меѓу операторот и управу-

вачкиот систем на машината треба да биде едноставен 
за употреба.  

 
1.3. Заштита од механички ризици  
1.3.1. Стабилност  
Машините и нивните компоненти и опрема треба 

да бидат проектирани  и изработени така што ќе бидат 
доволно стабилни за употреба без ризик од превртува-
ње, паѓање или неочекувано движење во рамките на 
предвидените услови за работа (доколку е неопходно 
да се земат предвид и климатските услови).  

Ако машините сами по себе или пак нивното поста-
вување не нуди доволна стабилност, тогаш во упат-
ствата треба да се внесат и да се означат соодветните 
места и средства за прицврстување.  

 
1.3.2. Ризик од хаварија во тек на работа  
Различните делови на машините како и нивните 

елементи за спојување треба да бидат во можност да го 
издржат оптеретувањето на кои се изложени при рабо-
та, како што предвидел производителот.  

Издржливоста на употребените материјали треба да 
биде соодветна со намената на машината, како што 
предвидел производителот, особено  во врска со фено-
менот на замор, стареење, корозија и абење.  

Од причини на безбедност, производителот треба 
во упатството да ги назначи, потребните редовни про-
верки и сервиси. Во даден случај, тој треба да ги посо-
чи деловите кои се предмет на абење и критериумите 
за нивна замена.  

Во случај кога и покрај превземените мерки остану-
ва ризикот од хаварија (пр. како во случај со кршење и 
распрскување на брусните камења) подвижните делови 
да бидат склопени и поставени, така што во случај на 
кршење нивните делови ќе бидат локализирани.   

Цврстите и флексибилните цевководи низ кои по-
минуваат течности, особено оние под висок притисок, 
треба да бидат во состојба да го издржат внатрешниот 
и надворешниот притисок и треба цврсто да бидат 
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прицврстени  и/или заштитени од секаков вид на над-
ворешни притисоци и повреди; неопходно е превзема-
ње на претходни мерки со кои ќе се осигура дека не по-
стои ризик од оштетување (нагло движење, високопри-
тисни млазници, и т.н.).  

За да се избегне опасноста по изложените лица (пр. 
кршење на алат), т.е. кога работното парче што треба 
да се обработува, автоматски се донесува  до алатот, 
тогаш треба да бидат исполнети следните услови:  

- кога работното парче доаѓа во контакт со алатот, 
тогаш алатот треба да ги постигне потребните услови 
за работа, 

- кога алатот стартува и/или запира (намерно или 
случајно) брзината на поместот на работното парче и 
движењето на алатот треба да бидат координирани. 

 
1.3.3. Ризици кои се должат на паѓање или исфрла-

ње на предмети 
За да се спречат ризици, предизвикани од предмети 

што паѓаат или се исфрлаат (пр. работни парчиња, ала-
ти, струготини, парчиња, отпад, и т.н.) треба да се пре-
земат соодветни мерки.  

 
1.3.4. Ризици кои се должат на површини, рабови 

или агли  
Доколку тоа го дозволува нивната намена, деловите 

од машините до кои постои пристап не треба да имаат 
остри рабови, остри агли и груби површини кои би мо-
желе да предизвикаат повреда.  

 
1.3.5. Ризици кои се должат на комбинирани машини  
Кога машините се наменети да изведуваат  неколку 

различни операции со  рачно поместување на работно-
то парче помеѓу секоја операција, тогаш треба да бидат 
проектирани и изработени така да овозможат употреба 
на секој дел посебно, без други делови кои ќе создадат 
опасност или ризик за изложеното лице.  

За оваа цел, треба да постои можност било кој дел, 
ако не е заштитен посебно да се активира и запира.  

 
1.3.6. Ризици од промена на бројот на вртежи  на 

алатите  
Кога една машина е проектирана за вршење на опе-

рации под различни услови на употреба (пр. различни 
брзини или енергетско напојување), таа треба да биде 
проектирана и изработена така што изборот и прилаго-
дувањето на тие услови би можело да се изврши без-
бедно и сигурно.  

 
1.3.7. Спречување на ризици од подвижни делови  
Подвижните делови на машините треба да бидат 

проектирани, изработени и поставени така што ќе се 
избегнат опасности или, кога сепак постои опасност, да 
бидат фиксирани со заштитници или заштитни уреди 
на начин што ќе оневозможи секаков ризик од контакт 
кој би можел да доведе до несреќа.  

За да се спречи несакано блокирање на подвижни 
делови треба да бидат превземени сите потребни мер-
ки. Во случаи кога може да дојде до блокирање и по-
крај превземените мерки, производителот треба да 
обезбеди специјални заштитни уреди, упаство и ако е 
можно ознака на машината, како безбедно да се дебло-
кираат деловите. 

 
1.3.8. Спречување на ризици од подвижни делови  
Заштитниците или заштитните уреди кои се употре-

буваат за заштита од ризици поврзани со подвижни де-
лови треба да бидат избрани врз основа на видот на ри-
зикот. Заради олеснување на изборот, неопходно е сле-
дење на следниве упатства: 

А. Подвижни делови за пренос на снага 
 
Заштитниците кои се проектирани за заштита на из-

ложени лица од ризици од подвижни делови за пренос 
на снага (како што се макари, каиши, запченици, шини, 
осовини, и т.н.) треба да бидат:   

- или фиксирани, согласно барањата точка 1.4.1 и 
точка 1.4.2.1 од овој Анекс, или  

- подвижни, согласно барањата точка 1.4.1 и точка 
1.4.2.2. под А од овој Анекс . 

Подвижните заштитници треба да се употребуваат 
таму каде што е предвиден почест пристап. 

  
Б. Подвижни делови кои учествуваат во работниот 

процес 
 
Заштитници или заштитни уреди проектирани за за-

штита на изложените лица од ризици поврзани со под-
вижни делови кои учествуваат во работниот процес 
(како што се резни алати, подвижни делови на преси, 
цилиндри, делови во процесот на обработка, и т.н.) 
треба да бидат:  

- фиксни заштитници согласно барањата точка 1.4.1 
и точка 1.4.2.1 од овој Анекс секаде каде што е тоа воз-
можно, 

- подвижни заштитници согласно барањата точка 
1.4.1 и  точка 1.4.2.2. под Б од овој Анекс  или заштит-
ни уреди како што се сензорски уреди (пр. нематери-
јални пречки, сензорски огледала), далечински управу-
вани заштитни уреди (пр. дворачно управување), или 
заштитни уреди наменети автоматски да ги спречат си-
те делови од телото на операторот за да не преминат во 
опасната зона, согласно барањата точка 1.4.1 и точка 
1.4.3  од овој Анекс . 

Изведбата на некои подвижни делови кои учеству-
ваат во работниот процес, не  можат да бидат целосно 
или делумно непристапни за време на работниот про-
цес, бидејќи во процесот се бара интервенција одблизу 
на операторот, затоа таму каде што е тоа технички из-
водливо, таквите делови треба да бидат опремени со:  

- фиксни заштитници согласно барањата точка 1.4.1 
и точка 1.4.2.1 од овој Анекс  кои оневозможуваат при-
стап до оние сегменти од деловите кои не се користат 
при ракувањето; 

- прилагодливи заштитници, согласно барањата 
точка 1.4.1 и точка 1.4.2.3 од овој Анекс  кои ограничу-
ваат пристап до оние сегменти од подвижните делови 
кои се исклучиво за ракување.  

 
1.4. Потребни карактеристики на заштитници  

и заштитни уреди 
 

1.4.1. Општи барања 
Заштитниците и заштитните уреди: 
- треба да бидат од цврста конструкција, 
- не треба да придизвикуваат додатен ризик, 
- не треба лесно да се заобиколуваат или лесно да 

им се оневозможе дејствието, 
- треба да бидат поставени на соодветно растојание 

од опасната зона, 
- не треба да го ограничат видното поле на произ-

водниот процес, повеќе отколку што е неопходно, 
- да овозожуваат изведување на основните работи при 

поставување или замена на алатите, а одржувањето да би-
де со ограничен приод, т.е. само на местото каде работата 
треба да се изврши, по можност без да треба да се демон-
тираат заштитниците или заштитните уреди. 

 
1.4.2. Специјални барања за заштитници  
1.4.2.1. Фиксни заштитници  
Фиксните заштитници треба да бидат безбедно 

прицврстени.  
Тие треба да бидат фиксирани со системи кои што 

ќе можат да се отворат само со алати.  
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Онаму каде што тоа ќе биде возможно, на заштит-
ниците треба да им се оневозможи  да стојат исправно 
без своите фиксирачи  (завртки, чивии и др). 

 
1.4.2.2. Подвижни заштитници 
А. Тип А подвижен заштитник треба: 
- кога ќе биде отворен што подолго да остане фи-

ксиран за машината, 
- да биде придружен со уред за блокирање, кој ќе 

спречи старт на подвижните делови ако до нив има 
пристап, а и да може да ги запре подвижните делови, 
ако не се веќе запрени.  

Б. Тип Б подвижните заштитници треба да бидат про-
ектирани и вградени во управувачкиот систем така што: 

- подвижните делови не можат да стартуваат додека 
се на дофат на операторот, 

- изложеното лице не може да ги дофати подвижни-
те делови откако тие ќе бидат вклучени, 

- тие да можат да се подесуваат само со намера, т.е. 
со употреба на алат, клуч, и т.н., 

- отсуство или прекин на една од нивните компо-
ненти спречува стартување или ги запира подвижните 
делови, 

- заштитата од опасност од било каков ризик од исфрла-
ње се обезбедува преку соодветна заштита (бариера). 

 
1.4.2.3. Прилагодливи заштитници кои ограничува-

ат пристап  
Прилагодливите заштитници кои го ограничуваат 

пристапот до оние места на подвижните делови, а се 
неопходни за работа, треба: 

- во зависност од видот на работата да бидат рачно 
или автоматски прилагодливи, 

-  да бидат лесно прилагодливи без употреба на алати, 
- колку што е можно повеќе да го редуцираат ризи-

кот од исфрлање. 
 
1.4.3. Специјални барања за заштитните уреди  
Заштитните уреди треба да бидат проектирани и 

вградени во управувачкиот систем така што: 
- подвижните делови не можат да се стартуваат се 

додека се на дофат на операторот, 
- изложеното лице не може да ги дофати подвижни-

те делови откако тие ќе бидат вклучени, 
- тие да можат да се подесуваат само со намера, т.е. 

со употреба на алат, клуч, и т.н., 
- отсуство или прекин на една од нивните компо-

ненти спречува стартување или ги запира подвижните 
делови. 

 
1.5. Заштита од други опасности 

 
1.5.1. Опасности од електрична енергија  
Ако машините имаат електрично напојување, тие 

треба да бидат проектирани, изработени и опремени 
така да сите опасности од електрична природа, можат 
да се спречат. 

Специфичните правила кои што важат за електро 
опрема проектирана за употреба во рамки на одредени 
напонски ограничувања треба да се применуваат и врз 
машините кои што се предмет на тие ограничувања. 

  
1.5.2. Статички електрицитет  
Машините треба да бидат проектирани и изработе-

ни така што ќе го оневозможат или ограничат собира-
њето на потенцијално опасни електростатско полнење 
и/или да бидат опремени со систем за ослободување. 

  
1.5.3. Снабдување со енергија која не е електрична  
Во случај кога машината се напојува со енергија која не 

е електрична (пр. хидраулична, пневматска или топлинска 
енергија, и т.н.), таа треба да биде проектирана, изработена 
и опремена така што ќе ги избегнат сите потенцијални 
опасности поврзани со овие типови на енергија. 

 1.5.4. Грешки при монтирање 
Грешки за кои е веројатно  дека би се направиле при 

монтирање или повторно монтирање на одредени дело-
ви кои би можеле да бидат извор на ризик треба да се 
оневозможат преку проектирање на тие делови или пак, 
доколку тоа не успее, преку информации кои што ќе би-
дат дадени на самите делови и/или на куќиштата. Истите 
информации треба да бидат дадени и на подвижните де-
лови и/или нивните куќишта кога насоката на движење-
то треба да биде позната со цел, избегнување на ризик. 
Секоја дополнителна информација која што би можела 
да биде потребна треба да биде наведена во упатството.  

Во случај кога погрешните поврзувања можат да 
предизвикаат опасност од неправилно приклучување 
на конекторите за проток на флуиди, вклучувајќи ги и 
спроводниците на електрична енергија, треба да се оне-
возможат преку проектирањето или пак, доколку тоа се 
пропушти тогаш треба да се постави соодветна инфор-
мација на цевки, кабли и т.н. и/или приклучните блоко-
ви (конектори).  

 
1.5.5. Екстремни температури  
За да се  елиминира било каков ризик од повреди 

предизвикани од допир или престој во непосредна бли-
зина до машински делови или материјали со високи 
или многу ниски температури, треба да се превземат 
мерки за заштита. 

Ризикот од врели или многу ладни материјали кои 
се исфрлаат треба да се процени. Онаму каде што по-
стои тој ризик, треба да бидат превземени  чекори за 
избегнување на истиот, или, доколку тоа е технички 
нееизводливо, да се намалат опасностите.  

 
1.5.6. Пожар  
Машините треба да бидат проектирани и изработе-

ни така што ќе се избегне секаков ризик од пожар или 
прегревање кој што би го предизвикала самата машина 
или пак гасови, течности, прав, пареја или други суп-
станци произведени или употребувани од машините.  

 
1.5.7. Експлозија  
Машините треба да бидат проектирани и изработе-

ни така што ќе се избегне секаков ризик од експлозија 
кој што би го предизвикала самата машина или пак га-
сови, течности, прав, испарувања или други супстанци 
произведени или употребувани од машините. 

Согласно став 1 од оваа точка, производителот тре-
ба да превземе мерки за: 

- избегнување опасна концентрација на материи, 
- оневозможување палење на потенцијална експло-

зивна атмосфера, 
- минимизирање на секоја експлозија која што би 

можела да настане така што нема да ја доведе околина-
та во опасност.  

Истите претходни мерки треба да бидат превземени 
во случај кога производителот предвидува употреба на 
машината во потенцијално експлозивна атмосфера.  

Ако, станува збор за ризик од експлозија, тогаш 
електро опремата која што претставува дел од машина-
та треба да биде во согласност со важечките одредби 
на посебните правилници. 

 
1.5.8. Бучавост   
Машините треба да бидат проектирани и изработе-

ни така што ризиците кои се резултат на емисија на бу-
чавост која што се пренесува преку воздухот, да биде 
сведена на најниско ниво, при што земајќи ги во пред-
вид техничкиот прогрес и расположивите  средства за 
намалување на бучавост, особено неговиот извор. 



25 мај 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 64 - Стр. 31 

1.5.9. Вибрација  
Машините треба да бидат проектирани и изработе-

ни така што ризиците кои се резултат на вибрации кои 
ги произведува машината ќе бидат доведени на најни-
ско ниво земајќи ги предвид техничкиот прогрес и рас-
положливоста на средства за намалување на винрации, 
особено на изворот. 

 
1.5.10. Радијација  
Машините треба да бидат проектирани и изработе-

ни така што емисијата на радијација ќе биде ограниче-
на на она што е неопходно за нивна работа и ефектите 
врз изложените лица се непостоечки или намалени до 
пропорции кои не се опасни.  

 
1.5.11. Надворешна радијација  
Машините треба да бидат проектирани и изработе-

ни така што надворешната радијација нема да го по-
пречува нивното работење. 

 
1.5.12. Ласерска опрема  
При употреба на ласерска опрема, треба да се земат 

предвид следниве одредби: 
- ласерската опрема на машините треба да биде 

проектирана и изработена така што ќе спречи било ка-
кво случајно зрачење, 

- ласерската опрема на машините треба да биде за-
штитена така што ефективното зрачење, зрачењето 
продуцирано од рефлексија или дифузија и секундар-
ното зрачење нема да го загрозуваат здравјето, 

- оптичката опрема за набљудување или прилагоду-
вање на ласерската опрема на машините треба да биде 
таква што ласерските зраци нема да создаваат ризик по 
здравјето. 

 
1.5.13. Емисија на прав, гасови и т.н.  
Машините треба да бидат проектирани и изработе-

ни и/или опремени така што ќе можат да бидат избег-
нати ризиците кои се должат на гасови, течности, прав, 
пареја и други отпадни материи што тие ги создаваат. 

Онаму каде што ризикот постои, машината треба да 
биде опремена така што наведените супстанци ќе мо-
жат да се соберат и/или отстранат.  

Ако машината не е затворена за време на нормалната 
работа, уредите за собирање и/или чистење (отстранува-
ње) треба да бидат сместени што е можно поблиску до 
изворот на создавање (емисија) на овие супстанци.  

 
1.5.14. Ризик од заробување во машина 
Машината треба да биде така  проектирана, израбо-

тена и опремена со средства за оневозможување на из-
ложеното лице  да остане заробено во неа или ако тоа 
не е можно, тогаш да е во можност да повика помош.  

 
1.5.15. Ризик од лизгање, сопнување или паѓање  
Деловите од машините по кои што се движат или на 

кои што стојат лица треба да бидат проектирани и изра-
ботени така што ќе му оневозможат на лицето да се лиз-
не, да се сопне или да падне на или од овие делови.  

 
1.6. Одржување 

 
1.6.1. Одржување на машини  
Местата за прилагодување, подмачкување и одржу-

вање треба да се наоѓаат надвор од опасните зони. До-
дека машината е во мирување, таа треба да има мож-
ност за  прилагодување, одржување, поправање, чисте-
ње и операции на сервисирање.  

Доколку еден или повеќе услови од став 1 од оваа 
точка не може да биде исполнет од технички причини, 
треба да има можност овие операции да се изведуваат 
без опасности (точка  1.2.5 од овој Анекс  ).  

Во случај да се работи за автоматска машина, а таму 
каде што е неопходно и за други машини, производителот 
треба да обезбеди приклучок (конектор) за поврзување на 
дијагностичка опрема за  пронаоѓање  грешки.  

Автоматизираните компоненти на машината кои што 
треба да се заменуваат често, особено кога се работи за 
промена во работа или кога ќе се истрошат или кога е ве-
ројатно дека ќе ослабнат по незгода, треба да бидат по-
годни за отстранување и  лесно и безбедно заменување. 
Приодот до компонентите треба да овозможува изведува-
ње на овие задачи со неопходните технички средства 
(алати, мерни инструменти  и т.н.) согласно методите за 
работа специфицирани од страна на производителот.  

 
1.6.2. Пристап до  работното место за сервисирање  
Производителот треба да обезбеди средства за при-

стап (скали, скалила, писти и т.н.) со кои ќе се овозмо-
жи безбеден пристап до сите места кои служат за опе-
рации за производство, прилагодување и одржување.  

 
1.6.3. Одвојување на  енергетски извори  
Секоја машина треба да биде соодветно опремена со 

приклучно – исклучни уреди, кои овозможуваат енергет-
скиот извор да се одвои. Таквите приклучно – исклучни 
уреди треба јасно да бидат означени. Неопходно е тие да 
бидат оспособени за заклучување доколку повторното 
вклучување би ги довело во опасност изложените лица. 
Доколку се работи за машина која се напојува со еле-
ктрична енергија преку приклучок (конектор) за приклу-
чување на струја, доволно е да се одвои приклучокот.  

Приклучно – исклучни уреди треба исто така да бидат 
оспособени за заклучување во случај кога операторот не е 
во можност, од било која точка до која што има пристап, 
да провери дали струјата е сеуште исклучена.  

По исклучување на енергијата, неопходно е да по-
стои можност за нормално отстранување на остатокот 
од енергија во енергетските кола на машината без ри-
зик по изложените лица. 

Како исклучок од став 1; 2 и 3 од оваа точка, одре-
дени кола можат да останат приклучени на своите из-
вори на енергија со цел, на пример, да држат делови, да 
заштитат информации, да осветлуваат ентериери, и т.н. 
Во тој случај треба да бидат превземени посебни мерки 
за безбедност на операторот.   

 
1.6.4. Интервенција на операторот 
Машините треба да бидат проектирани и изработе-

ни и опремени така што потребата од интервенирање 
на операторот ќе биде ограничена.  

Доколку не може да се избегне интервенција на 
операторот, неопходно е таа да може да биде изведена 
лесно и безбедно.  

 
1.6.5. Чистење на внатрешни делови  
Машината треба да биде проектирана и изработена 

така  да е возможно чистење на внатрешните делови во 
кои има остаток на супстанци или средства за подгото-
вка кои содржат опасни материи, без непосреден кон-
такт со внатрешните делови. Всушност треба да се 
овозможи празнење од надвор. 

Доколку е апсолутно невозможно да се избегне вле-
гување во машината, производителот треба во текот на 
конструкцијата да превземе мерки со кои ќе се овозмо-
жи вршење на чистењето со минимум опасност.  

 
1.7. Индикатори 

 
1.7.0. Уреди за информирање  
Информациите кои се потребни за контролирање на 

машините треба да бидат недвосмислени и лесно раз-
бирливи.  

Тие не треба да бидат прекумерни  така што би го 
преоптеретиле операторот.  
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Онаму каде што здравјето и безбедноста на изложени-
те лица би можела да биде загрозена заради грешка во 
операцијата на машина која што не е надгледувана, оваа 
машина треба да биде опремена така што ќе дава соодве-
тен звучен или светлосен сигнал како предупредување.  

 
1.7.1. Уреди за предупредување  
Во случај кога машината е опремена со уреди за 

предупредување (како што се сигнали и т.н.), тие треба 
да бидат недвосмислени и лесно видливи.  

Операторот треба да има средства за проверување 
на работата на овие уреди за предупредување во секое 
време.  

Што се однесува до боите и безбедносните сигнали, 
тие треба да бидат во согласност со одредбите на спе-
цифичните прописи кои се однесуваат на нив.  

 
1.7.2. Предупредување за останати ризици  
Во случај кога постои останат ризик и покрај презе-

мањето на сите мерки или во случај на потенцијален 
ризик кој не е очигледен (пр. електрични ормари, ради-
оактивни извори, истекување на флуиди од системите, 
опасно  место кое не е видливо и т.н.), производителот 
треба да обезбеди предупредувања.  

За таквите предупредувања би требало да се упо-
требуваат лесно разбирливи пиктограми (слики или цр-
тежи со натписи кои прикажуваат дејствие) и/или да се 
напишани на еден од јазиците на земјата во која што се 
употребува машината, пропратени, врз основа на бара-
ње со јазикот кој што е разбирлив за операторите.  

 
1.7.3. Обележување  
Секоја машина треба да биде читливо и трајно обе-

лежана со следниве минимум детали: 
- име и адреса на производителот, 
- СЕ обележување (види Анекс III), 
- обележување на серијата или типот, 
- сериски број, доколку таков постои, 
- година на производство. 
Уште повеќе, во случај кога производителот кон-

струира машина наменета за употреба во потенцијално 
експлозивни атмосфери, тоа треба да биде означено на 
машината.  

