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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
409. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПИТУ-
ВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ, ОДНОСНО ОБЕЛЕЖУ-
ВАЊЕ НА ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈАТА 
 

Се прогласува Законот за испитување и жигосува-
ње, односно обележување на огненото оружје и муни-
цијата, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 февруари 2010 година. 

 
          Бр. 07-771/1                              Претседател 
16 февруари 2010 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ, ОДНОСНО 
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ И 

МУНИЦИЈАТА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат испитувањето и жигосу-

вањето, односно обележувањето на огненото оружје и 
муницијата. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1. „Огнено оружје“ се сите видови пушки, пиштоли 
и револвери, како и други направи кои под притисок на 
барутни гасови низ цевката исфрлаат балистички прое-
ктил во облик на единечно зрно или сноп од сачми;  

2. „Муниција“ се сите видови куршуми, чаури и про-
ектили наменети за полнење и дејство на оружјето и  

3. „Главни делови од огнено оружје“ се механизам 
за затворање (затворач), комора, цилиндер, рамка и це-
вка на сите видови огнено оружје. 

 
Член 3 

Одредбите на овој закон не се применуваат на огне-
ното оружје  и  муницијата наменети за потребите на 
Министерството за одбрана, Армијата на Република 
Македонија, Министерството за внатрешни работи, 
казнено-поправните установи и другите државни орга-
ни и правни лица утврдени со посебни прописи. 

Оружјето од ставот 1 на овој член, доколку се 
трансферира во трајна граѓанска употреба, задолжител-
но подлежи на жигосување, односно обележување сог-
ласно сo одредбите oд овој закон. 

Член 4 
Огненото оружје и муницијата произведени на те-

риторијата на Република Македонија, пред пуштање во 
промет, подлежат на испитување и жигосување, однос-
но испитување и обележување  согласно со одредбите 
од овој закон.  

Огненото оружје и муницијата увезени од страна на 
правни или физички лица кои врз основа на одобрение 
издадено од Министерството за внатрешни работи вр-
шат увоз на огнено оружје и муниција, подлежат на 
обележување согласно со одредбите од овој закон. 

Во промет може да се пушти огнено oружje, муни-
ција и делови на oружјето кои сe испитани и жигосани, 
односно oбeлeжaни сoглaснo со прoписитe зa испиту-
вањe и жигосувањe, oдноснo oбeлeжувaњe нa oгнeнo 
oружje и муницијa. 

Дозвола за оружје, односно дозвола за поседување 
на оружје, согласно со посебните прописи се издава са-
мо за огнено оружје кое е испитано и жигосано, oднoснo 
oбeлeжaно согласно со одредбите од овој закон. 

 
Член 5 

Огненото оружје увезено, односно внесено од 
странство, кое е веќе испитано и жигосано на начин и 
постапка утврдени со Меѓународната спогодба за вос-
поставување на еднообразни постапки за заемно приз-
навање на официјалните ознаки на испитано огнено 
оружје, не се испитува и жигосува согласно со одред-
бите од овој закон. 

Огненото оружје и муницијата што се увезени иск-
лучиво за истражувачки и студиски цели не се испиту-
ваат и жигосуваат, односно обележуваат согласно со 
одредбите од овој закон. 

Оружјето и муницијата што транзитира преку тери-
торијата на Република Македонија не се обележува 
согласно со одредбите од овој закон. 

 
II. ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУ-
ВАЊЕ, ОДНОСНО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОГНЕНО 

ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 
 

Член 6 
Испитување и жигосување, односно обележување 

на огнено оружје и муниција вршат правни лица кои 
имаат добиено овластување од Министерството за еко-
номија за вршење на дејност испитување и жигосува-
ње, односно обележување огнено оружје и муниција. 

Овластувањето од ставот 1 на овој член се издава 
на правно лице кое ги исполнува следниве услови за 
работа: 

- соодветни материјално-технички капацитети и 
- соодветен стручен кадар. 
Овластувањето се издава за: 
- испитување и жигосување, односно обележување 

на огнено оружје и муниција,  
- испитување и жигосување на огнено оружје, 
- испитување и обележување на муниција и 
- обележување на огнено оружје. 
Овластувањето од ставот 3 на овој член може да се 

издаде за сите видови на огнено оружје и муниција или 
само за одредени видови. 