Машината треба исто така на себе да има целосни по-
датоци кои се однесуваат на нејзиниот тип и кои се клуч-
ни за нејзината безбедна употреба (пр. максимална брзина 
на одредени ротирачки делови, максимален дијаметар на 
алати кои треба да се монтираат, маса, и т.н.).  

Во случај кога со дел од машина треба да се ракува 
при користење на опрема за подигнување, неговата маса 
треба да биде читливо, трајно и недвосмислено означена.   

Изменливата опрема спомената во третата алинеја 
на член 2 точка (а) од овој правилник треба да ги посе-
дува истите податоци.  

 
1.7.4. Упатства  
(а) Сите машини треба да бидат придружени со 

упатства кои ќе го содржат најмалку следново: 
- повторување на информациите со кои се обележа-

ни машините, со исклучок на серискиот број (види точ-
ка 1.7.3 од овој Анекс) заедно со секоја соодветна до-
полнителна информација со која би се олеснило одр-
жувањето (пр. адреси на увозници, сервисери и т.н.); 

- Предвидената употреба на машината во рамки на 
значењето, предвидено во точка 1.1.2 под (в) од овој 
Анекс;  

- Работни  места,  кои треба да ги зафатат операто-
рите; 

- Упатства за безбедно: 
•  пуштање во работа, 
•  употреба, 
•  ракување, имајќи ја предвид масата на машината 

и нејзините различни делови кога тие вообичаено од-
делно се транспортираат, 

•  монтирање, демонтирање, 
•  подесување, 
•  одржување (сервисирање и поправки), 
- ако е неопходно и упатство за обука, 
- ако е неопходно и суштинските карактеристики на 

алатите кои што би можеле да бидат поставени во ма-
шината. 

Онаму каде што е тоа потребно, упатствата треба да 
го привлечат вниманието кон начините на кои машина-
та не би требало да се употребува. 

(б) Упатствата, согласно Законот за безбедност на 
производите треба да бидат напишани на македонски ја-
зик со кирилично писмо или на еден од официјалните ја-
зици на Европската унија од страна на производителот. 

Доколку машините се пласирани на пазарот или пу-
штени во работа во Македонија, сите машини треба да 
бидат придружени со оригинално упатство напишано 
на македонски јазик со кирилично писмо, заедно со 
упатството на оригиналниот јазик. Овој превод би тре-
бало да биде направен или од страна на производите-
лот или пак од страна на лицето кое ги презентира ма-
шините во односното говорно подрачје.  

По пат на отстапување на ова барање, упатствата за 
одржување кои ќе бидат употребувани од страна на спе-
цијализиран персонал вработен кај производителот, мо-
жат да бидат напишани само на еден од официјалните ја-
зици на Европската унија кој што е разбирлив за тој пер-
сонал или на македонски јазик со кирилично писмо.   

(в) Упатствата треба да содржат цртежи и дијагра-
ми кои што се неопходни за пуштање во работа, одр-
жување, контрола и проверка на исправното работење 
и, каде што тоа е соодветно, поправка на машината, ка-
ко и сите корисни упатства кои особено се однесуваат 
на безбедноста. 

(г)   Било кое упатство што ја опишува машината не 
треба да биде во спротивност со одредбите на упат-
ствата кои се однесуваат на безбедноста. Техничката 
документација во која се опишува машината треба да 
обезбеди информации кои се однесуваат на емисија на 
бучавост која се пренесува преку воздухот како што е 
наведено во (е) од оваа точка и во случај кога станува 
збор за рачни мобилни машини и рачно наведувани ма-
шини, информации кои се однесуваат на вибрациите 
како што е наведено во точка 2.2 од овој Анекс.  

(д) Онаму каде што е тоа потребно, упатствата тре-
ба да ги содржат барањата кои се однесуваат на инста-
лации и монтажи за намалување на бучавост или ви-
брации (пр. употреба на пригушувачи, тип и маса на 
фундаментот и т.н.). 

(ѓ) Упатствата треба да ги содржат следниве пода-
тоци кои се однесуваат на емисија на бучавост од ма-
шината која се пренесува преку воздух, или нивната 
вистинска вредност или вредноста утврдена врз основа 
на мерења извршени врз идентични машини:   

- за тоа колкаво е нивото на звучен притисок на 
оние работни места каде што е преминато еквивалент-
ното ниво (А) на непрекиден звучен притисок од 70 
дБ(А). Ако  ова ниво не е преминато или еднакво на 70 
дБ (А), кое треба да биде наведено; 

- за тоа колкава е максималнато моментно измерено 
ниво (Ц) - на звучен притисок, на оние работни места 
каде што звучниот притисок преминува 63 Па (130 дБ 
= 20 µПа)  и 

- за тоа колкаво е нивото на звучна снага кое го 
емитува машината на оние работни места каи кои  
еквивалентно измерено ниво (А) на непрекинат звучен 
притисок во преминува 85 дБ(А). 

Во случај на машини со многу големи димензии, 
наместо ниво на звучна снага, може да се назначи екви-
валентното последователно ниво на непрекинат звучен 
притисок на одредено место околу машината.   

Во случај кога националните стандарди не се при-
менуваат, нивоата на звук ќе се мерат употребувајќи го 
најсоодветниот метод за машината. 
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Производителот треба да ги назначи работните ус-
лови на машината за време на мерењето како и методи-
те употребени за мерење.  

Во случај кога работни места не се дефинирани или не 
можат да бидат дефинирани, нивоата на звучен притисок 
треба да бидат мерени на растојание од 1 метар од повр-
шината на машината и на висина од 1,60 метри од подот 
или од пристапната платформа. Вредноста и местото на 
максималниот звучен притисок треба да биде наведена.  

(е) Во случај кога производителот предвидел дека 
машината ќе се употребува во потенцијално експлозив-
ни атмосфери, упатствата треба да ги содржат сите по-
требни податоци. 

(ж) Во случаи кога машините се наменети за употреба 
од страна на непрофесионални оператори, покрај другите 
основни барања споменати погоре, во упатствата треба да 
се земе во предвид општото образование и способноста 
што може да се очекува од ваквите оператори и затоа тек-
стот и скиците треба да се прилагодени.   

 
2. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БА-
РАЊА ЗА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ НА МАШИНИ 

 
2.1. Машини за земјоделско-прехранбени производи 

 
Машините кои се наменети за припремање и обра-

ботка на прехранбени производи (на пр. готвење, ладе-
ње, растопување, миење, пакување, складирање, транс-
порт или дистрибуција), треба да бидат проектирани и 
изработени за да се избегне секаков ризик од инфекци-
ја, болест или зараза и затоа треба  да се земат во пред-
вид следниве правила за хигиена: 

(а) Материјалите кои се во контакт или се наменети 
да  бидат во контакт со прехранбени производи треба 
да ги задоволуваат условите пропишани со прописите 
за безбедност на храната и производите и материјалите 
што доаѓаат во контакт со храната. Машините треба да 
бидат проектирани и изработени за да  може, материја-
лите да се исчистат пред секоја употреба;  

(б) Сите површини вклучувајќи ги и нивните прик-
лучни делови треба да бидат мазни и не треба да имаат 
ниту агли ниту пукнатини во кои би можело да се задр-
жат органски материи;  

(в) Поврзувањето треба да биде проектирано така 
што испакнувањата, рабовите и вдлабнатините ќе би-
дат сведени на минимум. Пожелно е тие да бидат изра-
ботени со помош на заварување или друг вид на трајно 
поврзување. Завртки и заковци не треба да се употре-
буваат освен во случај кога тоа е технички низбежно;    

(г)  Сите површини кои се во контакт со прехранбе-
ни производи треба да бидат лесни за чистење и дезин-
фицирање, а таму каде што е можно, тоа да се направи 
после отстранување на лесно демонтажните делови. 
Внатрешните површини треба да имаат заоблувања со 
поголем радиус, за да се овозможи темелно чистење;  

(д) Течноста која излегува од храната, како и течно-
стите кои служат за чистење, дезинфицирање и плакне-
ње треба да бидат испуштани од машината без пречки 
(евентуално ако е можно, тоа да се изврши кога маши-
ната е во позиција-чистење);  

(ѓ) Машините треба да бидат проектирани и израбо-
тени за да спречат влегување на било какви течности 
или на живи суштества, особено инсекти, или акумули-
рање на било каква органска супстанција во места  кои 
не можат да бидат исчистени (на пр. машини кои не се 
монтирани на постоље или подвижна платформа – со 
заптивање помеѓу машината и постољето, со употреба 
на затптивни врски меѓу машината и постољето и т.н.);  

(е) Машините треба да бидат проектирани и изработе-
ни така да никакви погонски супстанции (на пр.средства 
за подмачкување и т.н.) нема да можат да бидат во допир 
со прехранбени производи. Машините треба да бидат 
проектирани и изработени така што ќе може да се прове-
рува постојаната согласност со ова барање.  

Напомена:  Како дополнување на податоците кои се 
бараат во точка 2.1 од овој Анекс, во упатствата треба 
да  е содржано кои средства и методи се препорачуваат 
за чистење, дезинфицирање и плакнење (не само на 
лесно пристапни делови, туку и на делови до кои при-
стапот е невозможен или не се препорачува, како што 
се цевководите кои треба да се чистат на лице место). 

  
2.2. Рачно преносливи машини и/или рачно управу-

вани машини 
 
Рачно преносливите и/или рачно управуваните ма-

шини треба да бидат прилагодени на следниве основни 
здравствени и безбедносни барања: 

-  со оглед на типот на машината, таа треба да има 
површина за потпора која што ќе биде доволно голема 
и ќе има доволен број на рачки и потпори со соодветна 
големина и така распоредени што ќе ја обезбедуваат 
стабилноста на машината во рамки на условите за ра-
бота предвидени од страна на производителот; 

-  освен во случај кога тоа е технички невозможно 
или кога постои независно управување, во случај кога 
постојат рачки (рачни држачи за управување) кои не мо-
жат безбедно да се отпуштат, тогаш тие треба да бидат 
опремени со управувачки уреди за вклучување и исклу-
чување распоредени на тој начин што операторот ќе мо-
же со нив да управува без ослободување на рачките; 

- треба да биде проектирана и изработена или опре-
мена така што ќе го елиминира ризикот од случајно 
вклучување и/или континуирана работа откако опера-
торот ќе ги ослободи рачките (рачните држачи за упра-
вување). Еквивалентни чекори треба да бидат превзе-
мени доколку ова барање не е технички изводливо; 

- рачната мобилна машина треба да биде проекти-
рана и изработена така што ќе дозволува, онаму каде 
што е тоа потребно, визуелна проверка на контактот на 
алатот со материјалот кој што се обработува. 

Напомена: Упатството треба да ги содржи следниве 
податоци кои се однесуваат на вибрациите кои се пре-
несуваат преку рачни и рачно управувани машини: 

- измерената ефективна вредност на забрзувањето, 
утврдена со соодветни правила за мерење, на кои се из-
ложени горните делови на телото, ако измерената вред-
ност е преку  2,5 м/с².  Ако тоа не е спомнато, тогаш се 
подразбира дека забрзувањето не надминува 2,5 м/с². 

Ако нема соодветни правила за мерење, тогаш про-
изводителот треба да ги наведе мерните методи и усло-
вите со кои се извршени мерењата. 

 
2.3. Машини за обработка на дрво и други слични 

материјали 
 
Машините за обработка на дрво и машините за обра-

ботка на материјали кои имаат физички и технолошки 
карактеристики слични на оние на дрвото, како што се 
плута, коска, тврда гума, тврди пластични материјали и 
други слични цврсти материјали треба да бидат сообраз-
ни со следниве здравствени и безбедносни барања: 

(а)  машината треба да биде проектирана, изработе-
на или опремена така што работното парче кое се обра-
ботува ќе може безбедно да се намести и води. Ако ра-
ботното парче, рачно се држи на  маса, таа  треба  да 
биде доволно стабилна за време на работењето и не 
треба да го спречи движењето на работното парче;  

(б)  Во случај кога постои веројатност дека машина-
та ќе се употребува во услови кои вклучуваат ризик од 
исфрлање на делови од дрво, таа треба да биде прое-
ктирана, изработена или опремена така што ќе го ели-
минира исфрлувањето, или  ако тоа не е случај, тогаш 
исфрлувањето да не предизвика ризик за операторот 
и/или за изложените лица;  
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(в)  Машината треба да биде опремена со автомат-
ска сопирачка која што ќе го запре алатот за доволно 
кратко време доколку постои ризик од контакт со ала-
тот додека тој се исклучува;  

(г)  Во случај кога делот е вграден во нецелосно 
автоматизирана машина, машината треба ба биде прое-
ктирана и изработена така што ќе го елиминира ризи-
кот од сериозна случајна повреда, на пример при кори-
стење на кружни пили за сечење, се ограничува длабо-
чината на засекот.   

      
3. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БА-
РАЊА ЗА  ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОПАС-
НОСТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД МОБИЛНОСТА 

НА МАШИНИТЕ 
  
Машините, кај кои може да се појави опасност од 

нивната мобилност, треба да бидат проектирани и изра-
ботени за да одговараат на долунаведените барања. 

Ризици кои што се должат на мобилноста, секогаш 
постојат во случаи кога машините работат на сопствен 
погон, и тоа кога се влечени или туркани или носени 
од други машини или влечни машини, кои се управува-
ни во работни простори и чие управување бара мобил-
ност при работата, независно од тоа дали се работи за 
континуирано или делумно континуирано движење по-
меѓу низа фиксни позиции на работа. 

Ризици кои се должат на мобилност би можеле да 
постојат и во случај кога машината е управувана без да 
се поместува, но е опремена така што нејзиното поме-
стување од едно до друго место ќе биде полесно (ма-
шини опремени со тркала, валци, санки и т.н., или сме-
стена на потпори, шини и т.н.). 

За да се утврди дека ротирачките култиватори (фре-
зи) за копање и ситнење на земјиштето не се ризични 
за изложените лица, производителот треба да изврши 
испитување на типот на машината, самостојно или во 
некоја стручна организација.  

 
3.1. Општо за машини со сопствен погон  

3.1.1. Дефиниција  
,,Возач’’ е лице кое ја управува и е одговорно за 

движењето на машината. Возачот може да  се вози со 
машината или да стои или да чекори напоредно со  ма-
шината или да ја наведува машината употребувајќи да-
лечинско управување (жичано, радио и т.н.).  

 
3.1.2. Осветлување  
Ако производителот предвидел, машините кои се со 

сопствен погон да работат во темен простор, тогаш тие 
треба да бидат опремени со уред за осветлување соодве-
тен на работата која што ќе се извршува и да не е во спро-
тивност со одредбите на други  технички прописи. 

 
3.1.3. Дизајн  на машината за олеснување на ракува-

њето со неа  
Во текот на ракувањето со машината и/или нејзини-

те делови, не треба да постои можност за нагли движе-
ња или за ризици кои се должат на нестабилност се до-
дека со машината и/или со нејзините делови се ракува 
согласно упатствата на производителот.  

 
3.2. Работни места  

3.2.1. Возачко место  
При проектирање на возачкото место треба да се 

посвети внимание на ергономските принципи.  
Можат да постојат две или повеќе возачки места и во 

тоаков случај секое возачко место треба да биде снабде-
но  со сите потребни уреди за возење. Во случај кога по-
стојат повеќе од едно возачкото место, машината треба 
да биде така проектирана, ако се употреби  едно од нив, 
тогаш останатите уреди се исклучуваат од употреба, 
освен  уредите за итно исклучување(запирање).  

Видното поле од возачкото место, треба да биде та-
кво што ќе му овозможи на возачот целосна безбедност 
за себе и за изложените лица за да ја управува машина-
та и нејзините алати во предвидените услови за употре-
ба. Онаму каде што е тоа потребно, треба да се обезбе-
дат помошни уреди за отсранување на опасности кои 
се должат на несоодветна директна видливост.  

Машината треба да биде проектирана и изработена 
така што од возачкото место нема да постои ризик за 
возачот или операторот кој што се наоѓа во неа да дој-
де во ненамерен контакт со тркалата или патеката.   

Возачкото место треба да биде проектирано и изра-
ботено така што ќе биде избегнат секаков ризик по 
здравјето кој што би се должел на издувните гасови 
и/или недостатокот на кислород.  

Возачкото место на возачите кои  се наоѓаат на маши-
ната треба да биде проектирано и изработено така што ка-
бината за возачот ќе биде сместена према можниот кори-
сен простор. Во тој случај, кабината треба да содржи ме-
сто за упатствата кои се потребни за возачот и/или опера-
торите. Возачкото место треба да биде опремено со без-
бедна кабина, особено онаму каде што постои опасност 
која се должи на опасна работна средина.  

Во случај кога машината е опремена со кабина, таа 
треба да биде проектирана  и изработена и/или опремена 
така што ќе се обезбедат добри работни услови за возачот 
како и тој да се заштити од секаква опсност која би може-
ла да постои (на пр. несоодветно греење и вентилација, 
несоодветна видливост, прекумерна бучавост и вибрации, 
предмети кои паѓаат, предмети кои се пробојни, преврту-
вање, и т.н.). Неопходно е излезот да дозволува брза ева-
куација и излезот за случај на итна потреба треба да се на-
оѓа на различна страна од вообичаениот излез.  

Материјалот кој се употребува за кабината и нејзи-
ната опрема треба да биде огноотпорен.  

 
3.2.2. Седење  
Возачкото седиште на било која машина треба да 

му овозможува на возачот да одржува стабилна пози-
ција и да биде проектирано земајќи ги предвид ерго-
номските принципи. 

Седиштето  треба да биде проектирано така што ќе ги 
редуцира вибрациите кои се пренесуваат до возачот,  до 
најниското ниво кое што разумно би можело да биде по-
стигнато. Поставените седишта треба да го издржат сите 
напрегања на кои што би можеле да бидат изложени, осо-
бено во случај на превртување. Онаму каде што нема тло 
под нозете на возачот, возачот треба да има потпирач за 
нозете покриен со материјал кој не се лизга.   

Во случај кога машината е снабдена со структура за 
заштита од превртување, седиштето треба да биде 
опремено со безбедносен појас или соодветно помага-
ло кое ќе го задржи возачот во седиштето без притоа да 
го ограничи во движењата кои се потребни за возење 
или движењата предизвикани од врзувањето.  

 
3.2.3. Други места  
Доколку во услови на работа, операторите, освен воза-

чот, повремено или редовно се транспортираат со маши-
ната, или работат на неа, треба да бидат обезбедени соод-
ветни места на кои ќе им се овозможожи транспорт или 
работа без ризик, а особено без ризик од испаѓање.  

Во случај кога условите за работа го дозволуваат тоа, 
овие работни места треба да бидат опремени со седишта.  

Ако возачкото место  треба да биде опремено со ка-
бина и останатите места треба да бидат заштитени про-
тив опасности исто како и возачкото место. 

 
3.3. Управување 

 
3.3.1. Управувачки  уреди  
Возачот треба да биде во состојба да ги активира 

сите управувачки уреди кои се неопходни за управува-
ње со машината од возачкото место, освен оние функ-
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ции кои можат безбедно да бидат активирани само пре-
ку употреба на управувачки уреди лоцирани на страна 
од  возачкото место. Ова особено се однесува на работ-
ните позиции со исклучок на возачкото место за кои 
што се одговорни операторите но не и возачот или ако 
возачот за  безбедно изведување на маневарот, треба да 
го напушти возачкото место. 

Во случаи во кои постојат педали, тие треба да би-
дат, проектирани, изработени и опремени така што ќе 
овозможат безбедно управување на возачот со минима-
лен ризик од забуна; нивната површина не треба да би-
де лизгава и треба да биде лесна за чистење.  

Во случај кога работата на управувачките уреди мо-
же да доведе до опасност, особено до опасно движења, 
управувачките уреди, со исклучок на оние чија позици-
ја е однапред определена, треба да се вратат во неу-
трална положба откако операторот ќе ги ослободи.  

Во случај кога се работи за машина на тркала, си-
стемот за управување треба да биде проектиран и изра-
ботен така што ќе ја намали силата на наглите движења 
на воланот или рачката за управување предизвикани од 
удари на насочувачките тркала.  

Секој управувачки уред кој го заклучува диферен-
цијалот треба да биде проектиран и опремен така што 
ќе му овозможи на диференцијалот да биде ослободен 
кога машината е во движење.  

Последната реченица од точка 1.2.2 од овој Анекс  
не се однесува на функцијата на мобилност. 

 
3.3.2. Вклучување/движење 
 Ако машината е на сопствен погон, а возачот се наоѓа 

на самата машина треба да биде така опремена, за да  се 
оневозможе на неовластени лица да го вклучат моторот.  

  Движењето на машината на сопствен погон упра-
вувано од  возачот кој се наоѓа на самата машина треба 
да биде пуштена во работа само во случај кога возачот 
се наоѓа кај управувачките уреди. 

Во случај кога за потребите на управувањето маши-
ната треба да биде опремена со уреди кои ја надмину-
ваат својата нормална непречена зона (клиренс) (пр. 
стабилизатори, опирачи и т.н.),  возачот треба да биде 
снабден со средства за лесно проверување дали тие 
уреди се на одредена позиција која дозволува безбедно 
движење пред придвижување на машината.  

Ова се однесува и на сите други делови кои, заради 
обезбедување на безбедно движење, треба да се наоѓа-
ат во одредена позиција, по потреба и заклучени.  

Во случај кога тоа е технички и економски изводли-
во, движењето на машината треба да зависи од сигур-
ната позиција на претходно споменатите делови. 

Движење на машината не треба да биде возможно 
за време на вклучување на моторот. 

 
3.3.3. Функција на движење  
Без да се намали важноста на одредбите на прописите 

за сообраќај на патишта, машините на сопствен погон со 
своите приколки треба да ги задоволуваат и барањата за 
забавување, запирање, кочење и имобилизација така што 
ќе ја обезбедат сигурноста во рамките на секакви управу-
вачки, товарачки, брзински, земјени услови и услови на 
закосеност на теренот кои што се дозволени од страна на 
производителот и соодветствуваат на условите кои се сре-
ќаваат во текот на нормалната употреба.  

Возачот треба да биде во состојба да ја забави и да 
ја запре машината на сопствен погон со главен уред. 
Онаму каде што тоа го бара безбедноста во случај на 
откажување на главниот уред, или во случај на непо-
стоење на доток на енергија за активирање на главниот 
уред, треба да биде обезбеден уред за во итни случаи 
со целосно независни управувачки уреди кои што се 
лесно пристапни, а служат за забавување и запирање.  

Онаму каде што тоа го бара безбедноста, треба да би-
де обезбеден уред за паркирање кој што стационарните 
машини ќе ги направи неподвижни. Овој уред може да се 
комбинира со еден од уредите споменати во став 2 од 
оваа точка под услов тој да е целосно механички.  