Овластувањето од ставот 3 алинеи 1, 2 и 3 на овој 
член не се издава на правно лице кое се занимава со 
производство и промет на огнено оружје и муниција 
кои подлежат на испитување и жигосување, односно 
обележување согласно со одредбите од овој закон.  
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Член 7 
Правните лица кои имаат добиено овластување од 

Министерството за економија за вршење на дејност ис-
питување и жигосување, односно обележување на ог-
нено оружје и муниција согласно со членот 6 став 1 на 
овој закон се должни, во согласност со добиеното овла-
стување, да извршат испитување и жигосување, однос-
но обележување на огнено оружје и муниција кога до 
нив е поднесено такво барање. 

 
Член 8 

За испитување и жигосување, односно обележува-
ње  на огнено оружје и муниција се плаќа надоместок 
според утврдена тарифа. 

Тарифата од ставот 1 на овој член ја пропишува 
Министерството за економија во согласност со Мини-
стерството за внатрешни работи врз основа на реални-
те трошоци потребни за вршење на испитување и жи-
госување, односно обележување  на огнено оружје и 
муниција. 

Трошоците од ставот 2 на овој член опфаќаат: 
- трошоци за употребените материјално-технички 

капацитети, 
- паричен надоместок за стручен кадар и 
- други трошоци направени при извршеното испи-

тување и жигосување, односно обележување  на огнено 
оружје и муниција. 

 
III. ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ОГНЕНО 

ОРУЖЈЕ 
 

Член 9 
Испитување и жигосување на огнено оружје се вр-

ши заради проверување, односно потврдување на нив-
ната исправност и квалитет согласно со пропишани ме-
ѓународни стандарди. 

Испитување и обележување на муниција се врши, 
покрај причините од ставот 1 на овој член и заради без-
бедност во прометот и при употребата. 

 
Член 10 

Испитување и жигосување на огненото оружје про-
изведено на територијата на Република Македонија се 
врши само доколку на главните делови на огненото 
оружје производителот веќе има означено: 

- име на производител, 
- земја (место) на производство, 
- сериски број и 
- година на производство (ако не е дел од серискиот 

број). 
 

Член 11 
Со испитување на огненото оружје се проверува 

правилното функционирање на оружјето, исправноста 
на нивните одделни делови, како и се контролира из-
држливоста на главните делови на оружјето под прити-
сок. 

 
Член 12 

Жигосување на огнено оружје за кое со испитување 
е утврдено дека е исправно и со деклариран квалитет, 
се врши со втиснување на пропишан жиг на главните 
делови од оружјето. 

Член 13 
За огненото оружје кое е испитано се издава писме-

на потврда за резултатот на испитувањето. 
Потврдата од ставот 1 на овој член содржи: 
- податоци за видот на испитаното и жигосаното 

оружје, 
- отпечаток на втиснатиот жиг и 
- податоци за притисокот под кој е испитана издрж-

ливоста на цевката. 
 
IV. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА УВЕЗЕНО ОГНЕНО  

ОРУЖЈЕ 
 

Член 14 
Правните и физичките лица од членот 4 став 2 на 

овој закон се должни огненото оружје да го достават до 
овластеното лице од членот 6 став 1 на овој закон зара-
ди обележување со ознака за увоз во рок од 15 дена од 
денот на увозот. 

Ознаката од ставот 1 на овој член се втиснува на 
главните делови од огненото оружје, каде што се втис-
нати и другите ознаки на оружјето. 

Ознаката од ставот 1 на овој член содржи интерна-
ционална ознака на државата во која се увезува оружје-
то и година на увоз на оружјето. 

Овластеното правно лице од членот 6 став 1 на овој 
закон за извршеното обележување со ознака за увоз из-
дава писмена потврда. 

 
V. ИСПИТУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА  

МУНИЦИЈАТА 
 

Член 15 
Испитување на муницијата се врши со проверување 

на мострата од секоја одделна серија на произведена 
или увезена муниција, заради утврдување на квалите-
тот на муницијата и контрола на пакувањето од гледи-
штето на безбедноста во прометот и при употребата. 

Обележувањето на муницијата се врши на тој начин 
што во секое пакување на муницијата од иста серија, за 
која со испитувањето на мострите е утврдено дека ги 
исполнува пропишаните услови, се става писмена по-
тврда за извршеното испитување и на секое пакување 
се става пропишаната етикета (бандерола). 