Далечинско управување на машините треба да биде 
проектирано и изработено така што автоматски ќе за-
пираат во случај возачот да ја загуби контролата.  

Точка 1.2.4 од овој Анекс  не се однесува на функ-
цијата на движење.  

 
3.3.4. Движење на машина управувана од возач - 

пешак 
Движењето на машина на сопствен погон управува-

на од возач-пешак треба да биде возможно само преку 
постојана активност од страна на возачот врз соодвет-
ниот управувачки уред.   Конкретно, движење не треба 
да се случи додека се стартира моторот.   

Управувачкиот систем на машината  управуван од 
возач- пешак,  треба да биде проектиран така што ќе се 
минимизира опасноста која потекнува од ненамерно 
движење на машината кон возачот, особено при: 

(а) судар; и 
(б) повреда од ротирачки алати. 
Брзината на движење на машината треба да е син-

хронизирана со брзината на одење на возачот – пешак.  
Во случај кога се работи за машина која што може 

да биде опремена со ротирачки алат, не треба да биде 
можно активирање на алатот кога е вклучен управувач-
киот уред за спротивно движење (наназад) , освен во 
случај кога движењето на машината е резултат на дви-
жењето на алатот. Во последниов случај брзината на 
враќање треба да биде таква што нема да го доведе во-
зачот во опасност.  

  
3.3.5. Откажување на управувачкиот систем 
При откажување на снабдувањето со енергија, а по-

себно кога се користи енергија за  управувачкиот си-
стем,  не треба да биде спречено управувањето на ма-
шината, во време на нејзино запирање.  

 
3.4. Заштита од механички опасности  

3.4.1. Неконтролирани движења  
Во случај на сопирање на дел од машината, секое 

отстапување од позицијата на запирање од било која 
причина освен активност врз управувачките уреди тре-
ба да биде таква што, да не претставува опасност за из-
ложените лица.  

Машините треба да бидат проектирани и изработе-
ни и соодветно поставени на своите подвижни потпо-
ри, така што при движење ќе се осигури од неконтро-
лирани осцилации во нивното тежиште и нема да вли-
јае врз нивната стабилност или прекумерно да ја на-
прегне нивната конструкција.   

 
3.4.2. Ризик од кршење во тек на работа 
Делови од машината кои што ротираат со голема 

брзина и кои што и покрај превземените мерки можат 
да се скршат или да се распаднат, треба да бидат мон-
тирани и надгледувани на таков начин што нивните де-
лови ќе бидат задржани во заштитници или доколку е 
тоа можно, да се оневозможе нивно исфрлање кон по-
зициите на возење и/или управување.  

 
3.4.3. Превртување  
Во случај кога машината е на сопствен погон, а во-

зачот се наоѓа на машината, а можно е и операторите 
да се наоѓаат на машината и постои ризик од преврту-
вање, тогаш машината треба да биде проектирана и 
опремена со точки за фиксирање кои ќе овозможат неј-
зино опремување со конструктивна заштита од превр-
тување (ROPS )1.  
                                                                 
1 ROPS-rollover protective structure – конструктивна заштита од 
превртување 
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Оваа конструктивна заштита треба да биде таква 
што во случај на превртување на машината со возачот 
и операторите, да  се деформира во соодветна волумен-
ска  дозволена граница  (DLV)2. 

За да се изврши контрола на конструктивната за-
штита према барањето од став 2 од оваа точка, произ-
водителот треба за секој тип на конструктивна заштита 
да направи соодветни тестови или да обезбеди извршу-
вање на такви тестови.  

Машините за обработка на земја кои имаат капаци-
тет и кој надминува 15 КW, а треба да бидат опремени 
со конструктивна заштита од превртување, се: 

- гасенични товарачи или товарачи на тркала, 
- товарачи со задно вратило, 
- гасенични трактори или трактори на тркала, 
- скрепер, со или без самостојно товарање, 
- машини за дробење на земја, 
- истоварувачи со телескопска дигалка. 
 
3.4.4. Предмети кои паѓаат 
Во случај кога машината е на сопствен погон, а во-

зачот се наоѓа на машината, а можно е и операторите 
да се наоѓаат на машината и постои ризик од предмети 
или материјали кои паѓаат, тогаш машината треба да 
биде така проектирана, доколку нејзините димензии 
тоа го дозволуваат и да биде опремена со точки за фи-
ксирање во кои ќе се овозможи прицврстување на кон-
структивна заштита од предмети кои паѓаат (FOPS)3. 

Оваа конструктивна заштита треба да биде таква 
што во случај на паѓање на  предмети врз операторите 
кои се наоѓаат во машината, ќе им гарантира соодветна 
заштита и воедно ако дојде до деформација на констру-
ктивна заштита, да биде во соодветна волуменска  доз-
волена граница (DLV).  

За да се изврши контрола на конструктивната за-
штита према барањето од став 2 од оваа точка, произ-
водителот треба за секој тип на конструктивна заштита 
да направи соодветни тестови или да обезбеди извршу-
вање на такви тестови. 

 
3.4.5. Средства за пристап  
Држачите и скалите треба да бидат проектирани,  

изработени и аранжирани така што операторите ќе ги 
употребуваат инстиктивно без за таа цел да ги користат  
уредите за управување (волан, рачки и дрг.).  

 
3.4.6. Уреди за влечење  
Сите машини кои се употребуваат за влечење или се 

наменети да бидат влечени треба да бидат опремени со 
уреди за влечење и уреди за поврзување, проектирани,  
изработени и аранжирани така да обезбедат лесно и без-
бедно закачување (поврзување) и откачување и да оневоз-
можат случајно откачување во текот на употребата.  

Според дозволената можност на осовината за  вле-
чење на товарот, овие машини треба да бидат опреме-
ни со потпирач со носива површина кој одговара на то-
варот и на подлогата  

 
3.4.7. Пренос на силина помеѓу погонска машина 

(или влечна машина) и гонета машина  
Преносното карданско вратило со зглобните спојки 

ги поврзува  погонската машина (или влечна машина) 
со гонетата машината, преку ракавците и главчините 
кои треба да бидат заштитени од страната на погонска-
та машината и од страната на гонетата машина, т.е. по 
цела должина на вратилото и зглобните спојки.  

На страната од погонската машината (или влечна 
машина) при предавањето на погонската силина на која 
што е прикачено преносното карданско вратило, треба 

                                                                 
2 DLV-deflection-limiting volume – дозволена волуменска 
деформација 
3 FOPS-falling-object protective – конструктивна заштита од 
предмети кои паѓаат 

да биде заштитено со заштитник, кој е фиксиран на по-
гонската машина (или влечна машина) или со друг 
уред кој нуди еквивалентна заштита.  

Од страната на влечната машина, карданското вра-
тило треба да биде ставено во заштитна обвивка  која е 
фиксирана за машината.  

Ограничувачи на обртниот момент или слободниот 
од (уклучно-исклучна спојка) можат да бидат прицвр-
стени со зглобните спојки само од страната на гонетата 
машината. Преносното карданско вратило со зглобната 
спојка треба да бидат соодветно означени. 

Секоја машина која се влече, а чие работење бара 
да се спои преку преносното карданско вратило со по-
гонска машина или со влечна машина, треба да има си-
стем за прикачување на преносното карданско вратило, 
а кога ќе се одвои од погонската машина, карданското 
вратило и неговите штитници нема да се оштетат при 
допирот со земјата или со дел од машината. 

Надворешните делови на штитниците треба да би-
дат проектирани и изработените и поставени така да не 
можат да се вртат заедно со преносното вратило. 
Штитникот треба да го покрива преносното карданско 
вратило се до крајниот дел на внатрешните запци, во 
случај на едноставна зглобна спојка тоа да е  до среди-
ната на надворешнот зглоб или зглобови како на при-
мер жширокоаголниж кардански зглобови. 

Производителите кои обезбедуваат начин за при-
стап до работните места во близина на карданско пре-
носно вратило, треба да гарантираат дека штитниците 
на вратилото, објаснети во  став 6, не треба да се упо-
требуваат како скали освен ако се проектирани и изра-
ботени за таа намена. 

 
3.4.8. Подвижни преносни делови 
Со ограничување на важноста на  точка 1.3.8  под А 

од овој Анекс, кога станува збор за мотори со внатреш-
но согорување, подвижни заштитници кои оневозмо-
жуваат пристап до подвижните делови на моторот не 
треба да имаат уреди за заклучување ако се отвораат со 
употреба на алат или клуч или со управувачки уред кој 
се наоѓа на местото за возење доколку уредот се наоѓа 
во целосно затворена кабина со брава која ќе оневозмо-
жи пристап на неовластени лица.  

 
3.5. Заштита од други опасности 

 
3.5.1. Батерии (акумулатори) 
Куќиштето на батериите треба да биде изработено 

и сместено, за да оневозможи од инсталираните бате-
рии  да се излее  електролитот во правец на операторот 
во случај на превртување и/или да биде избегната аку-
мулацијата на испарнини во местата каде што се наоѓа-
ат операторите.  

Машината треба да биде проектирана и изработена 
така што батериите ќе можат да бидат исклучени со по-
мош на лесно пристапни уреди наменети за таа цел.  

 
3.5.2. Пожар  
Во зависност од опасностите предвидени од произ-

водителот, кога машината е во употреба и кога нејзина-
та големина тоа го дозволува, таа треба: 

- да биде снабдена со лесно пристапни уреди за гас-
нење на пожар, или 

- да биде опремена со вградени системи за гаснење 
на пожари. 

 
3.5.3. Емисија на прав, гасови и т.н.  
Онаму каде што постојат вакви опасности, опрема-

та  за собирање, која е наведена во точка 1.5.13 од овој 
Анекс може да биде заменета со друга, на пример  
влажнење со прскање на вода.  

Став 2 и 3 од точка 1.5.13 од овој Анекс  не се при-
менуваат во случај кога основната функција на маши-
ната е прскање на производи.  
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3.6. Индикации 
 
3.6.1. Знаци и предупредување    
Машините треба да имаат средства за сигнализаци-

ја и/или табли со упатства кои се однесуваат на употре-
бата, прилагодувањето и одржувањето секаде каде што 
е тоа потребно заради обезбедување на здравјето и без-
бедноста на изложените лица.  

Покрај барањата утврдени со технички прописи кои 
треба да се почитуваат а се однесуваат на патување по 
јавен пат, возните машини чии што возачи се наоѓаат 
на нив треба да поседуваат следна опрема: 

- звучен уред за предупредување заради известува-
ње на изложените лица, 

- систем на светлосни сигнали во согласност со 
предвидените услови за употреба како што се стоп-си-
јалички, сијалички за возење наназад и ротирачки сиг-
нали за предупредување.  Последниве барања не се од-
несуваат на машини кои се исклучиво наменети за вр-
шење на подземни работи и кои не се снабдуваат со 
електрична енергија. 

Машини кои се управувани со далечинско управу-
вање и кои при вообичаени услови на употреба, изло-
жуваат лица на ризик од судар или гмечење треба да 
бидат опремени со соодветни средства за сигнализаци-
ја на нивното движење или со средства за заштита на 
изложените лица од такви ризици. Истото се однесува 
и на машините кои во текот на својата употреба вклу-
чуваат постојано повторување на движења напред и на-
назад во иста насока и каде што задниот дел на маши-
ната не е директно видлив за возачот.  

Машината треба да биде изработена така што сите 
сигнали за предупредување и сигнализирање нема да мо-
жат ненамерно да бидат ставени вон употреба. Онаму ка-
де што тоа е клучно за безбедноста, тие уреди треба да би-
дат опремени со средства за нивна проверка и нивните 
откажувања треба да бидат очигледни за операторот. 

Во случај кога движењето на машината или нејзините 
алати е особено опасно, треба да бидат обезбедени знаци 
кои ќе предупредуваат да не се пристапува до машината 
додека таа работи; знаците треба да бидат читливи на од-
далеченост која што е доволна за обезбедување на безбед-
ност на лицата кои треба да бидат во близината. 

 
3.6.2. Обележување  
Основните барања за обележување предвидени во 

точка 1.7.3 од овој Анекс треба да бидат дополнети со 
следново: 

- номиналната снага изразена во KW, 
- маса во кг на вообичаената изведба и каде што тоа 

е можно: 
• максимално влечна сила кој ја пропишал произво-

дителот на куката за поврзување, во N, 
• Максимален вертикален товар кој го пропишал 

производителот на куката за поврзување, во N. 
 
3.6.3. Прирачник со упатства  
Секоја машина треба да е придружена со прирачник 

со упатства за безбедно ракување предвидени во 1.7.4 
од овој Анекс. Прирачникот со упатства треба да ги со-
држи  и податоците за: 

(а) вибрациите кои ги емитува машината, или ви-
стинската вредност или бројка која е пресметана према 
мерењата изведени на идентична машина: 

 -  измерената ефективна вредност на забрзувањето, 
утврдена со соодветни правила за мерење, на кои се изло-
жени рацете, ако измерената вредност е преку 2,5 м/с², то-
гаш треба да биде спомнато. Ако тоа не е спомнато, тогаш 
се подразбира дека забрзувањето не надминува 2,5 м/с²;  

- измерената ефективна вредност на забрзувањето, 
утврдена со соодветни правила за мерење, на кои е из-
ложено телото (стапалата или задниот дел од телото) 
доколку тоа надминува 0,5 м/с², тогаш треба да биде 
спомнато. Ако тоа не е спомнато , тогаш се подразбира 
дека забрзувањето не надминува 0,5 м/с². 

Онаму каде што не се применливи националните 
стандарди, вибрациите треба да бидат мерени употре-
бувајќи го најсоодветниот метод за овие машината.  

Производителот треба да ги наведе условите за упо-
треба на машината за време на мерењето како и кои 
методи биле употребени за вршење на мерењето;  

(б) Во случај кога машината е наменета за повеќе 
видови на употреба, во зависност од опремата која се 
употребува, производителот на основната машина на 
која што може да биде прикачена изменлива опрема и 
производителот на изменливата опрема треба да ги 
обезбедат потребните податоци со цел да се овозможи 
безопасно прикачување на изменливата опрема и без-
бедна употреба. 

 
4. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БАРА-
ЊА  ЗА СПРЕЧУВАЊЕ  НА ПОСЕБНИ ОПАСНОСТИ 

КОИ СЕ ДОЛЖАТ НА ОПЕРАЦИИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ 
 
Машините кои претставуваат опасност, која се дол-

жи на операции за подигнување особено опасност од 
паѓање на товари и удари или опасности од навалување 
кои се предизвикани од операции на подигнување – 
треба да бидат проектирани и изработени така што ќе 
ги задоволат долунаведените барања.  

Ризикот кој што се должи на операции на подигнува-
ње особено постои во случај кога машината е проектира-
на да подигнува  едно парче- товар, вклучувајќи промена 
на нивото на подигнување во тек на движење. Товарот 
може да се состои од предмети, материјали или стока. 

 
4.1. Општи забелешки 

 
4.1.1. Дефиниции  
(а) ››Помагала за подигнување‹‹  се компоненти или 

опрема кои не се  прикачени за машината и се наоѓаат 
помеѓу машината и товарот или на товарот со цел да 
бидат прикачени;   

(б) ››Дополнителни помагала за подигнување‹‹  е 
дополнителна опрема која што помага да се припреми 
или употреби уред за закаување како што се куки, ве-
риги, прстени, завртки за подигање, и тн.;  

(в) ››Наведуван товар‹‹ е товар каде што целокупното 
движење се врши долж цврсти или флексибилни водилки 
чија што позиција е определена со фиксни точки;  

(г) ››Работен коефициент‹‹ е аритметички однос по-
меѓу максимален товар кој може да  подигнат, помагала 
за подигање, дополнителни помагала за подигање, ма-
шини за кои производителот ја гарантира издржливоста 
и максималниот работен товар означен на помагалата за 
подигање, дополнителните помагала или машините.  

(д) ››Коефициент на тестирање‹‹  е аритметички од-
нос помеѓу товарот употребен за вршење на статичко 
или динамичко тестирање на дел од помагалата за по-
дигање,  дополнителните помагала или машините и ма-
ксималниот работен товар означен на помагалата за по-
дигање,  дополнителните помагала или машините;  

(е) ››Статички тест‹‹ е тестот во текот на кој што по-
магалата за подигање, дополнителните помагала или ма-
шините прв пат се испитуваат и се подложени на соод-
ветна сила на максималниот работен товар, која се мно-
жи со коефициентот за статичко тестирање и потоа по-
вторно испитана, по испуштањето на дадениот товар со 
цел да се утврди дека не е предизвикана никаква штета;  
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(ж)  ››Динамички тест‹‹  е тестот кој се извршува во 
тек на работа на машината со  сите нејзини можности, 
со максимален работен товар земајќи го предвид дина-
мичкото однесување на машината со цел проверување 
дали машината и безбедносните карактеристики функ-
ционираат исправно.  

 
4.1.2. Заштита од механички опасности 
 
4.1.2.1. Ризици кои се должат на недостаток на ста-

билност 
Машината треба да биде проектирана и изработена, 

а во врска со стабилноста, која е наведена во точка 
1.3.1 од овој Анекс, треба  да се запази и кога машина-
та се употребува и кога не се употребува, вклучувајќи 
ги сите фази на превоз, склопување и расклопување, 
кога може да се предвиди оштетување на компоненти-
те, како и во текот на тестирањата изведени во соглас-
ност со упатството за употреба. 

Производителот треба да ги употребува соодветни-
те методи на проверка, особено кога се работи за 
транспортно возило на сопствен погон, ако при верти-
кално подигање на товарот, висината надминува над 
1,80 м, тогаш производителот  треба да направи тест за 
стабилност на возилото, или некој сличен тест, за секој 
вид на транспортно возило. 

 
4.1.2.2. Водилки и шини 
Машините треба да бидат опремени со направи кои 

спречуваат да се излезе или излизга од водилките или 
шините. 

Но, ако и покрај овие помагала се случи излизгува-
ње од шините, или ако дојде до оштетување на шина 
или на некоја компонента, тогаш  треба да се обезбедат 
помагала кои ќе ја спречат опремата, компонентата или 
товарот да не падне или машината да се преврти. 
 

4.1.2.3. Механичка цврстина 
Машините, помагалата за подигање товар и пренос-

ните компоненти, треба да бидат во состојба да ги из-
држат сите напрегања на кои се подложени, во и вон  
употреба, при монтирањето, т.е. во сите случаи кои ги 
предвидел производителот, имајќи ги во предвид ефе-
ктите од атмосферските влијанија и неочекувани дејс-
твија од персоналот. Ова барање треба да се исполни  
при превоз, склопување и расклопување. 

Машините и помагалата за подигање товар треба да 
бидат проектирани и изработени за да биде спречено 
откажувањето поради замор или истрошеност, водејќи 
сметка за нивната намена при употреба.  

Материјалите кои ќе се користат треба да бидат из-
брани спрема работната средина која ја предвидел про-
изводителот, а посебно внимание да се обрати на коро-
зијата, абењето, динамичките оптоварувања, осетливо-
ста на ниски температури и стареењето.  

Машините и помагалата за подигнување на товар 
треба да бидат проектирани и изработени да го издр-
жат товарот на преоптовареност при статичко тестира-
ње, без трајно деформирање или очигледно оштетува-
ње. Во пресметките треба да се земат во предвид вред-
носта на коефициентот на статичко тестирање, кој го 
гарантира степенот на безбедност. Вредноста на  кое-
фициентот за статичко тестирање по правило изнесува: 

(а)  1,5  -  за рачно управување на машини и помага-
ла за подигање,   

(б)  1,25 - за други машини. 
Машините треба да бидат проектирани и изработе-

ни за успешно да ги издржат динамичните тестирања 
кои се изведуваат користејќи го максималниот работен 
товар помножен со динамичниот коефициент за тести-
рање. Овој динамичен коефициент за тестирање е из-
бран за да гарантира соодветно ниво на безбедност и 
кој по правило е еднаков на 1,1. 

Динамичките тестирања треба да се изведуваат врз 
машини, кои се подготвени за работа во нормални ус-
лови на употреба. По правило, тестирањата ќе бидат 
изведувани според пропишаната номинална брзина од 
производителот. Ако управувачкиот систем на маши-
ната дозволи бројни истовремени движења (на пример, 
ротација или дислоцирање на товарот), тестирањата 
треба да се изведуваат во потешки услови, односно со 
комбинирање на тие движења. 

 
4.1.2.4. Макари, барабани, вериги и јажиња 
Макарите, барабаните и тркалата (јажници, вериж-

ници и дрг.) треба да имаат соодветен дијаметар на го-
лемина, според димензиите на јажето или веригата со 
кои се опремени. 

Барабаните и тркалата треба да бидат проектирани 
и изработени и монтирани на тој начин што јажињата 
или ланците, со кои се опремени, ќе можат да се намо-
туваат без да испаднат. 

Јажињата употребени непосредно за подигање и др-
жење на товарот, не треба да имаат никакви преплетува-
ња, освен на нивните стракови (преплетувањата се толе-
рираат при изведбата,односно ако се проектирани да би-
дат прилагодени според барањата за нивна употреба). Ја-
жињата и нивните стракови имаат работен коефициент 
кој е избран за да го гарантира степенот на безбедност и 
по правило овој коефициент е еднаков на 5. 

Веригите за подигање имаат работен коефициент кој 
е избран за да го гарантира соодветниот степен на без-
бедност и по правило овој коефициент е еднаков на 4.  

За да се потврди дека е постигнат соодветен рабо-
тен коефициент, производителот треба да ги направи 
соодветните тестирања за секој вид на верига и јаже 
кое се користи за директно подигање на товар, како и 
за страковите на јажето 

 
4.1.2.5. Дополнителни помагала за подигање на товар 
Дополнителните помагала за подигање на товар 

треба да бидат димензионирани на замор, стареење и 
одреден број на работни циклуси во складност со нив-
ниот предвиден рок на траење наведен во оперативни-
те услови за одредена употреба. 

Потоа, работниот коефициент: 
(а)  за метално јаже, е однос, меѓу  металното јаже и 

страк од јажето, кој го гарантира степенот на безбед-
ност, а по правило, овој коефициент е еднаков на 5. Ја-
жињата не треба да бидат преплетени, да имааат јазли 
или да има засечени жици во страковите; 

(б) за било кој вид на верига се избира, за да  го га-
рантира степенот на безбедност, а овој коефициент по 
правило е еднаков на 4. Веригите, составени до заваре-
ни алки, треба да имаат краток вар;  

(в) за текстилните јажиња или јамки зависи од мате-
ријалот и методата на изработка, димензиите и нивната 
употреба. Овој коефициент е избран за да го гарантира 
соодветниот степен на безбедност и по правило е една-
ков на 7, но само за јажиња коисе изработени од квали-
тетен  материјал, а методата на изработка е соодветна на 
нивната употреба. Ако ова не е исполнето, коефициен-
тот по правило се зголемува на поголема вредност за да 
се обезбеди еднаков степен на безбедност. 

Текстилните јажиња и јамки не треба да имаат ни-
какви јазли, споеви, продолжетоци или преплетувања;  

(г)  треба да го имаат сите метални компоненти, кои 
се изработени или се составен дел на  јамка и го гаран-
тира соодветниот степен на безбедност и овој коефици-
ент по правило е еднаков на 4; 

Максималната дозволена работна носивост на јамка 
со повеќе стракови се одредува врз основа на безбед-
носниот коефициент на најслабиот страк, бројот на 
стракови и редукцискиот фактор, а зависи од конфигу-
рацијата на јамката; 
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(д) за да се потврди дека е постигнат, производителот 
треба да направи соодветни тестирања за секој вид на 
компонента наведени во (а), (б), (в) и (г) од овој Анекс.  

 
4.1.2.6. Управување со движењето 
Помагалата за управување со движењата кои се 

монтирани на машината, треба да реагираат, за да ја за-
пазат безбедноста, на начин: 

(а) машините треба да бидат проектирани или да се 
опремени со помагала, така да амплитудата на движе-
ње на компонентите се одржува во одредените грани-
ци. При употребата на вакви помагала, каде што е тоа 
потребно, треба да и претходи предупредување;  

(б) Ако има повеќе на неподвижни или машини по-
ставени на шини кои можат истовремено да маневри-
раат на тоа место, со ризици за судар, тогаш ваквите 
машини треба да бидат проектирани и изработени за да 
може, на нив да се монтираат  системи кои овозможу-
ваат избегнување на овие ризици;  

(в) Механизмите на машините треба да бидат прое-
ктирани и изработени  за да спречат неосигурано дви-
жење (лизгање) на товарот или неочекувано да падне,  
дури и во случај на повремен или комплетен прекин на 
доводот на енергија, или во случај кога операторот ќе 
престане да ја управува машината; 

(г)  Во нормални услови на работа, не треба да по-
стои можност товарот да се спушти само со фрикциона 
сопирачка, освен во случаи со машини чии функции 
бараат таков вид на управување; 

(д)  Помагалата за држење треба да бидат така про-
ектирани и изработени за да се избегне невнимателно-
то испуштање на товарот. 

 
4.1.2.7. Ракување со товарот  
Возачкото место на машината треба да биде лоци-

рано на такво место за да има што е можно повеќе 
прегледност на патеките, на движечките помагала, со 
што ќе се избегнат можните судири со лица или опрема 
или други машини кои маневрираат во исто време и да  
се избегне предизвикување на опасност. 

Машините со наведуван товар, кои се фиксирани на 
едно место, треба да бидат проектирани и изработени, 
за да спречат удар од товар или од против-тежинските 
тегови, со лица кои работат. 

 
4.1.2.8. Громови 
Машините на кои е потребна  заштита од громови, 

треба да бидат опремени со систем за одвод на приме-
ните електрични празнења до земјата. 

 
4.2. Посебни барања за машини чиј извор на енерги-

ја се сите, освен човечка  сила 
 
4.2.1. Управување 
4.2.1.1. Возачко место  
Барањата предвидени во точка 3.2.1 од овој Анекс  

се однесуваат и на неподвижните машини. 
 
4.2.1.2. Седење 
Барањата наведени во точка 3.2.2 од овој Анекс  се 

однесуваат и за неподвижни машини. 
 
4.2.1.3. Уреди за управување  
Уредите кои ги управуваат движењата на машината 

или нејзината опрема треба да се вратат во нивната неу-
трална положба, откако ќе бидат ослободени од операто-
рот. Но, за парцијални или комплетни движења во кои не-
ма ризик, од паѓање на товарот или машината,  спомена-
тите уреди можат да бидат заменети со направи кои овоз-
можуваат автоматско стопирање на претходно избрани 
положби без да се активира уредот за управувaње.  

4.2.1.4. Контрола на товарење  
Машина со максимален работен товар, кој не е по-

мал од 1 000 килограми, или обртен момент што над-
минува над 40 000 Нм, треба да бидат опремени со по-
магала кои ќе го предупредуваат возачот и ќе спречат 
опасни движења на товарот во случај на: 

- преоптоварување на машината: 
•  како резултат на пречекорување на дозволениот 

работен товар, или 
•  како резултат на моменти кои се должат во прече-

корување на товарот, 
•  пречекорување на обртниот момент, кој помага за  

превртувањето,  како резултат од подигање на товарот. 
 
4.2.2. Кабловски дигалки   
На носачите на кабли, носечките јажина или влеч-

ните јажина, треба да им бидат поставени  против-те-
жински тегови или помагала кои овозможуваат контро-
ла на оптоварувањето. 

4.2.3 Ризици за изложените лица. Средства за при-
стап до возачкото место и точки на интервенција  

Машините со наведуван товар и машините чии пот-
пирачи на товарот следат јасно дефинирана патека, 
треба да бидат опремени со помагала со кои ќе се спре-
чат сите можни ризици врз изложените лица. 

Машините кои делуваат на повеќе нивоа, на кои 
операторите можат да добијат пристап до платформата 
за товарење за да можат да стават или да го обезбедат 
товарот, треба да бидат проектирани и изработени та-
ка, за да спречат неконтролираните движења на пла-
тформата за товарење, а посебно додека се врши това-
рење или истоварање. 

 
4.2.4. Соддветно на примената 
Кога машините се пласираат на пазар или за прв 

пат се пуштат во употреба, производителот  со превзе-
мање соодветни мерки, треба да потврди дека додато-
ците за помагалата за дигање и машините, кои се зад-
вижувани – рачно или со друга енергија – можат без-
бедно да ги исполнат своите предвидени функции. На-
ведените мерки треба да го земат во предвид статички-
те и динамичките услови на работа  на машината. 

Ако машината не може да биде монтирана во про-
сториите на производителот, тогаш треба да се израбо-
ти соодветна припрема и да се монтира на самото ме-
сто на употреба. Припремата може да биде превземена 
или во просториите на производителот или на самото 
место каде што ќе се употребува. 

 
4.3. Означување 

 
4.3.1. Вериги и јажиња  
Вериги, јажиња или ленти со било која должина за 

дигање на товар, кои не се составни делови на склопот, 
треба да носат ознака или ако тоа не е можно, табличка 
или прстен кој не може да се отстрани, а ќе го содржи 
името и адресата на производителот како и идентифи-
кационото обележување на одобрениот сертификат. 

Сертификатот треба да содржи податоци, кои се 
пропишани според националните стандарди или ако 
тие не постојат, да ги содржи следниве податоци: 

-  името на производителот;  
-  Адреса на производителот;  
-  Опис на веригата или јажето, во кој ќе се назначи: 
• нивна номинална големина, 
• нивна изведба (тип на изработка), 
• материјал од кој се изработени, и 
• секоја, металуршко-термичка обработка која е 

применета врз материјалот, 
• ако е тестирано, да се наведат стандардите на те-

стирање, 
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• максимален товар, на кој веригата или јажето тре-
ба да биде оптоварено.  

Може да бидат наведени соодветните вредности 
при одредена употреба.  

 
4.3.2. Помагала за подигнување  
На помагалата за подигање треба да бидат видливи 

следниве податоци: 
- идентификација на производителот, 
- идентификација на материјалот (пример, меѓуна-

родна класификација), оваа информација, потребна е за 
димензионирање, 

- идентификација на максималниот работен товар,  
- СЕ обележување. 
Кога станува збор за дополнителните помагала, 

вклучувајќи ги тука и компонентите како кабли и јажи-
ња, врз кои физички не е можно да се стави ознака, по-
датоците наведени во став 1 од оваа точка  треба да би-
дат покажани на табличка, или на некој друг начин, и 
да бидат безбедно прикачени за помагалата. 

Податоците треба да бидат читливи и поставени на 
место, каде нема да можат да исчезнат при употребата, 
или да ја загрозат носивоста на дополнителната опрема. 

 
4.3.3. Машини 
Како дополнение на минималните податоци наведени 

во точка 1.7.3 од овој Анекс,  секоја машина треба да има 
читливи и трајни податоци за номиналната носивост: 

(i) приказ во транспарентен облик, на пример една 
можна вредност да се престави јасно на опремата кај 
машините;  

(ii) Онаму каде номинална носивост зависи од кон-
фигурацијата на машината, секое возачко место треба 
да има напишана табличка, која ги покажува по мож-
ност во  облик на дијаграм или табели.на номинални 
носивости за секоја конфигурација,  

Машините опремени со носач за товар, на кој е 
овозможен пристап на лица и има  ризик од паѓање, 
треба да има јасно и трајно предупредување со кое се 
забранува дигањето на лица, кое треба да биде поставе-
но на видно место секаде каде што е можен пристап. 

 
4.4. Прирачник за употреба 

 
4.4.1. Помагала за за подигање  
Секое помагало за подигање, или секоја комерци-

јално неделива серија на помагала за подигање, треба 
да има прирачник за употреба, во кој се наведени след-
ниве податоци: 

-  за нормални услови на употреба; 
-  Инструкции за употреба, склопување и одржување; 
- Ограничувања за употреба (особено за помагала 

кои не треба да ги исполнуваат барањата според точка 
4.1.2.6.  под од овој Анекс). 

 
4.4.2 Машини  
Прирачникот за употреба, освен податоците наведе-

ни на точка  1.7.4 од овој Анекс,  треба да ги содржи и 
следниве податоци: 

(а) техничките карактеристики на машините, а осо-
бено: 

- каде е можно, да има копија од табелата за носи-
вост објаснета во точка 4.3.3 под и) од овој Анекс; 

-   реакциии на потпирачите или потпирните точки 
и карактеристиките на патеките;  

-   каде што е возможно, определување и начин на 
монтирање на баласт;  

(б) Содржината на деловодната книга, ако не е до-
ставена со машината;  

(в) Совети за употреба, особено да се надомести недо-
статокот на директен поглед на операторот врз товарот;  

(г) Потребните инструкции за извршување на тесто-
вите пред првото пуштање во работа на машина која не 
е составена во просториите на производителот во онаа 
форма во која треба да се употребува. 

 
5. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БА-
РАЊА ЗА МАШИНИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОДЗЕМНА 

РАБОТА 
 
Машините наменети за подземна работа треба да 

бидат проектирани и изработени така за да ги исполнат 
долунаведените барања. 

 
5.1. Ризици поради недостаток на стабилност 
 
Потпорните потпирачи со сопствен погон треба да 

бидат проектирани и изработени за да одржат одредена 
насока кога се движат, а да не се лизнат пред и додека 
да се местат под товарот и откако товарот е отстранет. 
Тие треба да имаат индивидуални хидрауличен погон и 
точки на прицврстување за горните плочи. 

 
5.2. Движење 

 
Носачите на оплатите треба да обезбедат непречено 

движење на лицата кои работат. 
 

5.3. Осветлување 
 
Барањата наведени во став 3 од точка 1.1.4 од овој 

Анекс не можат да се применат. 
 

5.4. Управувачки уреди 
 
Управувачките уреди за  забрзување и сопирање на 

машината која се движи на шини, треба да бидат рач-
ни. Прекинувач за контрола на будноста може да биде 
управуван со нога. 

Управувачките уреди за носачите на подвижен кров 
треба да бидат проектирани и поставени така да, за 
време на дислоцирањето, операторите се заштитени од 
статичен потпирач. Управувачките уреди треба да би-
дат заштитени од било какви случајни ослободувања. 

 
5.5. Запирање 

 
За употреба во подземната работа, машините кои 

работат на сопствен погон, а се движат на шини, треба 
да бидат опремени со прекинувач за контрола на буд-
носта, контролирајќи го движењето на машината. 

 
5.6. Пожар 

 
Став 2 од точка 3.5.2 од овој Анекс  се применува за 

машини кои се составени од лесно запаливи делови. 
Сопирачкиот систем на машината, кој е наменет за 

употреба во подземната работа, треба да биде проекти-
ран и изработен така да не произведува искри или да 
предизвикува пожари. 

Машините со топлотни мотори за употреба во под-
земната работа, треба да бидат опремени само со вна-
трешни мотори за согорување кои користат бензин со 
низок притисок на испарување и кои не предизвикува-
ат искри од електрично потекло. 

 
5.7. Емисии на прашина, гасови, и т.н. 

 
Издувните гасови од внатрешните мотори за сого-

рување не треба да бидат исфрлани нагоре. 
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6. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БА-
РАЊА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ОПАСНО-
СТИ КОИ СЕ ЈАВУВААТ КАКО РЕЗУЛТАТ НА ДИ-

ГАЊЕ ИЛИ ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ЛИЦА 
 
Машините кои предизвикуваат опасности како ре-

зултат на подигање или пренесување на лица, треба да 
бидат проектитирани и изработени да ги следат бара-
њата,  предвидени подолу. 

 
6.1. Општо, за машини за подигнување  

и пренесување на  лица 
 
6.1.1. Дефиниција  
Изразот ››носач‹‹   употребен во оваа глава од овој 

Анекс, е уред кој претставува поддршка за дигање, 
спуштање и пренесување на лицата. 

6.1.2. Механичка цврстина 
Работните коефициенти, дефинирани во глава 4 од 

овој Анекс,  не се соодветни за овие машини кои се наме-
нети за дигање и пренесување на лица и треба, како оп-
што правило, да бидат дуплирани. Подот на носачот треба 
да биде проектиран и изработен така да има место и цвр-
стина која одговара со максималниот број на лица и ма-
ксималниот работен товар одреден од производителот. 

6.1.3. Контрола на преоптоварување кај типови на 
уреди кои се движат со енергија, иземајќи ја енергијата 
на човекот 

Барањата од точка 4.2.1.4 од овој Анекс  се приме-
нуваат без оглед на вредноста на максималниот рабо-
тен товар. Ова барање не се применува за машини за 
кои производителот може да демонстрира дека не по-
стои ризик од преоптоварување и/или превртување. 

 
6.2. Уреди за управување 

 
6.2.1. Онаму каде безбедносните барања не намет-

нуваат други решенија: 
Ако со безбедносните барања е поинаку уредено, но-

сачот треба да биде проектиран и изработен, така да ли-
цата кои се внатре имаат уреди за управување на движе-
њата за нагоре и за надолу и ако е потребно, да го дви-
жат носачот хоризонтално во однос на машината. 

При употреба, треба да ги надвладеат другите пома-
гала кои ги управуваат истите движења, со исклучок на 
помагалата за итно сопирање 

Уреди за управување на овие движења треба да би-
дат од таков тип со држење на управувачките команди, 
освен во случаи кога машината се употребува за избра-
ните катни нивоа. 

6.2.2.  Ако машината за подигање и пренесување на 
лицата може да се помести заедно со носачот во позиција 
поинаква од позицијата за мирување, тогаш таа треба да 
биде проектирана и изработена така да лицето или лицата 
во носачот имаат начин како да ги спречат опасностите 
кои можат да се создадат со поместувањето на машината. 

6.2.3.  Машината за подигање и пренесување на ли-
цата треба да биде проектирана, изработена и опремена 
за поголеми брзини на носачот и да не предизвикува 
опасности. 

 
6.3. Ризик од паѓање на лица од носачот 

 
6.3.1.  Ако мерките наведени во точка 1.1.5 од овој 

Анекс  не се соодветни, носачите треба да имаат довол-
но рачки за придржување према бројот на  лицата кои 
ќе го користат носачот, доволно јаки за на нив да може 
да се прикачи лична опрема за заштита против опас-
ност од паѓање.  

6.3.2. Сите врати, поставени на подот, таванот или 
странично, треба да се отвораат во насока која спречу-
ва било каков ризик од паѓање, доколку бидат отворе-
ни ненадејно. 

6.3.3.  Машините за подигање и пренесување треба да 
бидат проектирани и изработени така да подот на носачот 
нема да се навали до таа мера што ќе предизвика ризик за 
лицата да паднат, особено кога носачот се движи.  

Подот на носачот не треба да биде лизгав. 
 

6.4. Ризик од паѓање или превртување на носачот 
 
6.4.1. Машините за подигање и пренесување на ли-

ца треба да бидат проектирани и изработени за да се 
спречи паѓање или превртување на носачот. 

6.4.2. Забрзувањето и сопирањето на носачот или 
носачкото возило, управувани од операторот или акти-
вирани од безбедносната направа и под услови на ма-
ксимален товар и брзина предвидени од производите-
лот, не треба да предизвикаат никаква опасност за ли-
цата кои работат. 

 
6.5. Означувања 

Онаму каде што треба да се гарантира безбедноста, но-
сачот треба да ги има сите основни, потребни податоци. 

 
АНЕКС II 

 
А. Содржина на ЕС изјавата за сообразност  

за машини1 
 
ЕС изјавата за сообразност треба да ги содржи 

следниве податоци: 
- име и адреса на производителот; 
- опис на машината2; 
- сите релевантни одредби што ги исполнува маши-

ната; 
- во одреден случај, име и адреса на телото за оцена 

на сообразност и број на сертификат за ЕС испитување 
на тип; 

- во одреден случај,  име и адреса на телото за оце-
на на сообразност  до кое е испратено досието, во сог-
ласност со прва алинеја точка (в), од член 12 од овој 
правилник;  

- во одреден случај, име и адреса на телото за оцена 
на сообразност  кое ја извршуваше верификацијата, 
предвидена во втората алинеја точка (в), од член 12 од 
овој правилник; 

- во одреден случај, референца на националните 
стандарди; 

-  во одреден случај, да се наведат употребените на-
ционални стандарди и техничките спецификации; и 

- идентификација на лицето кое е овластен да пот-
пишува во име на производителот. 

 
Б. Содржина на изјавата дадена од производителот 

(член 6) 
 
Изјавата на производителот предвидена со член 6 од 

овој правилник треба да ги содржи следниве податоци: 
-  име и адреса на производителот;   
-  опис на машината или машинските делови; 
-  во одреден случај, име и адреса на телото за оце-

на на сообразност  и број на сертификат за ЕС испиту-
вање на  тип; 

-  во одреден случај, име и адреса на телото за оце-
на на сообразност  до кое е испратено досието, во сог-
ласност со прва алинеја, точка (в) од член 12 од овој 
правилник;  

-  во одреден случај, име и адреса на телото за оце-
на на сообразност  кое ја извршуваше верификацијата, 
предвидена во втората алинеја, точка  (в) од член 12 од 
овој правилник;  

- во одреден случај, референца на националните 
стандарди; 



Стр. 42 - Бр. 64 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 мај 2006 
 

- да се напомене дека машината не треба да биде 
ставена во употреба се додека не се потврди дали ма-
шината во која треба да се вклопи е во сообразност со 
одредбите од правилникот; и 

-  идентификација на лицето кое потпишува. 
 

В. Содржина на ЕС изјавата за сообразност на без-
бедносните компоненти кои посебно се пласираат 

на пазарот 
 
ЕС изјавата за сообразност треба да ги содржи 

следниве податоци: 
- име и адреса на производителот;  
- опис на безбедносните компоненти; 
- безбедносната функција што ја исполнува безбед-

носната компонента, ако тоа не е јасно наведено во 
описот; 

- во одреден случај, име и адреса на телото за оцена 
на сообразност и број на сертификат за ЕС испитување 
на тип; 

- во одреден случај, име и адреса на телото за оцена 
на сообразност до кое е испратено досието, во соглас-
ност со првата алинеја, точка (в) од член 12 од овој 
правилник; 

- во одреден случај, име и адреса на телото за оцена 
на сообразност кое ја извршуваше верификацијата, 
предвидена во втората алинеја, точка (в) од член 12 од 
овој правилник; 

- во одреден случај, референца на националните 
стандарди,  

- во одреден случај, да се наведат употребените на-
ционални стандарди и технички спецификации, 

- идентификација на лицето кое е овластен да пот-
пишува во име на   производителот.                                                             

 
АНЕКС III 

 
СЕ - ОБЕЛЕЖУВАЊЕ ЗА СООБРАЗНОСТ 
 
- СЕ обележувањето за сообразност се состои од 

иницијалите ‘CE` во следнава форма: 
 

 
 
- ако СЕ обележувањето е намалено или зголемено, 

треба да се почитуваат пропорциите дадени во горниот 
цртеж, 

- разните компоненти на СЕ обележување треба за-
должително да ја имаат истата вертикална димензија, 
која не треба да биде помала од 5 мм. Кај мали маши-
ни, може да се отстапи од оваа најмала висина. 

 
АНЕКС  IV  

ВИДОВИ МАШИНИ И БЕЗБЕДНОСНИ КОМПО-
НЕНТИ ЗА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРИМЕНУВА  ПО-
СТАОКАТА  НАВЕДЕНА  ВО ТОЧКА (б)  И ТОЧКА 

(в)  ОД  ЧЛЕН 12  
А. Машини 

 
1. Циркуларни пили (со едно или повеќе сечива) за 

работа со дрво и слични материјали или за работа со 
месо и слични материјали. 

1.1. Пили кај кои за време на работењето алатот е 
неподвижен, со неподвижна маса, со рачен помест на 
работниот предмет што се сече, или со одвоив апарат 
за помест. 

1.2. Пили кај кои за време на работењето алатот е 
неподвижен, со постоље или санка кои имаат повратен 
од, со рачен помест. 

1.3. Пили кај кои за време на работењето алатот е 
неподвижен, со механички уред за помест на работни-
от предмет што се сече и со рачно поставување  и/или 
рачно вадење на работниот предмет. 

1.4. Пили кај кои за време на работењето алатот е 
подвижен со механички уред за помест и со рачно 
и/или рачно вадење на работниот предмет. 

2. Рендисалка за порамнување со рачен помест за 
обработка на дрво (површинска обработка). 

3. Машина за рендисување за еднострана обработка 
на дрво со рачно поставување и/или вадење на работ-
ниот предмет. 

4. Пила со бескрајна лента со подвижна и непод-
вижна маса и тракасти пили со подвижна санка со рач-
но поставување и/или рачно вадење на работниот пред-
мет, за обработка на дрво и слични материјали или за 
обработка на месо и слични материјали. 

5. Комбинирани машини од типот наведени: од точ-
ка 1 до точка 4 и точка 7 од овој Анекс, за обработка на 
дрво и слични материјали. 

6. Повеќевретенаста глодалка со рачен помест за 
обработка на дрво. 

7. Глодалки со рачен помест за обработка на дрво и 
слични материјали. 

8. Рачно преносливи пили со ланец за обработка на 
дрво. 

9. Преси, вклучувајќи ги и пресите за пластична ладна 
деформација на метали, со рачно доставување и/или ваде-
ње на работниот предмет, кај кои одот на подвижните де-
лови поголем од 6 мм и брзина поголема од 30 мм/с. 

10. Машини за моделирање на пластика со вбризгува-
ње или пресување и со рачно поставување и/или вадење.  

11. Машини за моделирање на гума со вбризгување 
или пресовање и со рачно поставување и/или вадење. 