Испитување и обележување на муницијата се врши 
само ако секое пакување на муниција е означено со 
име на производителот, идентификациски број на сери-
јата, калибар и вид на муницијата.  

Потврдата за извршеното испитување од ставот 2 
на овој член содржи: 

- податоци за видот на испитаната и обележана му-
ниција и 

- определен знак за односниот вид на муниција. 
Правните и физичките лица од членот 4 став 2 на 

овој закон кои извршиле увоз на муниција се должни 
увезената муниција да ја достават до овластеното лице 
од членот 6 став 1 на овој закон заради обележување во 
рок од 15 дена од денот на увозот. 

 
VI. НАДЗОР 

 
Член 16 

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој 
закон и прописите донесени врз основа на овој закон  
врши Министерството за економија. 
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Државниот пазарен инспекторат врши инспекциски 
надзор над работата на овластените правни лица од 
членот 6 став 1 на овој закон и над спроведувањето на 
одредбите на овој закон во прометот со огнено оружје 
и муниција. 

 
Член 17 

Ако Државниот пазарен инспекторат утврди дека 
овластеното правното лице од членот 6 став 1 на овој 
закон не ги исполнува пропишаните услови за работа 
утврдени со овој закон, со решение ќе му забрани да 
врши дејност испитување и жигосување, односно обе-
лежување на огнено оружје и муниција согласно со до-
биеното овластување и ќе му определи временски рок 
за отстранување на утврдените недостатоци кој не мо-
же да биде подолг од 90 дена. 

 
Член 18 

Ако овластеното правно лице не ги отстрани недо-
статоците во рокот утврден во решението од членот 17 
на овој закон, Државниот пазарен инспекторат веднаш, 
а најдоцна во рок од осум дена ќе го извести Мини-
стерството за економија. 

На предлог на Државниот пазарен инспекторат Ми-
нистерството за економија со решение ќе му го одземе 
овластувањето добиено согласно со членот 6 став 1 од 
овој закон. 

Правното лице од ставот 1 на овој член може да по-
веде управен спор против решението на Министерство-
то за економија до надлежниот суд во рок од 30 дена 
од денот на доставувањето на решението.  

Тужбата не го одлага извршувањето на решението. 
 

Член 19 
Во случајот од членот 18 на овој закон, а доколку не 

е овластено друго правно лице согласно со членот 6 од 
овој закон, Министерството за економија ќе обезбеди 
вршење на овие работи од страна на странско правно ли-
це до издавање овластување на друго правно лице.    

 
Член 20 

Стручно-административните работи поврзани со 
испитувањето и жигосувањето, односно обележување-
то на огненото оружје и муниција ги врши во Мини-
стерството за економија  Управата за наменско произ-
водство.    

 
VII. РЕГИСТРИ НА ИЗДАДЕНИ ПОТВРДИ 

 
Член 21 

Овластеното правно лице од членот 6 став 1 на овој 
закон води регистар на издадените потврди од члено-
вите 13, 14 став 1 и 15 став 2 на овој закон. 

Податоците од издадените потврди од ставот 1 на 
овој член, овластените правни лица од членот 6 став 1 
на овој закон се должни во рок од 15 дена од денот на 
издавањето на потврдата да ги достават до Министерс-
твото за економија, кое на централизиран начин води 
регистар за извршеното испитување и жигосување, од-
носно обележување на огненото оружје и муницијата 
согласно со одредбите од овој закон. 

VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 22 
Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице ако стави во промет огнено оружје, односно 
муниција што не се на пропишан начин испитани и жи-
госани, односно обележани (член 4 став 3). 

Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-
вот 1 на овој член и на одговорното лице во правното 
лице. 

 
Член 23 

Глоба во износ од 1.000 до 3.500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на овла-
стеното правно лице од членот 6 на овој закон, ако: 

1) определени работи на испитување и жигосување, 
односно обележување на огнено оружје и муниција ги 
довери на лица кои не ги исполнуваат условите за 
стручен кадар пропишани со прописот донесен врз ос-
нова на овластувањето од членот 27 точка 3 на овој за-
кон;  

2) не се придржува кон утврдената тарифа од чле-
нот 8 на овој закон и  

3) не ги достават податоците од издадените потврди 
од членот 21 став 1 на овој закон до Министерството за 
економија во рок од 15 дена од денот на издавањето на 
потврдата. 

Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-
вот 1 точки 1, 2 и 3 на овој член и на одговорното лице 
во овластеното правно лице. 

 
Член 24 

Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на правното 
лице од членот 4 став 2 на овој закон кое нема да го до-
стави увезеното огнено оружје согласно со членот 14 
став 1 од овој закон, односно нема да ја достави увезе-
ната муниција согласно со членот 15 став 5 од овој за-
кон до овластеното лице од членот 6 став 1 на овој за-
кон заради обележување вo рок од 15 дена од денот на 
увозот. 

 
Член 25 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршоците од членови-
те 22 став 1 и 24 на овој закон и на физичко лице. 

 
Член 26 

За прекршоците од членовите 22 став 1, 24 и 25 на 
овој закон може, покрај глобата, да се изрече и посебна 
прекршочна мерка одземање на огненото оружје и му-
ницијата. 

 
IX. ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПОДЗАКОНСКИ  

ПРОПИСИ 
 

Член 27 
Министерот за економија во согласност со мини-

стерот за внатрешни работи поблиску ќе ги пропише: 
1) начинот на испитување и жигосување, односно 

обележување на огнено оружје и муниција;  



19 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 25 - Стр. 5 

2) жиговите и знаците за жигосување, односно обе-
лежување, како и за формата и содржината на потврди-
те и етикетите (бандеролите); 

3) условите во поглед на материјално-техничките 
капацитети и стручниот кадар за вршење на дејност ис-
питување и жигосување, односно обележување, што 
мораат  да ги исполнуваат овластените правни лица од 
членот 6 став 1 на овој закон; 

4) висината на трошоците во постапката за утврду-
вање на надоместокот согласно со членот 8 од овој за-
кон и 

5) обрасците на потврдите од членовите 13, 14 став 
1 и 15 став 4 на овој закон и начинот на водење на ре-
гистрите од членот 21 на овој закон. 

 
X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 28 

Подзаконските прописи предвидени со овој закон 
ќе се донесат во рок од 12 месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

 
Член 29 

До влегувањето во сила на прописите од членот 27 
на овој закон ќе се применуваат прописите донесени 
врз основа на Законот за испитување и жигосување, од-
носно обележување на рачно огнено оружје и муниција 
(„Службен весник на СРМ” број 37/73). 

                                                         
Член 30 

Овластувањата за испитување и жигосување, од-
носно обележување на рачно огнено оружје и муниција 
што се издадени врз основа на прописите што важеле 
пред започнувањето на примената на овој закон ќе ва-
жат додека не се издадат овластувања според одредби-
те од овој закон, но најдоцна во рок од 12 месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 31 

Со денот на започнувањето на примената на овој 
закон престанува да важи Законот за испитување и жи-
госување, односно обележување на рачно огнено оруж-
је и муниција  („Службен весник на СРМ” бр. 37/73) и 
членовите 55-а и 82 став 1 точка 14 од Законот за 
оружјето („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 7/2005, 47/2006, 42/2007 и 86/2008).  

                                                       
Член 32 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува по една година 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

___________ 
 

L I G J 
PËR KONTROLLIN DHE VULOSJEN 

PËRKATËSISHT SHËNIMIN E ARMËS SË 
ZJARRIT DHE MUNICIONIT 

 
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen kontrolli dhe vulosja, 
përkatësisht shënimi i armës së zjarrit dhe municionit. 

Neni 2 
Shprehje të veçanta të përdoruara në këtë ligj, e kanë 

domethënien në vijim: 
1. "Armë zjarri" janë të gjitha llojet e pushkëve, 

pistoletave dhe revoleve, si dhe mjetet tjera të cilat nën 
shtypje të gazrave të barutit nëpërmjet tytës hedhin 
projektilë balistikë në formë predhe të vetme ose grumbull 
saçmash; 

2. "Municion" janë të gjitha llojet e plumbave, 
gëzhojave dhe predhave, të dedikuara për mbushjen dhe 
veprimin e armës dhe  

3. "Pjesë kryesore të armës së zjarrit" janë mekanizmi 
për mbyllje (mbyllësi), shtrati, cilindri, korniza dhe tyta e 
të gjitha llojeve të armës së zjarrit. 