12. Машини за подземна работа од следниве типови: 
- машини кои се движат по шини: влечни машини и 

вагонетки со сопирачки, 
- хидраулични подгради  (потпирачи),  
- мотори со внатрешно согорување кои треба да се 

вградат во машините за подземна работа. 
13. Камиони за собирање на отпад од домаќинства-

та, во кои рачно се товари и користат механизми запре-
совање.  

14. Разделни заштитни уреди и кардански вратила 
за пренос на снага  кои се наведени во точка 3.4.7. од 
Анекс I. 

15. Платформи за подигање на возила при сервиси-
рање. 

16. Помагала за дигање на лица, кај  кои постои ри-
зик од паѓање од висина поголема од три метри. 

17. Машини за производство на пиротехнички 
средства. 

 
Б. Безбедносни компоненти 

1. Електро-сензитивни помагала кои се посебно 
проектирани за детектирање на лица, а со цел да се 
осигура нивната безбедност, (нематеријални пречки, 
сензорски стакла, електромагнетни детектори, и т.н.). 

2. Логички кола кои ја осигуруваат безбедносната 
функција кај дворачно управување. 

3. Автоматски подвижни прегради за заштита на 
пресите наведени во точка 9, точка 10 и  точка 11 под 
А од  овој Анекс. 

4. Заштитна конструкција од превртување (ROPS). 
5. Заштитна конструкција од паѓање на предмети 

(FOPS). 
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АНЕКС  V 
ЕС ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ 

 
За целите на овој Анекс, ,,машина’’ е или ,,маши-

на’’ или ,,безбедносна компонента’’,  како што е дефи-
нирано во член 2 од овој правилник. 

1. ЕС изјавата за сообразност е постапка, со која  
производителот изјавува дека машината која се пласи-
ра на пазарот ги исполнува сите основни здравствени и 
безбедносни барања. 

2. Потписот ставен на ЕС изјавата за сообразност го 
овластува производителот да ја прикачи СЕ обележува-
ње на машината. 

3. Пред да се состави ЕС изјавата за сообразност, 
производителот ќе потврди дека документацијата која 
е наведена подолу ќе биде и ќе остане на располагање 
во нивните простории за било какви инспекциски цели: 

(а)  техниничко досие кое се состои од: 
-  склопен цртеж на машината со шеми за управување, 
-  комплет на  детални цртежи, во чиј прилог се сите 

забелешки од пресметките, резултати од тестирања, и т.н., 
кои се потребни за проверка на сообразноста на машина-
та, со основните здравствени и безбедносни барања, 

-  листа на: 
• основните барања од овој правилник; 
• стандарди; и 
• други технички спецификации, кои се земени во 

предвид при проектирањето  на  машината; 
• опис на прифатените решенија за отстранување на 

опасности кои може да ги предизвика машината; 
• било кој технички извештај или сертификат доби-

ен од овластено тело или лабораторија; и 
• било каков технички извештај, со изјава за соо-

бразност по националните стандарди и резултати од 
испитувања изведени по избор на производителот или 
овластено тело или лабораторија,  

- Копија од упатствата за употреба на машината;  
(б) Ќе превземат интерни мерки според одредбите 

на овој правилник за да се обезбеди сообразност на се-
риското  производство со примерокот - машина. 

Производителот треба да ги изврши потребните ис-
питувања и тестирања врз компонентите, дополнител-
ната опрема или направените машини за да утврди да-
ли може машините, како што се проектирани  и израбо-
тени, безбедно да бидат ставени во употреба. 

Доколку не се презентираат документите како одго-
вор на соодветното барање од страна на компетентни 
национални овластени тела, може да се појават сомне-
жи во врска со претпоставката за сообразност со бара-
њата од правилникот. 

4. (а) Документацијата наведена во точка 3 од овој 
Анекс не треба постојано да биде на располагање, но 
треба да е возможно да се комплетира и да биде до-
стапна во периодот на нејзината важност. 

Во неа, не треба да има  детални планови или некои 
други специфични информации кои се користат за произ-
водство на машините, освен ако се непопходни за верифи-
кација на сообразноста со основните безбедносни барања. 

(б) Документацијата наведена во точка 3 од овој 
Анекс ќе биде задржана и ќе остане достапна за компе-
тентните телата за оцена на сообразноста во период од 
најмалку 10 години од датумот на производство на ма-
шината или на последната произведена компонента, во 
случај на сериско производство.  

(в) Документацијата наведена во точка 3 од овој 
Анекс ќе биде составена на Македонски јазик или на 
еден од официјалните јазици на Европската Унија, со 
исклучок на упатствата за употреба на машината. 

АНЕКС  VI 
ЕС ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ 

 
За целите на овој Анекс, ,,машина’’е или ,,машина’’ 

или ,,безбедносна компонента’’, како што е дефинира-
но во член 2 од овој правилник. 

1. ЕС испитување на типот е постапка со која тело-
то за оцена на сообразност гарантира и потврдува дека 
еден примерок од машина ги исполнува одредбите од 
овој правилник. 

2. Барањето за ЕС испитување на типот го поднесу-
ва производителот до нотифицирано тело, за испитува-
ње на примерокот - машина. 

Барањето треба да содржи: 
-  име и адреса на производителот како и местото на 

производство на машината, 
-  техничкото досие, кое треба да се состои најмал-

ку од: 
• склопен цртеж на машината со шеми  на управу-

вање; 
• комплет на детални цртежи, во чиј прилог се сите за-

белешки од пресметките; резултати од тестирања, и т.н., 
кои се потребни за проверка на сообразноста на машината 
со основните здравствени и безбедносни барања; 

• опис на прифатените решенија за отстранување на 
опасностите кои може да ги предизвика машината и 
листа на стандардите кои се употребуваат; 

• копија од упатствата за употреба на машината; 
• за сериско производство, внатрешните мерки кои 

ќе се превземат за да се обезбеди сообразност на маши-
ната со одредбите од регулативата. 

Кон барањето треба да биде приложен и примеро-
кот - машина од планираното производство, или во 
одреден случај да се назначи  каде може да биде испи-
тана машината. 

Во документацијата според точка 2 од овој Анекс, 
не треба да ги има деталните планови или некои други 
специфични информации во врска со применетите 
склопови кои се користат за производство на машини-
те, освен ако тие се неопходни за верификација на соо-
бразноста со основните безбедносни барања. 

3. Телото за оцена на сообразност ќе го спроведе 
ЕС испитување на типот на следниов начин: 

- ќе ја прегледа техничката конструктивна докумен-
тација  за да ја потврди  дали соодвејствува со приме-
рокот - машина, која  е доставена или е ставена на рас-
полагање; 

- За време на испитувањето на машината, телото 
треба: 

(а) да потврди, дека машината е произведена во сог-
ласност со техничката конструктивна документација  и 
дали може безбедно да се употребува според наменети-
те работни услови;  

(б) Да провери, ако се употребени стандарди, дали 
се правилно применети;  

(в) Да изврши соодветни испитувања и тестови за 
да провери дали машината ги исполнува основните 
здравствени и безбедносни барања. 

4. Ако примерокот ги исполнува одредбите од овој 
Правилник, телото  составува сертификат за  ЕС испи-
тување на тип кој се испраќа до подносителот на бара-
њето. Сертификатот содржи резултати од испитување-
то, во кој се укажува на некои забелешки кои би може-
ло да преставуваат проблем. Кон сертификатот  прило-
жуваат појаснувања и цртежи кои се потребни за иден-
тификација на одобрениот примерок. 

5. Производителот  го известува телото за оцена на 
сообразност за било какви измени, дури и за најмалите, 
кои тој ги направил или планира да ги направи врз ма-
шината. Телото за оцена на сообразност ги испитува 
овие измени и го известува производителот, дали сер-
тификат за ЕС испитување на тип останува валиден. 
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6. Телото кое одбива да издаде сертификат за ЕС   
испитување на тип, ќе ги информира останатите тела за 
оцена на сообразност. Телото кое ќе го повлече серти-
фикатот за ЕС испитување на тип ќе треба да ја инфор-
мира Земјата членка која го нотифицирала. Последната 
ќе ги информира останатите Земји членки и Комисија-
та, наведувајќи ги причините за одлуката. 

7. Документацијата од кореспонденција која се одне-
сува на постапките за ЕС испитување на тип ќе се обаву-
ва на македонски јазик или на официјалниот јазик на 
Земјата членка, каде што е основано телото за оцена на 
сообразност или на јазик кој е прифатлив за неа. 

 
АНЕКС  VII 

 
МИНИМАЛНИ КРИТЕРИУМИ КОИ ТРЕБА ДА БИ-
ДАТ ЗЕМЕНИ ВО ПРЕДВИД ОД СТРАНА НА ЗЕМ-
ЈИТЕ ЧЛЕНКИ ЗА НОТИФИКАЦИЈА НА ТЕЛАТА 

 
За целите на овој Анекс, “машина” е или “машина” 

или “безбедносна компонента”, како што е дефинирано 
во член 2 од овој правилник. 

1. Телото, неговиот директор и персоналот одгово-
рен за спроведување на тестовите за верификација, не 
можат да бидат проектанти, производители, снабдува-
чи или монтажери на машините, кои тие ги испитуваат, 
но исто така не можат  да бидат и овластени претстав-
ници на било кој од горе наведените. Тие не треба да 
бидат директно ангажирани, ниту како овластени за-
стапници во проектирање, изработка, рекламирање и 
одржување на машината. Ова не ја исклучува можно-
ста за размена на технички информации помеѓу произ-
водителот и телото. 

2. Телото и неговиот персоналот треба да ги спроведат 
тестовите за верификација на највисоко ниво на професи-
онален интегритет и техничка способност и ќе бидат ос-
лободни од сите притисоци, особено финансискиот, кој 
може да влијае на нивното проценување или на резулта-
тот од инспекцијата, особено од лица или групи на лица 
кои имаат интерес од резултатот на верификацијата. 

3. Телото треба да има на располагање неопходен 
персонал и да поседува потребна опрема, кои ќе му 
овозможат правилно да ги извршува  административ-
ните и техничките задачи поврзани со верификацијата. 
Тоа ќе има пристап и до опремата  која е потребна за 
специјално испитување. 

4. Персоналот одговорен за испитувањето треба да 
има: 

- соодветно техничко и професионално образование, 
- задоволително познавање на барањата за испиту-

вање, кое тие го извршуваат и соодветно искуство во 
такви испитувања, 

- способност да изработи сертификати, записници 
или извештаии потребни за да се потврди важноста на 
испитувањата. 

5. Неутралноста на инспекцискиот персонал ќе би-
де гарантирана. Нивното плаќање нема да звиси од 
бројот на направени тестирања ниту од резултатите на 
овие тестирања. 

6. Телото треба да ја осигури одговорноста, освен 
ако неговото осигурување не е покриено од државата 
во согласност со националниот закон, или ако Земјата 
членка не е директно одговорна за испитувањето. 

7. Персоналот на телото е обврзан да ја почитува 
професионалната тајна, во врска со сите информации 
добиени при извршувањето на работните задачи (освен 
пред компетентните административни овластени тела 
на државата каде што се извршуваат активностите) 
според овој правилник или било која одредба на нацио-
налниот закон. 

889. 
Врз основа на  член 20 став 4 од  Законот за безбед-

ност на производите (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија’’ бр.33/2006), министерот за економија  донесе   

 
П Р А В И Л  Н И К 

ЗА ОПРЕМА И ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ КОИ СЕ 
НАМЕНЕТИ ЗА УПОТРЕБА ВО ПОТЕНЦИЈАЛНО 

ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се пропишуваат барањата за 

опрема и заштитни системи кои се наменети за употре-
ба во потенцијално експлозивни атмосфери. 

(2) Одредбите од овој правилник се однесуваат и на 
подрачјето на употреба на безбедносните уреди, уреди-
те за управување и контролните уреди, наменети да се 
користат надвор од потенцијално експлозивни атмо-
сфери, или се употребуваат за безбедна работа на опре-
мата и заштитните системи кои преставуваат ризик за 
експлозија. 

 
Член 2 

(1) Одделни изрази употребени во овој правилник 
го имаат следното значење: 

(а) ,,Опрема‘‘ наменета за употреба во потенцијал-
но експлозивни атмосфери e, машини, апарати, непод-
вижни или подвижни уреди, компоненти за управува-
ње и нивните инструменти, системите за откривање 
или спречување, кои посебно или заедно, се наменети 
за производство, пренос, складирање, мерење, управу-
вање и за претворање на енергијата при обработка на 
материјали, што можат да предизвикаат експлозија 
преку сопствените потенцијални извори на запалување. 

(б) ,,Заштитни системи” наменети за употреба во 
потенцијално експлозивни атмосфери се, проектирани 
единки, кои се наменети за моментално запирање на 
настанатата експлозија и/или да го ограничат опсегот 
на експлозивниот пламен и експлозивниот притисок. 
Заштитните системи можат да бидат вградени во опре-
мата или одделно пласирани на пазарот за да се кори-
стат како самостојни системи.  

(в) ,,Компоненти” наменети за употреба во потен-
цијално експлозивни атмосфери се, сите делови кои се 
неопходни за безбедно функционирање на опремата и 
заштитните системи, но немаат самостојна функција. 

(г) ,,Експлозивни атмосфери” се, смеша од воз-
дух, при  атмосферски услови и запаливи супстанции 
во облик на гас, испарувања, измаглици или прашина 
во која  при запалување, согорувањето ќе се рашири на 
целокупната незапалена смеша.  

(д) ,,Потенцијална експлозивна атмосфера” е,  
атмосфера која може да стане експлозивна при локални 
и оперативни услови. 

(ѓ) ,,Групи и категории на опрема” се: 
- Опрема од група – I, е опрема наменета за упо-

треба во подземните делови на рудниците, како и во 
деловите на површинските инсталации на тие рудници, 
што  може да бидат изложени на опасност на земјен гас 
и/или запалива прашина.  

- Опрема од група – II,  е опрема наменета за упо-
треба на други места, што може да биде изложена на 
опасност од експлозивни  атмосфери. 

-  Категории на опрема, ги дефинираат  потребни-
те нивоа на заштита, кои се опишани во Анекс I. 

(ж) ,,Наменска употреба”  е,  употреба на опрема-
та, заштитните системи и уредите согласно член 1 став 
2  од овој правилник, е во согласност со групата и кате-
горијата на опремата и со целосна информација што е 
потребна  за безбедно функционирање на опремата, за-
штитните системи и уредите, доставени од производи-
телот или неговиот овластен застапник.       
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(2) Опремата и заштитните системи можат да бидат 
проектирани за посебна експлозивна атмосфера. Во тој 
случај, тие треба да бидат соодветно означени. 

 
ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА 

 
Член 3 

Одредбите на овој правилник не се применуваат за: 
1.) медицински уреди, наменети за употреба во ме-

дицинската средина; 
2.) опрема и  заштитни системи, каде опасноста од  

експлозија произлегува исклучително од присуство на 
експлозивни супстанции или нестабилни хемиски суп-
станции; 

3.) опрема наменета за употреба во домаќинствата и 
некомерцијалната средина, во која потенцијално експ-
лозивни атмосфери можат многу ретко да се создадат, 
исклучително поради протекување на горивен  гас; 

4.) опрема за лична заштита; 
5.) поморски бродови и морски подвижни построј-

ки заедно со опремата која што се наоѓа на таквите 
бродови или постројки; 

6.) транспортни средства, т.е. возила и нивните при-
колки, исклучиво наменети за превоз на патници по воз-
душен или копнен пат, железнички мрежи или водни па-
тишта, како и транспортни средства, проектирани за 
превоз на стоки по воздушен пат, по јавни патишта или 
железнички мрежи или по вода, освен возилата, намене-
ти за употреба во потенцијално експлозивна атмосфера; 

7.)  опрема, која се употребува исклучиво за воени 
намени. 

 
ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР, СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА  

И ТРГОВСКИ САЕМИ 
 

Член 4 
(1) Производителот или неговиот овластен застап-

ник, за опремата, заштитните системи и уредите од 
член 1 став 2 од овој правилник ги презема сите соод-
ветни мерки за да може да ги пушти на пазар и да ги 
стави во употреба, само доколку при нивната соодвет-
на употреба, инсталирање и одржување не ги загрозу-
ваат здравјето и безбедноста на луѓето и во одреден 
случај на домашните животни или  имотот. 

(2) На трговските саеми, изложби, демонстраци, 
презентации и слични манифестации, опремата, за-
штитните системи и уредите од член 1 став 2 од овој 
правилник, можат да се изложуваат и ако не се во сог-
ласност со одредбите на овој правилник, но под услов 
да постои видлив знак кој јасно покажува дека опрема-
та, заштитните системи и уредите од член 1 став 2  од 
овој правилник, не се во сообразност и не се за продаж-
ба, се до моментот на нивното усогласување од страна 
на производителот или неговиот овластен застапник со 
одредбите од овој правилник.  

(3) Во текот на манифестациите од став 2 на овој 
член, на опремата, заштитните системи и уредите  се 
преземаат  соодветни безбедносни мерки за да се обез-
беди заштита на лицата. 

 
ОСНОВНИ БАРАЊА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
 

Член 5 
Опремата, заштитните системи и уредите од член 1 

став 2, треба  да ги исполнуваат основните здраствени 
и безбедносни барања од Анекс II  имајќи ја во пред-
вид нивната наменска употреба. 

 
Член 6 

Компонентите кои се наменети за вградување во 
опремата, заштитните системи или уредите, може да се 
пуштаат на пазар, доколку за нив е приложена изјава за 
сообразност, која треба да биде во согласност со член 8 
став 6 од овој правилник. 

Член 7 
(1) Опремата и заштитните системи ќе се сметаат како 

сообразни со одредбите на овој правилник, вклучувајќи ја 
и постапката за проверка на сообразноста дадена во пог-
лавјето ,,Постапки за оцена на сообразноста‘‘, ако: 

- опремата, заштитните системи или уредите од 
член 1 став 2 од овој правилник, за кои е приложена 
,,ЕС‘‘ – изјава за сообразност, според Анекс X и е при-
качено ,,СЕ‘‘ – обележувањето, предвидено во член 10 
од овој правилник. 

- компонентите, од член 6 од овој правилник, што 
се придружени со изјава за сообразност, согласно   
член 8 став 6 од овој правилник. 

(2) Во отсуство на национални стандарди кои се 
подготвени врз основа на релевантните европски стан-
дарди, треба да се информираат заинтересираните 
странки, за националните  стандарди и спецификации, 
усвоени од Институтот за стандардизација, а кои се 
сметаат дека се потребни или прикладни за соодветна 
имплементација на основните безбедносни и здрастве-
ни барања од  Анекс II. 

(3) Во случај кога националните стандарди кои се 
подготвени врз основа на релевантните европски стан-
дарди опфаќаат еден или повеќе од основните здрас-
твени и безбедносни барања за опрема, заштитни си-
стеми и уреди од член 1 став 2 од овој правилник или 
компонентите од член 6 од овој правилник, конструи-
рани и изработени согласно Листата на стандарди за 
опрема, заштитни системи и уреди кои се наменети за 
употреба во потенцијално експлозивни атмосфери, се 
смета дека ги исполнуваат соодветните основни здрас-
твени и безбедносни барања.     

(4) Листа на стандарди за опрема, заштитни систе-
ми и уреди кои работат во потенцијално експлозивни 
атмосфери се објавува во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија.” 

   
ПОСТАПКИ  ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА 
 

Член 8 
(1) Постапките за оцена на сообразноста на опрема-

та и онаму каде е потребно и на уредите, од  член 1 
став 2 од овој правилник, се однесуваат  на опремата 
од група I и II, категорија на опремата М1 и 1, кој ги 
извршува производителот или неговиот овластен за-
стапник, кој го прикачува СЕ обележувањето, при што 
ја следи постапката за ЕС- испитување на типот наве-
дена во Анекс III, заедно со: 

- постапката што се однесува на гаранцијата на ква-
литетот на производството од Анекс IV или 

- постапката што се се однесува на верификацијата 
на производот од Анекс V; 

(2) Постапките за оцена на сообразноста на опремата 
и онаму каде е потребно и на уредите, од  член 1 став 2 од 
овој правилник, се однесуваат на опремата од група I и  II, 
категорија на опремата М2 и 2 од Анекс I особено:  

(а) кога се работи за мотори со внатрешно согору-
вање и за електрична опрема во оние групи и катего-
рии, производителот или неговиот овластен застапник  
за да го прикачи СЕ обележување, ја следи постапката 
за ЕС- испитување на типот од Анекс III, заедно со: 

- постапката во врска со сообразноста со типот од 
Анекс VI, или 

- постапката во врска со гаранцијата за квалитет на 
производот од Анекс VII; 

(б) кога се работи за друга  опрема во овие групи и 
категории, производителот или неговиот овластен за-
стапник за да го прикачи СЕ- обележувањето:   

- ја следи постапката во врска со внатрешната кон-
трола на производството од Анекс VIII;  

- го доставува досието предвидено во точка 3 од Анекс 
VIII,  до телото за оцена на сообразност, кое што е можно 
побргу ќе потврди  дека го примило и ќе го задржи. 
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(3) Оцената на сообразноста на опремата и онаму каде 
е потребно и на уредите, од  член 1 став 2  од овој правил-
ник, која се однесува  на опрема од група II, категорија на 
опрема – 3, ја врши  производителот или неговиот овла-
стен застапник, кој  за да го прикачи СЕ- обележувањето, 
ја следи постапката што се однесува на внатрешната кон-
трола на производството,  од Анекс VIII. 

(4) Постапките за оцена на сообразноста на опрема-
та и онаму каде е потребна и на уредите од член 1 став 
2 од овој правилник, се однесува на опремата од група 
I и II. Освен постапките наведени во став 1, 2 и 3 од 
овој член, производителот за да го прикачи СЕ обеле-
жувањето, може исто така, да ја следи постапката што 
се однесува на СЕ обележувањето, според  модулот: 
верификација на единиците  од  Анекс IX.  

(5) Постапките од став 1 или став 4 од овој член, се 
употребуваат за утврдување на сообразноста на авто-
номните заштитни системи. 

(6) Постапките од став 1, 2, 3 и 4  од овој член, се 
применуваат земајќи ги во предвид компонентите она-
ка како што се наведени во член 6 од овој правилник, 
со исклучок на прикачување на СЕ обележувањето. 
Производителот или неговиот овластен застапник из-
дава изјава  со кој ја потврдува сообразноста на компо-
нентите со одредбите од овој правилник што се однесу-
ваат на нив и кој ги наведува нивните карактеристики 
и тоа како треба да се вградат во опремата или во си-
стемите за заштита за да можат да се исполнат основ-
ните барања што се однесуваат на готовата опрема или 
на заштитните системи. 

(7) Производителот или неговиот овластен застап-
ник  за да прикачи СЕ обележување, може да ја следи 
постапката што се однесува на внатрешната контрола 
на производството, од Анекс VIII , во врска со безбед-
носните аспекти од точка 1.2.7 од Анекс II. 

(8) Во случај кога на опремата и заштитните систе-
ми се применуваат одредбите од други технички про-
писи, кои се однесуваат на други аспекти, а со кои се 
пропишува СЕ обележување, се смета дека опремата и 
заштитните системи се сообразни со одредбите на тие 
технички прописи. 

 
Член 9 

(1) Критериумите кои треба да ги исполнуваат тела-
та за оцена на сообразност што учествувааат во постап-
ката за оцена на сообразност се дадени во Анекс XI.   

(2) Телата за оцена на сообразност кои  учествуваат 
во постапката за оцена на сообразноста треба да ги ис-
полнуваат критериумите за сообразност предвидени со 
националните стандарди објавени во Листата на стан-
дарди за опрема и заштитни системи наменети за упо-
треба во потенцијално експлозивни атмосфери . 

 
СЕ – ОБЕЛЕЖУВАЊЕ 

 
Член 10 

(1) Обележувањето за сообразност СЕ се состои од 
иницијалите ,,СЕ‘‘. Формата на обележувањето е даде-
на во Анекс X. СЕ обележувањето е придружено со 
идентификациониот број на телото за оцена на соо-
бразност , ако телото за оцена на сообразност е вклуче-
но во фазата на контрола на производството. 

(2) СЕ- обележувањето се става јасно, видливо, чит-
ливо и неизбришливо на опремата и на заштитните си-
стеми, согласно  точка 1.0.5 од Анекс II. 

(3) На опремата или на заштитните системи, може 
да се постави друго обележување,  под услов, со тоа да 
не се намалени видливоста и читливоста на СЕ обеле-
жувањето. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 11 
Согласно член 8 став 8 од овој правилник,  произво-

дителот во период на усогласување со одредбите од 
овој правилник,  може да избере кои постапки ќе ги 
примени, а при што СЕ- обележувањето ќе значи соо-
бразност со техничките прописи кои се применуваат, 
пред денот на влегување во сила на овој правилник,  а 
кои производителот ќе ги примени. Во овој случај, де-
талите од техничките прописи означени со нивниот 
број и скратено име треба да бидат приложени заедно 
со опремата и со заштитните системи.  

Член 12 
На започнатите постапки за пуштање на пазар и 

ставање во употреба на опрема и заштитни системи  
кои се наменети за употреба во потенцијално експло-
зивни атмосфери ќе се применуваат следните прописи 
до 31.12.2008 година: 

1. Правилник за електрични постројки на надземни 
места загрозени  од експлозивни смеси („Службен лист 
на СФРЈ“ бр. 18/67 и 28/70) 

2. Правилник за конструкција, изработка и испитува-
ње на електричните уреди за работа во атмосферата на 
експлозивни смеси („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/68) 

3.  Правилник за технички нормативи за заштита од 
статички електрицитет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 62/73) 

4. Наредба за задолжително атестирање (хомологаци-
ја) на против експлозивно заштитни електрични уреди 
што се наменети за употреба во простори загрозени од 
експлозивни смеси („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/1981) 

5. Упатство за начинот за спроведување на систе-
мот на атестирање и вршење на технички надзор на 
електрични уреди наменети за употреба во простори 
загрозени од експлозивни смеси, број 22-2329 од 15. ју-
ни. 1996 година од Министерот за стопанство на Ре-
публика Македонија.      

Член 13 
Обврските на Република Македонија кон Европската 

Комисија и земјите членки на Заедницата, кои се уредува-
ат со овој правилник и одредбите кои се однесуваат на СЕ 
обележувањето ќе почнат да се применуваат со влегување 
на Република Македонија во полноправно членство на 
Европската Унија или со влегување во сила на соодветен 
протокол за оцена на сообразност со кој се воспоставува 
слободно движење на производите од овој правилник ме-
ѓу Република Македонија и Европската унија, со денот на 
влегување во сила на овој протокол.  

 
Член 14 

Анекс I, Анекс II, Анекс III, Анекс IV, Анекс V, 
Анекс VI, Анекс VII. Анекс VIII, Анекс IX, Анекс X, 
Анекс XI се дадени во прилог и се  составен дел на овој 
правилник.  

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија‘‘.   
    Бр. 07-4197/2                        Министер, 
17 мај 2006 година                   м-р Фатмир Бесими, с.р.  
         Скопје       

АНЕКС   I  
КРИТЕРИУМИ СО КОИ СЕ УТВРДУВА КЛАСИФИ-
КАЦИЈАТА НА ГРУПИТЕ ОПРЕМА ПО КАТЕГОРИИ  

1. Опрема - група I  
(а) Категоријата М1 содржи опрема која е прое-

ктирана и опремена со дополнителни специјални 
средства за заштита за да може да функционира во соо-
бразност со оперативните параметри утврдени од стра-
на на производителот и за да обезбеди многу високо 
ниво на заштита. 
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Опремата од оваа категорија е наменета за употреба 
во подземните делови на рудниците, како и во оние де-
лови на површинските инсталации од тие рудници што 
се изложени на опасност од земјен гас и/или од запали-
ва прашина. 

Опремата од оваа категорија треба да остане функ-
ционална дури и во случај на ретки инциденти поврза-
ни со опремата, во услови на експлозивна атмосфера и 
се карактеризира со заштита која: 

- во случај да откаже едно средство за заштита, го 
обезбедува потребното ниво на заштита барем преку 
второ независно средство, 

- или го осигурува потребното ниво на заштита во 
случај да се појават два дефекти независно еден од друг. 

Опремата во оваа категорија треба да ги исполнува 
и дополнителните барања наведени во точка 2.01 од 
Анекс II. 

(б) Категоријата М2 содржи опрема проектирана 
за да може да функционира во сообразност со опера-
тивните параметри утврдени од страна на производите-
лот и за да  осигурува високо ниво на заштита. 

Опремата од оваа категорија е наменета за употреба 
во подземните делови на рудниците, како и во оние де-
лови на површинските инсталации од тие рудници што 
можат да бидат изложени на опасност од земјен гас 
и/или од запалива прашина. 

За оваа опрема е предвидено да се исклучи ако се 
создаде експлозивна атмосфера. 

Средствата за заштита поврзани со опремата од оваа 
категорија го гарантираат потребното ниво на заштита во 
текот на нормалното работење и, исто така, при тешки ра-
ботни услови, особено оние што произлегуваат од грубо-
то ракување и од променливите услови во околината. 

Опремата во оваа категорија треба да ги исполнува 
и дополнителните барања наведени во точка 2.0.2. од 
Анекс II. 

 
2. Опрема - група II 

 
(а) Категоријата 1 содржи опрема проектирана за 

да може да функционира во сообразност со оператив-
ните параметри утврдени од страна на производителот 
и за да осигурува многу високо ниво на заштита. 

Опремата од оваа категорија е наменета за употреба 
во области во кои експлозивните атмосфери предизви-
кани од смеса од воздух и гас, пареа или измаглица или 
од смеса од воздух/прашина се присутни постојано, 
долго време или често.  

Опремата од оваа категорија треба да го обезбеди 
потребното ниво на заштита дури и во случај на ретки 
инциденти поврзани со опремата, и се карактеризира 
со заштита која: 

- во случај да откаже едно средство за заштита, го 
обезбедува потребното ниво на заштита барем преку 
второ независно средство, 

- или го осигурува потребното ниво на заштита во 
случај да се појават два дефекта независно еден од друг. 

Опремата во оваа категорија треба да ги исполнува 
и дополнителните барања наведени во точка 2.1. од 
Анекс II.  

(б) Категоријата 2 содржи опрема проектирана за 
да може да функционира во сообразност со оператив-
ните параметри утврдени од страна на производителот 
и за да  осигурува високо ниво на заштита. Опремата 
од оваа категорија е наменета за употреба во области 
во кои можат да се појават експлозивни атмосфери 
предизвикани од гас, прашина, пареа, измаглица или 
од смеса од воздух/прашина.  

Средствата за заштита поврзани со опремата од 
оваа категорија го гарантираат потребното ниво на за-
штита дури и во случај кога често се појавуваат нару-
шувања или дефекти на опремата кои вообичаено тре-
ба да се земат предвид. 

Опремата во оваа категорија треба да ги исполнува 
и дополнителните барања наведени во точка 2.2. од 
Анекс II.  

(в) Категоријата 3 содржи опрема проектирана за 
да може да функционира во сообразност со оператив-
ните параметри утврдени од страна на производителот 
и за да  обезбеди  високо ниво на заштита. 

Опремата од оваа категорија е наменета за употреба 
во области во кои експлозивни атмосфери предизвика-
ни од гас, пареа, измаглица или од смеса од воз-
дух/прашина е малку веројатно да се појават или, ако 
се појават, тоа може да се случи само ретко и само во 
краток временски период. 

Опремата од оваа категорија го осигурува потребно-
то ниво на заштита во текот на нормалното работење. 

Опремата во оваа категорија треба да ги исполнува и 
дополнителните барања според точка 2.3. од Анекс II.  

 
АНЕКС  II 

ОСНОВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БА-
РАЊА ПОВРЗАНИ СО ПРОЕКТИРАЊЕТО И ИЗРА-
БОТКАТА НА ОПРЕМАТА И НА ЗАШТИТНИТЕ СИ-
СТЕМИ ШТО СЕ НАМЕНЕТИ ЗА УПОТРЕБА ВО 
ПОТЕНЦИЈАЛНО ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ 

 
А. Стручното познавање, кое може брзо да се про-

мени, треба да се земе предвид толку колку што е мож-
но и да се искористи веднаш. 

Б. За уредите од член 1 став 2 од овој правилник, 
основните барања се применуваат само до оној степен 
до кој се потребни за безбедното и сигурното функцио-
нирање и работење на тие уреди што се однесува до 
ризиците од експлозија. 

 
1. ОПШТИ БАРАЊА ЗА ОПРЕМАТА  
И ЗА ЗАШТИТНИТЕ СИСТЕМИ 

 
1.0.1. Принципи на безбедност при интегрирана 

експлозија 
Опремата и заштитните системи наменети за упо-

треба во потенцијално експлозивни атмосфери треба да 
бидат проектирани од гледна точка на безбедноста при 
интегрирана експлозија. 

Во согласност со наведеното, производителот треба 
да преземе мерки: 

- пред сé, доколку е можно, да спречи формирање  
експлозивни атмосфери кои можат да бидат создадени 
или предизвикани од опремата и заштитните системи; 

- да спречи запалување на експлозивните атмосфе-
ри, земајќи ја предвид природата на секој електричен и 
неелектричен извор на запалување; 

- доколку сепак се случи експлозија која би можела 
директно или индиректно да загрози лица, и во завис-
ност од случајот, домашни животни или имот, веднаш 
да ја запре и/или да го ограничи опсегот на пламенот 
од експлозијата и на притисоците од експлозијата на 
прифатливо ниво на безбедност. 

1.0.2. Опремата и заштитните системи треба да би-
дат проектирани и произведени по соодветна анализа 
на можните оперативни дефекти кои при работењето 
со цел, толку колку што е можно, да се спречат опасни 
ситуации. 

Секоја погрешна употреба, која реално може да се 
предвиди, треба да се земе предвид. 

1.0.3. Посебни услови на проверка и на одржување 
Опремата и заштитните системи што се предмет на 

посебни услови на проверка и на  одржување треба да 
бидат проектирани и изработени имајќи ги во предвид 
тие услови. 

1.0.4. Услови на околината 
Опремата и заштитните системи треба да бидат 

проектирани и изработени така што да можат да се 
справат со реалните или со очекуваните услови во око-
лината.1 
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1.0.5. Обележување 
Целата опрема и сите заштитни системи треба чит-

ливо и неизбришливо да бидат означени особено со 
следните податоци: 

-  име и адреса на производителот; 
-  СЕ-обележување (според точка А од Анекс X); 
-  ознака на серијата или типот; 
-  сериски број,  доколку го има; 
-  година на производство. 

- посебната ознака за заштита од експлозија
заедно со симболот за групата и категоријата на опре-
мата; 

- за опремата од  група II, буквата ,,G’’  (што се од-
несува на експлозивни атмосфери предизвикани од гас, 
пареа или измаглица) 

и/или 
буквата ,,D” (што се однесува за експлозивни атмо-

сфери предизвикани од прашина). 
Во одреден случај каде што е неопходно, треба исто 

така да бидат означени со сите информации што се од 
суштинска важност за нивната безбедна употреба. 

1.0.6.  Упатства 
(а) Целата опрема и сите заштитни системи треба 

да бидат придружени со упатства, вклучувајќи ги  
следните податоци: 

1.) подредување на информациите со кои е означе-
на опремата или заштитните системи, со исклучок на 
серискиот број (според точка 1.0.5. од Анекс II), заедно 
со секоја соодветна дополнителна информација која се 
однесува на одржувањето (на пр: адреса на увозникот, 
на сервисерот и т.н.); 

2.)  Упатства за безбедност во врска со: 
-  ставање во употреба; 
-  користење; 
-  склопување и расклопување; 
-  одржување (сервисирање и итна поправка); 
-  инсталирање; 
-  прилагодување; 
3.)  Таму каде што е неопходно, ознаката за опасни-

те места, да биде пред уредите за ослободување на при-
тисокот; 

4.)  Каде што е неопходно, упатства за обука; 
5.)  Податоци врз основа на кои може да се утврди 

без никакво сомневање во нив дали еден предмет од 
опремата во посебна категорија или заштитен систем  
може да се  користи безбедно во предвидената област и 
во  предвидените работни услови; 

6.) електрични параметри и параметри за притисок, 
максимални температури на површината и други гра-
нични вредности; 

7.) таму каде што е неопходно, посебните услови на 
користење, вклучувајќи ги и подробностите за можната 
погрешна употреба, за која искуството покажало дека 
може да се случи; 

8.) таму каде што е неопходно, основните каракте-
ристики на алатките кои можат да бидат прицврстени 
на опремата или на заштитниот систем. 

(б) Упатствата треба да бидат изработени на еден 
од јазиците на Заедницата од страна на производителот 
или на неговиот овластен застапник. 

При ставањето во употреба, целата опрема и сите 
системи за заштита треба да бидат придружени со пре-
вод на упатствата на јазикот или на јазиците на земјата 
во која треба да се користи опремата или заштитниот 
систем, како и на изворниот јазик. 

Тој превод треба да го направи или производителот 
или неговиот овластен застапник или лицето што ја во-
ведува опремата или заштитниот систем, и тоа на јази-
кот на конкретната област. 

По исклучок, упатствата за одржување што треба 
да ги користи стручниот персонал вработен од страна 
на производителот или на неговиот овластен застапник 
можат да бидт изработени на еден од јазиците на Заед-
ницата што  персоналот го разбира. 

(в) Упатствата треба да ги содржат цртежите и дија-
грамите што се неоподни за ставање во употреба, одр-
жување, контрола, проверка на правилното работење и, 
таму каде што е соодветно, за поправка на опремата 
или на заштитниот систем, заедно со сите корисни 
упатства, особено што се однесува до безбедноста. 

(г) Литературата што ја опишува опремата или за-
штититниот систем не треба да биде во спротивност со 
упатствата во однос на безбедносните аспекти. 

 
1.1. Селекција на материјалите 

1.1.1. Материјалите што се користат за конструира-
ње на опремата и на заштитните системи не треба да 
предизвикаат експлозија, земајќи ги предвид очекува-
ните напрегања при работењето. 

1.1.2. Во границите на работните услови утврдени од 
страна на  производителот, не треба да се дозволи да дој-
де до реакција помеѓу употребените материјали и со-
ставните делови на потенцијално експлозивната атмо-
сфера која може да ја наруши заштитата од експлозија. 

1.1.3. Материјалите треба да бидат селектирани та-
ка што предвидливите промени во нивните карактери-
стики и нивната компатибилност во комбинација со 
други материјали нема да доведат до намалување на 
дадената заштита; особено треба да се води соодветна 
сметка за отпорноста на материјалот на корозија и за 
отпорноста на абење, електричната спроводливост, 
ударната сила, отпорноста на стареење и за ефектите 
од температурните варијации. 

 
1.2. Проектирање и изработка 

1.2.1. Опремата и заштитните системи треба да би-
дат проектирани и изработени во однос на стручното 
познавање на заштитата од експлозија така што да мо-
же безбедно да се ракува со нив во текот на очекувани-
от период на нивното работење. 

1.2.2. Компонентите што треба да се вградат или да 
се користат како замена во опремата и во заштитните 
системи треба да бидат проектирани и изработени така 
што да функционираат безбедно за предвидената наме-
на на заштита од експлозија кога се инсталираат во 
согласност со упатствата на производителот. 

1.2.3. Затворени структури и спречување на истеку-
вањата 

Опремата која може да испушти запалливи гасови 
или прашина треба секогаш кога е можно да користи 
само во затворени конструкции. 

Ако на опремата има отвори или спојки што не се не-
пропустливи, тие треба, колку што е можно, да бидат про-
ектирани на начин на кој гасоводите или прашината што 
се создаваат/создава да не можат/може да поттикнат/пот-
тикне експлозивни атмосфери надвор од опремата. 

Точките каде што материјалите се внесуваат или се 
изнесуваат треба, колку што е можно, да бидат прое-
ктирани и опремени така што да го ограничат истеку-
вањето на запалливи материјали за време на полнењето 
или на дренажата. 

1.2.4. Наталожување на прашина 
Опремата и заштитните системи што се наменети за 

користење во области изложени на прашина треба да 
бидат проектирани така што да не се запали прашината 
наталожена на нивната површина. 

Наталожувањето на прашината треба да се ограни-
чи таму каде што е можно. Опремата и заштитните си-
стеми треба да можат лесно да се чистат. 
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Површинските температури на деловите од опрема-
та треба да се одржуваат испод температурата на зажа-
рување на наталожената прашина. 

Густината на наталожената прашина треба да се зе-
ме предвид и, доколку е соодветно, треба да се изнајде 
начин да се ограничи температурата со цел да се спре-
чи зголемувањето на топлината. 

1.2.5. Дополнителни средства за заштита 
Опремата и заштитните системи што можат да би-

дат изложени на одредени видови надворешни напре-
гања треба да бидат опремени, таму каде што е неоп-
ходно, со дополнителни средства за заштита. 

Опремата треба да ги издржи предвидените напре-
гања, а тоа да не се одрази негативно на заштитата од 
експлозија. 

1.2.6. Безбедно отворање 
Доколку опремата и заштитните системи се во куќи-

ште или во заклучена кутија што претставува дел од сама-
та заштита од експлозија, тоа куќиште или таа кутија тре-
ба да може да се отвори само со специјален алат или со 
помош на друг алат со соодветни мерки на заштита. 

1.2.7. Заштита од други опасности 
Опремата и заштитните системи треба да бидат 

проектирани и произведени така што: 
(а) да се избегне физичка повреда или друга штета 

што може да биде предизвикана со директен или со ин-
директен контакт; 

(б) да се обезбеди дека не се создава површинска 
температура на достапните делови или зрачење ко-
ја/кое би можела/можело да предизвика опасност; 

(в) да се исклучат неелектричните опасности за чие 
откривање е потребно искуство; 

(г) да се обезбеди дека очекуваните услови на пре-
оптоварување нема да предизвикаат опасни ситуации. 

Ако ризиците за опрема и заштитни системи од 
став 1 на оваа точка, се целосно или делумно опфатени 
со други правилници, овој правилник не се применува 
или престанува да се применува за таа опрема и за-
штитни системи и за тие ризици кои се третираат од 
посебните правилници. 

1.2.8. Преоптоварување на опремата 
Опасното преоптоварување на опремата треба да се 

спречи во фазата на проектирање со помош на направи 
за интегрирано мерење, регулирање и за контрола, како 
што се гранични прекинувачи за преоптоварување, 
ограничувач на температура, прекинувачи за диферен-
цијален притисок, мерачи на проток, релеи со времен-
ско задоцнување, контролен уред за преголема брзина 
и/или слични видови контролни уреди. 

1.2.9. Огноотпорни системи во заградени простори 
Доколку делови што можат да запалат експлозивна 

атмосфера се стават во заграден простор, треба да се 
преземат мерки за да се обезбеди дека заградениот про-
стор го издржува притисокот што се создава при вна-
трешна експлозија на експлозивна смеса и го спречува 
пренесувањето на експлозијата на експлозивната атмо-
сфера околу заградениот простор. 

 
1.3. Потенцијални извори на запалување 

1.3.1.Опасности што произлегуваат од различни из-
вори на запалување 

Не смее да има различни извори на запалување, ка-
ко што се искри, пламен, електричен лак, високи повр-
шински температури, акустична енергија, оптично зра-
чење, електромагнетни бранови и други извори на за-
палување. 

1.3.2. Опасности што произлегуваат од статичкиот 
електрицитет 

Електростатичките полнења кои можат да резулти-
раат со опасни празнења треба да се спречат со соод-
ветни мерки. 

1.3.3. Опасности што произлегуваат од неконтроли-
рани струи и од пропуштање струја. 

Неконтролираните струи и пропуштањето струја 
кај спроводливите делови од опремата треба да се 
спречи, бидејќи  може да дојде до појава на опасна ко-
розија, прегревање на површините или искри што мо-
жат да предизвикаат запалување.  

1.3.4. Опасности што произлегуваат од прегревање 
Прегревањето предизвикано од триење или од уда-

ри што се појавуваат, кај материјали и делови што се 
во меѓусебен контакт додека ротираат или преку навле-
гување на туѓи тела, колку што е можно треба да се 
спречи во фазата на проектирање. 

1.3.5. Опасности што произлегуваат од операции 
при компезирање на притисок 

Опремата и заштитните системи треба да бидат 
проектирани или опремени со уреди: за интегрирано 
мерење, за управување и регулирање, така што компе-
зирањето на притисок што произлегува од нив да не 
произведе ударни бранови или компресии кои можат 
да предизвикаат запалување. 

 
1.4. Опасности што произлегуваат од надворешни 

влијанија 
1.4.1. Опремата и заштитните системи треба да би-

дат проектирани и конструирани така што да можат да 
ја вршат предвидената функција сосема безбедно дури 
и при променливи услови во околината и во присуство 
на надворешни напони, влага, вибрации, контаминаци-
ја и на други надворешни влијанија, земајќи ги предвид 
ограничувањата на работните услови утврдени од стра-
на на производителот. 

1.4.2. Деловите од опремата што се користат треба да 
бидат соодветни со планираните механички и термички 
напрегања и треба да можат да издржат влијанија од по-
стојните или од очекуваните агресивни супстанции. 

 
1.5. Барања што се однесуваат на уредите поврзани 

со безбедноста 
1.5.1. Безбедносните уреди треба да функционираат 

независно од било кои други мерни уреди или уреди за 
управување што се потребни за работењето. 

Колку што е можно, откажувањето на еден безбед-
носен уред треба да се открие доволно бргу со соодвет-
ни технички средства за да се обезбеди дека постои са-
мо мала веројатност дека ќе дојде до опасна ситуација. 

За струјните кола треба, генерално, да се примени 
принципот на безбедно исклучување. 

Прекинувачите поврзани со безбедноста треба, ге-
нерално, директно да ги придвижат основните управу-
вачки уреди, без посредно софтверско управување. 

1.5.2. Во случај да откаже некој дел од безбедносен 
уред, опремата и/или заштитните системи, треба да 
останат и понатаму во функција. 

1.5.3. Управувањето на безбедносните уреди за 
итен прекин треба, доколку постои можност, да бидат 
опремени со средства за блокирање на рестартирањето. 
Новата команда за активирање може да има ефект на 
нормалното работење само откако средствата за блоки-
рање на рестартирањето намерно ќе се вратат на нула. 

1.5.4. Единици за прикажување и управување 
Кога при управувањето се користат единици за при-

кажување – дисплеи, тие треба да бидат проектирани 
во согласност со ергономските принципи со цел да се 
постигне највисокото можно ниво на безбедност во ра-
ботењето во однос на ризикот од експлозија. 

1.5.5. Барања во однос на уредите со мерна функци-
ја за заштита од експлозија 

Доколку се поврзани со опремата што се користи во 
експлозивни атмосфери,  направите со мерна функција 
треба да бидат проектирани и изработени така што да 
можат да се справат со очекуваните оперативни барања 
и посебните услови на користење. 
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1.5.6. Таму каде што е неопходно, треба да постои 
можност да се провери прецизноста на отчитувањето и 
употребливоста на уредите со мерна функција. 

1.5.7. Во проектирањето на уредите со мерна функ-
ција треба да се вгради безбедносен фактор кој осигу-
рува прагот на алармот да е сместен во доволна мера 
надвор од границите на експлозијата и/или запалува-
њето на атмосферите за да се регистрира, земајќи ги 
предвид особено работните услови на инсталацијата и 
можните отстапувања во мерниот систем. 

1.5.8. Ризици што произлегуваат од софтвер 
Во проектирањето на опремата, заштитните систе-

ми и во безбедносните уреди управувани од софтвер 
треба да им се посвети посебно внимание на ризиците 
што произлегуваат од грешките во програмата. 

 
1.6. Интегрирање на безбедносните барања што се 

поврзани со системот 
1.6.1. Рачно исклучување треба да се обезбеди, со 

цел да ја исклучи опремата и заштитните системи вгра-
дени во рамките на автоматските процеси кои отстапу-
ваат од предвидените работни услови под услов тоа да 
не ја загрозува безбедноста. 

1.6.2. Кога се активира системот за итно исклучува-
ње, акумулираната енергија треба да се ослободи што е 
можно побрзо и побезбедно или да се изолира така што 
веќе не ќе претставува опасност, освен ако не станува 
збор за електрохемиската складирана енергија. 

1.6.3. Опасности што произлегуваат од прекин на 
енергијата 

Опремата и заштитните системи можат да предиз-
викаат и дополнителни ризици во случај на прекин на 
енергијата, треба да можат да се одржат во безбедна 
состојба на работење независно од преостанатиот дел 
на инсталацијата. 

1.6.4. Опасности што произлегуваат од приклучо-
ците. 

Опремата и заштитните системи треба да бидат 
опремени со соодветни влезови за кабли и заштитни 
цевки. 

Кога опремата и заштитните системи се наменети 
за употреба во комбинацијата со друга опрема и со 
други заштитни системи, поврзувањето треба да биде 
безбедно. 

1.6.5. Сместување на уредите за предупредување 
како делови од опремата 

Кога опремата или заштитните системи се опреме-
ни со уреди за откривање и алармирање заради следе-
ње на настанувањето на експлозивни атмосфери, треба 
да се обезбедат неопходните упатства за да можат да се 
сместат на соодветни места. 

 
2. ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ВО ВРСКА  

СО ОПРЕМАТА 
 

2.0. Барања што се однесуваат на опремата во кате-
горијата М на опремата од група I . 

2.0.1. Барања што се однесуваат на опремата во ка-
тегоријата М1 на опремата од група I  

2.0.1.1. Опремата треба да биде проектирана и изра-
ботена така што изворите со запалување да не станат 
активни дури и во случај на ретки инциденти поврзани 
со опремата. 

Опремата треба да биде опремена со посебни средс-
тва за заштита кои: 

- во случај да откаже едно средство за заштита, го 
обезбедуваат потребното ниво  на заштита барем преку 
второ независно средство, 

- или го осигуруваат потребното ниво на заштита во 
случај да се појават два дефекта независно еден од друг. 

Таму каде што е неопходно, оваа опрема треба да 
биде опремена со дополнителни посебни средства за 
заштита. 

Таа треба да остане функционална во услови на 
експлозивна атмосфера. 

2.0.1.2. Опремата треба да биде изработена така 
што во  неа  воопшто и да не може да навлезе прашина. 

2.0.1.3. Површинските температури на деловите од 
опремата треба да се одржуваат под температурата на 
запалување на очекуваната смеса од поздух/прашина за 
да се спречи запалувањето на наталожената прашина. 

2.0.1.4. Опремата треба да биде проектирана така 
што отворањето на деловите од опремата кои можат да 
бидат извори на запалување да биде можно само при 
неактивни или внатрешно обезбедени услови. Таму ка-
де што не е можно да се деактивира опремата, произво-
дителот треба да стави плочка со натпис за предупре-
дување, на делот од опремата што се отвора. 

Ако е потребно, опремата треба да биде опремена 
со соодветни дополнителни системи за блокирање. 

2.0.2. Барања што се однесуваат на опремата во ка-
тегоријата М2 на опремата од група I. 

2.0.2.1. Опремата треба да биде опремена со средс-
тва за заштита што осигуруваат дека системите за запа-
лување не ќе станат активни во текот на нормалното 
работење дури и при посериозни работни услови, осо-
бено оние што произлегуваат од грубото ракување и од 
променливите услови во околината. 

Предвидено е опремата да се исклучи ако се созда-
де експлозивна атмосфера. 

2.0.2.2. Опремата треба да биде проектирана така што 
отворањето на деловите од опремата што можат да бидат 
извори на запалување да биде можно само при услови на 
неактивност или преку соодветни системи за блокирање. 
Таму каде што не е можно да се деактивира опремата, 
производителот треба да стави плочка со натпис за преду-
предување, на делот од опремата што се отвора. 

2.0.2.3. Барањата што се однесуваат на опасности 
од експлозија кои произлегуваат од прашина, треба да 
се применат и се однесуваат на категоријата М1. 

 
2.1. Барања што се однесуваат на опремата од кате-

горијата 1 на опремата од група II. 
 
2.1.1. Експлозивни атмосфери предизвикани од га-

сови, пареи или од измаглици 
2.1.1.1. Опремата треба да биде проектирана и изра-

ботена така што изворите на запалување да не станат 
активни дури и во случај на ретки инциденти поврзани 
со опремата. 

Опремата од став 1 од оваа точка треба да биде 
опремена со средства за заштита кои: 

- во случај да откаже едно средство за заштита, го 
обезбедуваат потребното ниво на заштита барем преку 
второ независно средство, или го осигуруваат потреб-
ното ниво на  заштита во случај да се појават два дефе-
кта независно еден од друг. 

2.1.1.2. За опремата со површини што можат да се за-
греат треба да се преземат мерки за да се обезбеди дека 
наведените максимални површински температури нема 
да се надминат дури ни при најнеповолни околности. 

Покачувањето на температурата предизвикано од 
зголемување на топлината и од хемиски реакции треба 
исто така да се земе предвид. 

2.1.1.3. Опремата треба да биде проектирана така што 
отворањето на деловите од опремата што можат да бидат 
извори на запалување да биде можно само при услови на 
неактивност или при внатрешно безбедни услови. Таму 
каде што не е можно да се деактивира опремата, произво-
дителот треба да стави плочка со натпис за предупредува-
ње, на делот од опремата што се отвора. 

Ако е потребно, опремата треба да биде опремена 
со соодветни дополнителни системи за блокирање. 

2.1.2. Експлозивни атмосфери предизвикани од 
смеса од воздух/прашина 
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2.1.2.1. Опремата треба да биде проектирана и изра-
ботена така што запалувањето на смесата од воз-
дух/прашина да не се случи дури ни во случај на ретки 
инциденти поврзани со опремата. 

Опремата од став 1 од оваа точка треба да биде 
опремена  со средства за заштита кои: 

- во случај да откаже едно од средствата за заштита, 
го обезбедуваат потребното ниво на заштита барем 
преку второ независно средство, 

-  или, го осигуруваат потребното ниво на заштита 
во случај да се појават два дефекта независно еден од 
друг. 

2.1.2.2. Таму каде што е неопходно, опремата треба 
да биде проектирана така што прашина може да влезе и 
да излезе од опремата само на посебно одредени точки. 

Ова барање треба да биде исполнето и кај влезовите 
за кабел и кај приклучните делови. 

2.1.2.3. Површинските температури на деловите од 
опремата треба да се одржуваат многу под температу-
рата на запалување на очекуваната смеса од воз-
дух/прашина за да се спречи запалувањето на натало-
жената прашина. 

2.1.2.4. Што се однесува до безбедното отворање на 
деловите од опремата, се применува барањето од точка 
2.1.1.3. од Анекс II. 

 
2.2. Барања за категоријата 2 на опремата од група II 

 
2.2.1. Експлозивни атмосфери предизвикани од га-

сови, пареи или од измаглици 
2.2.1.1. Опремата треба да биде проектирана и изра-

ботена така што да спречи појава на извори на запалу-
вање дури и во случај на нарушувања или на дефекти 
во работењето на опремата што често се појавуваат, 
кои вообичаено треба да се земат предвид. 

2.2.1.2. Деловите од опремата треба да бидат прое-
ктирани и изработена така што да не се надминат нив-
ните наведени површински температури дури и во слу-
чај на ризици што произлегуваат од невообичаени си-
туации предвидени одстрана на производителот. 

2.2.1.3. Опремата треба да биде проектирана така што 
отворањето на деловите од опремата што можат да бидат 
извори на запалување да биде можно само при услови на 
неактивност или преку соодветни системи за блокирање. 
Таму каде што не е можно да се деактивира опремата, 
производителот треба да стави плочка со натпис за преду-
предување, на делот од опремата што се отвора. 

2.2.2. Експлозивни атмосфери предизвикани од 
смеса од воздух/прашина. 

2.2.2.1. Опремата треба да биде проектирана и изра-
ботена така што да спречи запалување на смеса од воз-
дух/прашина дури и во случај на нарушувања или на 
дефекти во работењето на опремата што често се поја-
вуваат, кои вообичаено треба да се земат предвид. 

2.2.2.2. Што се однесува до површинските температу-
ри, се применува барањето од точка 2.1.2.3. од Анекс II. 

2.2.2.3. Што се однесува до заштита од прашина, се 
применува барањето од точка 2.1.2.2. од Анекс II. 

2.2.2.4. Што се однесува до безбедното отворање на 
деловите од опремата, се применува барањето од точка 
2.2.1.3. од Анекс II. 

 
2.3. Барања што се однесуваат на опремата  

од категорија 3 за опрема од група II 
 
2.3.1. Експлозивни атмосфери предизвикани од га-

сови, пареи или од измаглици. 
2.3.1.1. Опремата треба да биде проектирана и изра-

ботена така што да ги спречи очекуваните извори на 
запалување што можат да се појават во текот на нор-
малното работење. 

2.3.1.2. Површинските температури не смеат да ги 
надминат наведените максимални површински темпе-
ратури при предвидените работни услови. 

Повисоките температури можат да се дозволат во 
исклучителни околности само ако производителот при-
менува посебни дополнителни заштитни мерки. 

2.3.2. Експлозивни атмосфери предизвикани од 
смеса од воздух/прашина. 

2.3.2.1. Опремата треба да биде проектирана и израбо-
тена така што очекуваните извори на запалување што ве-
ројатно постојат во текот на нормалното работење да не 
можат да ја запалат смесата од воздух/прашина. 

2.3.2.2. За површинските температури, се примену-
ва барањето од точка 2.1.2.3. од Анекс II. 

2.3.2.3. Опремата, вклучувајќи ги и влезовите за ка-
бел и сврзувачките делови, треба да биде изработена 
така што, земајќи ја предвид големината на честичките, 
прашината не ќе може да создаде експлозивна смеса со 
воздухот ниту да оформи опасни наслаги внатре во 
опремата. 

 
3. ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ШТО СЕ ОДНЕСУ-

ВААТ НА ЗАШТИТНИТЕ СИСТЕМИ 
 
3.0.1. Заштитните системи треба да бидат димензио-

нирани на таков начин на кој ќе можат да ги намалат ефе-
ктите од експлозија на прифатливо ниво на безбедност. 

3.0.2. Заштитните системи треба да бидат проекти-
рани, како и да можат да се постават, така што да спре-
чат експлозиите да се прошират преку опасна верижна 
реакција или празнење и почетните експлозии да ста-
нат детонации. 

3.0.3. Во случај на прекин на енергијата, заштитни-
те системи треба да ја задржат способноста да функци-
онираат одреден период, доволно долг да се избегне 
опасна ситуација. 

3.0.4. Заштитните системи не смеат да откажат по-
ради надворешни пречки. 

 
3.1. Планирање и проектирање 

 
3.1.1. Карактеристики на материјалите 
При одредување на карактеристики на материјалите, 

на издржливост на максимален притисок и температура, 
во фазата на планирање треба да се земат предвид ек-
стремни работни услови за време на случајна експлозија, 
притисокот и предвидениот ефект на греење од пламенот. 

3.1.2. Заштитните системи проектирани да бидат 
отпорни на експлозии или да ги локализираат треба да 
можат да го издржат произведениот ударен бран без да 
се изгуби интегритетот на системот. 

3.1.3. Помошните уреди поврзани со заштитните 
системи треба да можат да го издржат очекуваниот ма-
ксимален експлозивен притисок без да ја изгубат нив-
ната способност за функционирање. 

3.1.4. Реакциите предизвикани од притисокот кај 
периферната опрема и кај поврзаната цевна инсталаци-
ја треба да се земат предвид при планирањето и прое-
ктирањето на заштитните системи. 

3.1.5. Системи за ослободување на притисокот 
Доколку може да се случи напрегањата на заштит-

ните системи да ја надминат нивната структурна сила, 
при проектирањето треба да се обезбедат соодветни на-
прави за ослободување од притисокот кои не ги загро-
зуваат лицата во околината. 

3.1.6. Системи за пригушување експлозии 
Системите за пригушување експлозии треба да бидат 

испланирани и проектирани така што ќе реагираат на по-
четната експлозија во најраната можна фаза во случај на 
инцидент и што е можно подобро ќе ја неутрализираат, 
земајќи ја предвид максималната стапка на зголемување 
на притисокот и максималниот експлозивен притисок. 
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3.1.7. Системи за одделување при експлозија 
Системите за одделување предвидени да ја одделат 

посебната опрема што е можно побргу со соодветни 
уреди во случај на почетни експлозии треба да бидат 
планирани и проектирани така што ќе останат отпорни 
на преносот на внатрешното запалување и ќе ја задр-
жат нивната механичка јачина при работни услови. 

3.1.8. Кај заштитните системи треба да постои мож-
ност да се интегрираат во струјно коло со соодветен 
праг на алармот, така што, ако е потребно, ќе дојде до 
прекин на дотурот и излезот на производот и исклучу-
вање на деловите од опремата кои не можат повеќе да 
функционираат безбедно. 

 
АНЕКС III 

МОДУЛ:    ЕС – ИСПИТУВАЊЕ НА ТИП 
 
1. Овој модул го опишува оној дел од постапката со 

која телото за оцена на сообразноста утврдува и ате-
стира дека еден примерок типичен за предвиденото 
производство ги исполнува релевантните применливи 
одредби од овој правилникот. 

2. Барањето за ЕС-испитување на тип го поднесува 
производителот до телото за оцена на сообразност  што 
го избрале. 

Барањето вклучува: 
- име и адреса на производителот, име и адреса на 

овластениот застапник, доколку тој го поднесува бара-
њето; 

- писмена изјава дека истото барање не е поднесено 
до некое друго тело за оцена на сообразност; 

- техничка документација, онака како што е опиша-
но во точка 3 од Анекс III. 

Барателот му става на располагање на телото за 
оцена на сообразност примерок типичен за предвиде-
ното производство, во понатамошниот текст “тип”. Те-
лото за оцена на сообразност може да побара и други 
примероци ако се потребни за извршување на програ-
мата на тестирање. 

3. Техничката документација овозможува да се про-
цени сообразноста на производот со барањата од овој 
правилник. Таа,  треба да ги опфати, проектирањето, 
производството и употребата на производот до оној 
степен што е потребен за процена и содржи: 

-  општ опис на типот; 
- цртежи од проектирањето, монтажни цртежи од 

производството за распоредот на компонентите, по-
мошна опрема, струјните кола и др.; 

- описи и објаснувања потребни за разбирање на 
споменатите цртежи и планови за распоредот и употре-
бата на производот; 

- стандардите од Листата на стандарди од член 7 од 
овој правилник применети целосно или делумно, описи 
на решенија усвоени со цел да се исполнат основните ба-
рања од овој правилник  кога не се применети стандарди-
те од Листата на стандарди од член 7 од овој правилник; 

- резултати од направените проектни пресметки, из-
вршени испитувања и т.н.; 

- извештаи од тестирањата. 
4. Тело за оцена на сообразност 
4.1. Ја разгледува техничката документација и потвр-

дува, дека типот е произведен во сообразност со технич-
ката документација и ги посочува, компонентите што се 
проектирани во согласност со стандардите од Листата на 
стандарди од член 7 од овој правилник, како и компонен-
тите што се проектирани без да се применат стандардите 
кои не се наведени во Листата на стандарди; 

4.2. Ги врши или веќе ги извршило соодветните ис-
питувања и потребните тестирања за да провери дали 
решенијата усвоени од страна на производителот ги ис-
полнуваат основните барања од овој правилник кога не 
биле применети стандардите од Листата на стандарди 
од член 7 од овој Правилник; 

4.3. Ги врши или веќе ги извршило соодветните ис-
питувања и потребните тестирања за да провери дали, 
всушност, тие биле применети кога производителот из-
брал да ги примени соодветните стандарди; 

4.4. Ја договара со барателот локацијата каде што 
ќе се извршат испитувањата и потребните тестирања. 

5. Кога типот ги исполнува одредбите од овој правил-
ник, телото за оцена на сообразност му издава на барате-
лот сертификат за ЕС- испитување на тип. Сертификатот 
за сообразност ги содржи: името и адресата на производи-
телот, заклучоците од испитувањето и потребните пода-
тоци за идентификација на одобрениот тип. 

Списокот со соодветните делови од техничката до-
кументација се прикачува на сертификатот за сообраз-
ност и еден примерок се чува од страна на телото за 
оцена на сообразност. 

Ако на производителот не му се даде сертификат за 
испитување на тип, телото за оцена на сообразност да-
ва подробно образложение за одбивањето. 

6. Барателот го известува телото за оцена на соо-
бразност кое ја поседува техничката документација 
што се однесува на сертификатот за ЕС- испитување на 
тип за сите измени на одобрената опрема или на за-
штитниот систем, кои треба да добијат дополнително 
одобрение кога тие измени можат да влијаат на соо-
бразноста со основните барања или со пропишаните 
услови за употреба на производот. Тоа дополнително 
одобрение се дава во форма на дополнение на оригина-
лот од сертификатот за ЕС- испитување на тип. 

7. Секое тело за оцена на сообразност  им ги соопшту-
ва на другите тела за оцена на сообразност битните ин-
формации во врска со издадените и со повлечените серти-
фикати и дополненија за ЕС-испитување на типот.  

8. Другите тела за оцена на сообразност можат да 
добијат примероци од сертификатот за ЕС- испитување 
на тип и/или од нејзини дополненија. Прилозите на 
сертификатот се чуваат на располагање за другите тела 
за оцена на сообразност. 

9. Производителот или неговиот овластен застап-
ник  со техничката документација, чува примероци од 
сертификатот за ЕС- испитување на тип и од нејзините 
дополненија најмалку 10 години откако е произведена 
последната опрема или заштитен систем. 

Во случај кога производителот на производ преста-
нува да постои, тогаш техничката документација ја чу-
ва и распола правното лице  што го пушта производот 
на пазарот. 

 
АНЕКС   IV 

 
МОДУЛ: ГАРАНЦИЈА НА КВАЛИТЕТОТ  

НА ПРОИЗВОДСТВОТО 
 
1. Овој модул ја опишува постапката со која произ-

водителот што ги задоволува обврските од точка 2 од 
Анекс IV од овој правилник, гарантира и потврдува де-
ка конкретните производи се во сообразност со типот, 
онака како што е опишано во сертификатот за ЕС-  ис-
питување на тип, и дека ги задоволуваат барањата од 
овој правилник што се однесуваат на нив. Производи-
телот прикачува СЕ-обележувањето на секој производ 
од опремата и изготвува писмена изјава за сообразност. 
СЕ-обележувањето е придружено со идентификацио-
нен број на телото за оцена на сообразност одговорно 
за ЕС-следењето, согласно точка 4 од Анекс IV. 

2. Производителот работи со одобрен систем за ква-
литет за производство, крајна контрола и тестирање, 
согласно точка 3 од Анекс IV од овој правилник, и под-
лежи на следење, согласно точка 4 од Анекс IV. 

3. Систем за квалитет 
3.1. Производителот доставува барање за процена 

на неговиот систем за квалитет за конкретната опрема 
до телото за оцена на сообразност по негов избор. 
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Барањето ги содржи: 
- сите соодветни информации за предвидената кате-

горија на производот; 
- документацијата што се однесува на системот за 

квалитет; 
- техничката документација од одобрениот тип и 

примерок од сертификатот за ЕС- испитување на тип. 
3.2. Системот за квалитет осигурува сообразност на 

опремата со типот, онака како што е опишан во серти-
фикатот за ЕС- испитување на тип и со барањата од 
овој правилник што се однесува на нив. 

Сите елементи, барања и одредби што ќе ги усвои 
производителот се документираат на систематичен и уре-
ден начин во форма на писмени политики, процедури и 
упатства. Документацијата за системот за квалитет треба 
да дозволи доследно толкување на програмите, планови-
те, прирачниците и на евиденцијата за квалитетот. 

Документацијата за системот за квалитет содржи 
опис на: 

- целите за квалитет и организациската структура, 
на одговорностите и овластувањата на деловното рако-
водство во однос на квалитетот на опремата; 

- техниките на производство, на контролата на ква-
литетот и гаранцијата на квалитетот, на процесите и 
систематските дејства што ќе се применат; 

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

- евиденцијата за квалитетот, како што се извештаи-
те за инспекцијата и податоците од тестовите, подато-
ците за калибрацијата, извештаите за квалификациите 
на конкретниот персонал и т.н.; 

- средствата за следење на постигнувањето на по-
требниот квалитет на опремата и на ефикасното функ-
ционирање на системот за квалитет. 

3.3. Телото за оцена на сообразност го проценува 
системот за квалитет за да утврди дали ги задоволува 
барањата наведени во точка 3.2. од Анекс IV од овој 
правилник. Тоа  ја претпоставува сообразноста со овие 
барања во врска со системите за квалитет што го при-
менуваат соодветниот усогласен стандард. Ревизорски-
от тим има најмалку еден член со искуство за оценува-
ње на конкретната технологија на опремата. Постапка-
та за процена вклучува контролна посета на објектите 
на производителот. За одлуката се известува произво-
дителот. Известувањето ги содржи заклучоците од ис-
питувањето и аргументирана одлука за процената. 

3.4. Производителот го презема исполнувањето на 
обврските што произлегуваат од одобрениот систем за 
квалитет и го одржува системот така што тој да остане 
соодветен и ефикасен. 

Производителот или неговиот овластен застапник 
го известува телото за оцена на сообразност што го 
одобрило системот за квалитет за сите предвидени мо-
дернизирања на системот за квалитет. 

Телото за оцена на сообразност ги оценува предло-
жените измени и одлучува дали изменетиот систем за 
квалитет сé уште ги задоволува барањата наведени во 
точка 3.2 од Анекс IV од овој правилник или дали е по-
требна повторна процена. 

Телото го известува производителот за својата од-
лука. Известувањето ги содржи заклучоците од испиту-
вањето и аргументирана одлука за процената. 

4. Надзор,  за кој е одговорно телото за оцена на со-
образност  

4.1. Целта на надзорот е да се обезбеди дека произ-
водителот уредно ги исполнува обврските што произ-
легуваат од одобрениот систем за квалитет. 

4.2. Производителот, со цел да изврши контрола, му 
дозволува на телото за оцена на сообразност, пристап 
до просториите за производство, контрола, тестирање и 
за складирање и му ги обезбедува сите потребни ин-
формации, пред сé: 

- документацијата за системот за квалитет; 

- евиденцијата за квалитетот, како што се извештаи-
те за контролата и податоците од тестирањата, подато-
ците за калибрацијата, извештаите за квалификациите 
на конкретниот персонал и т.н. 

4.3. Телото за оцена на сообразност повремено вр-
ши ревизии за да обезбеди дека производителот го одр-
жува и го применува системот за квалитет и му доста-
вува ревизорски извештај на производителот. 

4.4. Освен тоа, телото за оцена на сообразност може 
ненајавено да го посети производителот. За време на 
тие посети, телото за оцена на сообразност може, ако е 
потребно, да врши или да наложи да се изврши тести-
рање за да провери дека системот за квалитет правилно 
функционира. 

Телото за оцена на сообразност му доставува на 
производителот извештај од посетата и, ако е извршено 
тестирање, извештај од тестирањето. 

5. Производителот, најмалку 10 години откако е 
произведен последниот производ од опремата, за наци-
оналните органи ги чува на располагање: 

- документацијата наведена во втората алинеја од 
точка 3.1. од Анекс IV; 

- модернизирањето според став 2 од точка 3.4. од 
Анекс IV од; 

- одлуките и извештаите од телото за оцена на соо-
бразност што се споменати во  точка 3.4;  точка 4.3. и  
во точка 4.4. од Анекс IV. 

6. Секое тело за оцена на сообразност им ги дава на 
другите тела за оцена на сообразност соодветните ин-
формации што се однесуваат на издадените и на повле-
чените одобренија за системот за квалитет. 

 
АНЕКС  V 

МОДУЛ:  ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ 
 
1. Овој модул ја опишува постапката со која произ-

водителот или неговиот овластен застапник проверува 
и атестира дека опремата која е предмет на одредбите 
од точка 3 од Анекс V е во сообразност со типот, онака 
како што е опишано во сертификатот за ЕС- испитува-
ње на тип, и дека ги задоволува соодветните барања од 
овој правилник. 

2. Производителот ги презема сите потребни мерки 
за да обезбеди дека производствениот процес гаранти-
ра сообразност на опремата со типот онака како што е 
опишано во сертификатот за ЕС- испитување на тип и 
со барањата од овој правилник што се однесуваат на 
нив. Производителот или неговиот овластен застапник 
го прикачува СЕ- обележувањето на секој производ од 
опремата и изготвува изјава за сообразност. 

3. Телото за оцена на сообразност врши соодветни 
испитувања и тестирања за да ја провери сообразноста 
со соодветните барања од овој правилник на опремата, 
заштитниот систем или уредите наведени во член 1 
став 2 од овој правилник, така што го испитува и го те-
стира секој производ, според точка 4 од Анекс V. 

Производителот или неговиот овластен застапник 
чува примерок од изјавата за сообразност најмалку 10 
години откако е произведен последниот дел од опрема-
та што била произведена. 

4. Верификација со испитување и тестирање на се-
кој производ од опремата 

4.1. Целата опрема поединечно се испитува и се вр-
шат соодветни тестирања, онака како што е утврдено 
во стандардите од Листата на стандарди  од член 7 од 
овој правилник, или тестирања на опремата за да се ве-
рификува нивната сообразност со типот, онака како 
што е опишано во сертификатот за ЕС- испитување на 
тип и во соодветните барања од овој правилник. 

4.2. Телото за оцена на сообразност го става или бара 
да се стави неговиот идентификационен број на секој 
одобрен производ од опремата и изготвува сертификат 
за сообразност во врска со извршените тестирања. 
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4.3. Производителот или неговиот овластен застап-
ник гарантира дека, на барање на телото за оцена на со-
образност,  може да му го  достави  сертификатот за со-
образност. 

 
АНЕКС   VI 

МОДУЛ: СООБРАЗНОСТ СО ТИПОТ 
 
1. Овој модул го опишува оној дел од постапката со 

која производителот или неговиот овластен застапник га-
рантира и потврдува дека опремата за која станува збор е 
во сообразност со типот, онака како што е опишано во 
сертификатот за ЕС- испитување на тип, и дека ги задово-
лува барањата од овој правилник што се однесуваат на 
неа. Производителот или неговиот овластен застапник го 
прикачува СЕ- обележувањето на секој производ од опре-
мата и изготвува писмена изјава за сообразност. 

2. Производителот ги презема сите потребни мерки 
за да обезбеди дека производниот процес е усогласен 
на произведената опрема или на заштитните  системи 
со типот онака како што е опишан во сертификатот за 
ЕС- испитување на тип и со соодветните барања од 
овој правилник. 

3. Производителот или неговиот овластен застап-
ник чува примерок од изјавата за сообразност најмалку 
10 години откако е произведен последниот дел од 
опремата што била произведена. Во случај кога ниту 
производителот ниту неговиот овластен застапник не е 
основан во Република Македонија или во Европската 
заедница, обврската да ја чува на располагање технич-
ката документација преминува на лицето што ја пушта 
опремата или заштитниот систем на пазарот. 

За секој готов дел од опремата, тестирањата поврзани 
со аспектите на производот за противексплозивна зашти-
та се вршат од страна на производителот или во негово 
име. За вршењето на тестирањата е одговорно телото за 
оцена на сообразност, избрано од производителот. 

На одговорност на телото за оцена на сообразност, 
производителот го става идентификациониот број на 
тоа тело во текот на производниот процес. 

 
АНЕКС   VII 

МОДУЛ: ГАРАНЦИЈА НА КВАЛИТЕТОТ  
НА ПРОИЗВОДОТ 

 
1. Овој модул ја опишува постапката со која произво-

дителот што ги исполнува обврските од точка 2 од Анекс 
VII, гарантира и потврдува дека опремата е во сообраз-
ност со типот, онака како што е опишано во сертификатот 
за ЕС-испитување на тип. Производителот или неговиот 
овластен застапник го прикачува СЕ- обележувањето на 
секој производ и изготвува писмена изјава за сообразност. 
СЕ- обележувањето  е придружено со идентификационен 
број на телото за оцена на сообразност  одговорно за над-
зорот, според точка 4 од Анекс VII. 

2. Производителот работи со одобрен систем за квали-
тет за крајната контрола и тестирање на опремата, според 
точка 3 од Анекс VII од овој правилник, и подлежи на 
надзор, според точка 4 од Анекс VII од овој правилник. 

3. Систем за квалитет 
3.1. Производителот доставува барање за оцена на не-

говиот систем за квалитет за опремата и заштитните си-
стеми до телото за оцена на сообразност по негов избор. 

Барањето за процена ги содржи: 
- сите соодветни информации за предвидената кате-

горија на производот; 
- документацијата за системот за квалитет; 
- техничката документација од одобрениот тип и 

примерок од сертификатот за ЕС- испитување на тип. 
3.2. Според системот за квалитет, секој дел од опре-

мата се испитува и се вршат соодветни тестирања, она-
ка како што е утврдено во соодветните стандарди наве-
дени во членот 7 од овој правилник, или еквивалентни 
тестирања за да се обезбеди неговата сообразност со 

соодветните барања од овој правилник. Сите елементи, 
барања и одредби кои ќе ги усвои производителот се 
документираат на систематичен и уреден начин во 
форма на писмени политики, процедури и инструции. 
Документацијата за системот за квалитет треба да доз-
воли доследно толкување за квалитетот на програмите, 
плановите, прирачниците и на евиденцијата. 

Документацијата содржи, соодветен опис на: 
- целите за квалитет и организациската структура 

на одговорностите и овластувањата на деловното рако-
водство во поглед на квалитетот на производот; 

- испитувањата и тестирањата што ќе се извршат по 
производството; 

- средствата со кои се следи ефикасното функцио-
нирање на системот за квалитет; 

- евиденцијата за квалитетот, како што се извештаи-
те за контролата и податоците од  тестирањата, подато-
ците за калибрацијата, извештаите за квалификациите 
на конкретниот персонал и т.н. 

3.3. Телото за оцена на сообразност го проценува 
системот за квалитет за да утврди дали ги задоволува 
барањата наведени во точка 3.2. од Анекс VII. Тоа  
претпоставува сообразност со овие барања во врска со 
системите за квалитет што го применуваат соодветниот 
усогласен стандард. 

Ревизорскиот тим има најмалку еден член со ис-
ксуство како проценувач на конкретната технологија 
на производот. Постапката за процена вклучува посета 
за процена на објектите на производителот. 

За одлуката се известува производителот. Известу-
вањето ги содржи заклучоците од испитувањето и ар-
гументирана одлука за процената. 

3.4. Производителот го презема исполнувањето на об-
врските што произлегуваат од одобрениот систем за ква-
литет и одржувањето на соодветен и ефикасен начин. 

Производителот или неговиот овластен застапник 
го известува овластеното тело што го одобрило систе-
мот за квалитет за сите предвидени измени на системот 
за квалитет. 

Телото за оцена на сообразност ги оценува предложе-
ните измени и одлучува дали изменетиот систем за квали-
тет сé уште ги задоволува барањата наведени во точка 3.2. 
од Анекс VII или  е потребна повторна процена. 

Телото го известува производителот за својата од-
лука. Известувањето ги содржи заклучоците од испиту-
вањето и аргументирана одлука за процената. 

4. Надзор,  за кој е одговорно телото за оцена на со-
образност  

4.1. Целта на надзорот е да се обезбеди дека произ-
водителот уредно ги исполнува обврските што произ-
легуваат од одобрениот систем за квалитет. 

4.2. На телото за оцена на сообразност со цел да из-
врши контрола, производителот му дозволува пристап, 
до просториите за контрола, тестирање и за складира-
ње и му ги обезбедува сите потребни информации, 
пред сé: 

- документацијата за системот за квалитет; 
- техничката документација; 
- евиденцијата за квалитетот, како што се извештаи-

те за контрола и податоците од тестирањата, податоци-
те за калибрацијата, извештаите за квалификациите на 
конкретниот персонал и т.н. 

4.3. Телото за оцена на сообразност повремено врши 
ревизии за да обезбеди дека производителот го одржува и 
го применува системот за гаранција на квалитетот и му 
доставува ревизорски извештај на производителот. 

4.4. Освен тоа, телото за оцена на сообразност може 
ненајавено да го посети производителот. За време на тие 
посети, телото за оцена на сообразност може да врши те-
стирања или да договори да се извршат тестирања за да го 
провери правилното функционирање на системот за га-
ранција на квалитетот, таму каде што е потребно; тоа му 
доставува извештај од посетата на производителот и ако е 
извршено тестирање, извештај од тестирањето. 
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Ш5. Производителот, најмалку 10 години откако е 
произведен последниот дел од опремата, за национал-
ните органи ги чува на располагање: 

- документацијата наведена во третата алинеја од 
точка 3.1. од Анекс VII; 

- измените наведени во вториот став од точка 3.4. 
од Анекс VII; 

- одлуките и извештаите од телото за оцена на соо-
бразност што се спомнати во последниот став од точка 
3.4 и точките 4.3.  и  4.4  од  Анекс VII; 

6. Секое тело за оцена на сообразност им ги доста-
вува на другите тела за оцена на сообразност битните 
информации во врска со издадените и со повлечените 
одобрувања за системот за гаранција на квалитетот. 

 
АНЕКС VIII 

МОДУЛ: ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА  
НА ПРОИЗВОДСТВОТО 

 
1. Овој модул ја опишува постапката со која произ-

водителот или неговиот овластен застапник, кој ги из-
вршува обврските утврдени во точка 2 од Анекс VIII, 
гарантира и потврдува дека опремата ги задоволува ба-
рањата од овој правилник што се однесуваат на неа. 
Производителот или неговиот овластен застапник го 
прикачува СЕ- обележувањето на секој дел од опрема-
та и изготвува писмена изјава за сообразност. 

2. Производителот ја изработува техничката доку-
ментација опишана во точка 3 од Анекс VIII и тој или 
неговиот овластен застапник ја чува на располагање за 
соодветните национални органи за инспекциски цели 
најмалку 10 години откако е произведен последниот 
дел од опремата. 

Во случај кога ниту производителот ниту неговиот 
овластен застапник не постојат, обврската чување и 
располагање на техничката документација преминува 
на лицето што ја пушта опремата на пазарот. 

3. Техничката документација овозможува да се проце-
ни сообразноста на производот со соодветните барања од 
овој правилник и ги опфаќа: проектирањето, производс-
твото и употребата на производот до оној степен што е 
потребен за таа проценка. Документацијата содржи: 

-  општ опис на опремата; 
- проектна документација,  работилнички цртежи и 

монтажни цртежи за распоредот на компонентите, 
потсклоповите, струјните кола и др.; 

- описи и објаснувања потребни за разјаснување на 
споменатите цртежи и шеми за распоредот и употреба-
та на опремата; 

- список на стандардите што се применети целосно 
или делумно и описи на решенијата усвоени со цел да 
се исполнат безбедносните аспекти од овој правилник 
кога не се применети стандардите; 

- резултати од направените проектни пресметки, из-
вршени испитувања и т.н.; 

- извештаи од тестирањата. 
4. Производителот или неговиот овластен застап-

ник чува примерок од изјавата за сообразност со тех-
ничката документација. 

5. Производителот ги презема сите потребни мерки 
за да обезбеди, дека производниот процес гарантира 
усогласеност на произведената опрема со техничката 
документација наведена во точка 2 од Анекс VIII од 
овој правилник и со барањата од овој правилник што се 
однесуваат на таа опрема. 

 
АНЕКС  IX 

МОДУЛ: ВЕРИФИКАЦИЈА НА ЕДИНИЦИТЕ 
 
1. Овој модул ја опишува постапката со која произво-

дителот гарантира и потврдува дека опремата или заштит-
ниот систем за која/кој е издаден сертификат наведен во 
точка 2 од Анекс IX од овој правилник е во сообразност 
со барањата од овој правилник што се однесуваат на нив. 

Производителот или неговиот овластен застапник го при-
качува СЕ- обележувањето на опремата или на заштитни-
от систем и изготвува изјава за сообразност. 

2. Телото за оцена на сообразност, поединечно ја ис-
питува опрема или заштитниот систем и врши соодвет-
ни тестирања, онака како што е утврдено во стандардите 
од Листата на стандарди од член 7 од овој правилник, 
или еквивалентни тестирања за да се обезбеди сообраз-
носта со соодветните барања од овој правилник. 

Телото за оцена на сообразност го става или бара да 
се стави неговиот идентификационен број на одобрената 
опрема или на заштитниот систем и изготвува сертифи-
кат за сообразност во врска со извршените тестирања. 

3. Целта на техничката документација е да се овоз-
можи сообразноста со барањата од овој правилник  да 
биде проценета и да се разјаснат проектирањето, про-
изводството и употребата на опремата или на заштит-
ниот систем. 

Документацијата содржи: 
- општ опис на производот; 
- проектна документација,  работилнички цртежи и 

монтажни цртежи за распоредот на компонентите, 
потсклоповите, струјните кола и др.; 

- описи и објаснувања потребни за разбирање на 
споменатата документација и функционирањето на 
опремата или на заштитниот систем; 

- стандардите од Листата на стандарди од член 7 од 
овој правилник, применети целосно или делумно, опи-
си на решенијата усвоени со цел да се исполнат основ-
ните барања од овој правилник кога не се применети 
стандардите од Листата на стандарди споменати во 
член 7 од овој правилник; 

- резултатите од направените проектни пресметки, 
извршени испитувања и т.н.; 

- извештаи од тестирањата. 
 

АНЕКС  X 
 
А.  СЕ- обележувањето 
СЕ- обележувањето за сообразност се состои од 

кратенката “СЕ”, која ја има следнава форма: 
 

 
 
Ако обележувањето е намалено или зголемено, тре-

ба да се почитува размерот даден во горниот цртеж. 
Одделните компоненти на СЕ- обележувањето тре-

ба во основа, да ја имаат истата вертикална димензија, 
која не треба да биде помала од 5 мм. 

Од оваа минимална димензија може да се отстапи 
за опремата, заштитните системи или за уредите со мал 
размер наведени во член 2 од овој правилник. 

Б. Содржина на ЕС- изјавата за сообразност 
ЕС- изјавата за сообразност треба да ги содржи 

следниве елементи: 
- име или ознака за идентификација и адреса на 

производителот или на неговиот овластен застапник; 
- опис на опремата, заштитниот систем или уредите 

наведени во член 1 од овој правилник; 
- сите соодветни одредби што ги исполнува опрема-

та, заштитниот систем или уредите наведени во член 1 
од овој правилник; 
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- таму каде што е соодветно, името, адресата и 
идентификациониот број на телото за оцена на соо-
бразност и бројот на сертификатот за ЕС- испитување 
на тип; 

- таму каде што е соодветно, упатување на нацио-
налните стандарди; 

- таму каде што е соодветно, стандардите и технич-
ките спецификации што се користени; 

- таму каде што е соодветно, упатувања на други 
правилници на Заедницата што се применети; 

- идентификација на потписникот што е овластен да 
ги преземе обврските во име на производителот или на 
неговиот овластен застапник. 

 
АНЕКС  XI 

МИНИМУМ УСЛОВИ ЗА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ВОДИ 
СМЕТКА ПРИ ОВЛАСТУВАЊЕ НА ТЕЛАТА 

 
1. Телото, неговиот директор и персоналот одгово-

рен за спроведување на тестирањата за верификција, не 
можат да бидат проектантот, производителот, снабдува-
чот или монтерот на опремата, заштитните системи  или 
уредите наведени во член 1 од овој правилник што ги 
испитуваат, како и овластени претставници на било кој 
од горе наведените. Тие не треба да бидат директно ан-
гажирани, ниту како овластени претставници во прое-
ктирањето, изработката, рекламирањето или во одржу-
вањето на опремата, заштитните системи или уредите за 
кои станува збор, наведени во член 2 од овој правилник. 
Ова не ја исклучува можноста за размена на технички 
информации помеѓу производителот и телото. 

2. Телото и неговиот персонал треба да ги вршат те-
стовите за верификација  со највисоко ниво на профе-
сионален интегритет и техничка способност и да бидат 
ослободени од сите притисоци, особено финансискиот, 
кои можат да влијаат на нивното проценување или на 
резултатите од контролата, особено од лица или од 
групи на лица, кои имаат интерес од резултатот на ве-
рификацијата. 

3. Телото треба да има на располагање неопходен 
персонал и да поседува потребна опрема, за да може 
правилно да ги извршува техничките и административ-
ните задачи поврзани со верификацијата. Тоа, исто та-
ка, ќе има пристап и до опремата потребна за специјал-
на верификација. 

4. Персоналот одговорен за контрола, треба да има: 
- соодветна техничка и професионална обука; 
- задоволително познавање на барањата за тестира-

њата кои ги извршуваат и соодветно искуство за такви-
те тестирања; 

- способност да изработи сертификати, записници и 
извештаи потребни за да ја потврдат веродостојноста 
на резултатите од тестирањата. 

5. Се гарантира непристрасноста на персоналот за 
контрола. Нивната плата нема да зависи од бројот на 
извршени тестирања или од резултатите од тие тести-
рања. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Телото треба да ја осигури одговорноста за нане-
сена штета, освен ако таа одговорност не ја преземе др-
жавата во согласност со националниот закон или ако 
Земјата членка не е директно одговорна за тестирањата. 

7. Персоналот на телото е должен да ја почитува 
професионалната тајна, во врска со сите информации 
добиени при извршувањето на работните задачи (освен 
пред надлежните административни овластени органи на 
државата во која ги врши активностите) според  овој 
правилник или според било која одредба од национален 
закон. 

___________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

890. 
Врз основа на член 27 став 1 од Законот за девизно 

работење ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03) и член 64 став 1 точка 
22 од Законот за Народна банка на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), Советот на Народна 
банка на Република Македонија  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ ПРИ РАБОТЕЊЕТО СО НЕ-
РЕЗИДЕНТИ  МОЖАТ ДА ВРШАТ НАПЛАТА И 
ПЛАЌАЊЕ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ 

 
1. Во точка 4 од Одлуката за условите  под кои рези-

дентите при работењето со нерезиденти можат да вршат 
наплата и плаќање во ефективни странски пари ("Служ-
бен весник на Република Македонија"бр. 53/02, 98/02 и 
30/04) по став 1 се додаваат ставовите 2 и 3 кои  гласат: 

"Банката ќе ја прими наплатата во ефективни странски 
пари од став 1 на оваа точка за одобренија издадени врз 
основа на точката 2  на оваа одлука, чија вредност е над 
2.000,00 евра, само по доставување на оригинална или во  
фотокопија заверена кај овластено лице - нотар потврда 
издадена од Царинската управа на Република Македонија  
со која се докажува внесувањето на ефективните странски 
пари во Република Македонија. 

Потврдата од став 2 на оваа точка е со важност од 
30 дена ". 

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

 
 О.бр. 02-15/3-2006                         Претседател 
22 мај 2006 година             на Советот на Народна банка   

   Скопје                    на Република Македонија  
                                       Гувернер, 
                              м-р Петар Гошев, с.р 
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