 
Neni 3 

Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për armën e zjarrit 
dhe municionin të dedikuar për nevojat e Ministrisë së 
Mbrojtjes, Armatës së Republikës së Maqedonisë, 
Ministrisë së Punëve së Brendshme, institucioneve 
ndëshkimore-përmirësuese dhe organeve tjera shtetërore 
dhe personave juridikë, të përcaktuara me dispozita të 
veçanta. 

Arma nga paragrafi 1 i këtij neni, nëse transferohet në 
përdorim të përhershëm civil, në mënyrë të detyrueshme i 
nënshtrohet vulosjes, përkatësisht shënimit në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 4 

Arma e zjarrit dhe municioni të prodhuar në territorin e 
Republikës së Maqedonisë, para lëshimit në qarkullim i 
nënshtrohen kontrollit dhe vulosjes, përkatësisht kontrollit 
dhe shënimit në pajtim me dispozitat e këtë ligj. 

Arma e zjarrit dhe municioni të importuar nga ane e 
personave juridikë ose fizikë të cilët në bazë të lejes së 
lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme e kryejnë 
importin e armës së zjarrit dhe municionit, i nënshtrohen 
shënimit në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

Në qarkullim mund të lëshohet armë zjarri, municioni 
dhe pjesë të armës të cilat janë kontrolluar dhe vulosur, 
përkatësisht të shënuar në pajtim me dispozitat për kontroll 
dhe vulosje, përkatësisht shënim të armës së zjarrit dhe 
municionit. 

Leje për armë, përkatësisht leje për posedimin e armës 
në pajtim me dispozitat e veçanta, jepet vetëm për armë 
zjarri e cila është kontrolluar dhe vulosur, përkatësisht 
shënuar në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

  
Neni 5 

Arma e zjarrit e importuar, përkatësisht e futur nga bota 
e jashtme, e cila është tanimë e kontrolluar dhe vulosur në 
mënyrë dhe procedurë të përcaktuar me Marrëveshjen 
ndërkombëtare për vendosjen e procedurave të njëllojta, 
për njohjen e ndërsjellë të shenjave zyrtare të armës së 
zjarrit të kontrolluar, nuk kontrollohet dhe vuloset në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

Arma e zjarrit dhe municioni që janë importuar 
ekskluzivisht për qëllime hulumtuese dhe studimi nuk 
kontrollohen dhe vulosen, përkatësisht shënohen në pajtim 
me dispozitat të këtij ligji. 

Arma dhe municioni që transiton nëpërmjet territorit të 
Republikës së Maqedonisë, nuk shënohet në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji. 
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II. PERSONAT JURIDIKË PËR KONTROLLIN DHE 
VULOSJEN, PËRKATËSISHT SHËNIMIN E ARMËS 

SË  ZJARRIT DHE MUNICIONIT 
 

Neni 6 
Kontrollin dhe vulosjen, përkatësisht shënimin e armës 

së zjarrit dhe municionit e kryejnë personat juridikë, të 
cilët kanë marrë autorizim nga Ministria e Ekonomisë për 
kryerjen e veprimtarisë për kontroll dhe vulosje, 
përkatësisht shënim të armës së zjarrit dhe municionit. 

Autorizimi nga paragrafi 1 i këtij neni, i jepet personit 
juridik i cili i plotëson kushtet për punë, në vijim: 

- kapacitetet përkatëse materialo-teknike dhe 
- kuadrin përkatës profesional. 
Autorizimi jepet për: 
- kontrollin dhe vulosjen, përkatësisht shënimin e 

armës së zjarrit dhe municionit, 
- kontrollin dhe vulosjen e armës së zjarrit, 
- kontrollin dhe shënimin e municionit dhe 
- shënimin e armës së zjarrit. 
Autorizimi nga paragrafi 3 i këtij neni, mund të jepet 

për të gjitha llojet e armës së zjarrit dhe municionit, ose 
vetëm për lloje të caktuara. 

Autorizimi nga paragrafi 3 alinetë 1, 2 dhe 3 të këtij 
neni, nuk i jepet personit juridik i cili merret me prodhimin 
dhe qarkullimin e armës së zjarrit dhe municionit, të cilat i 
nënshtrohen kontrollit dhe vulosjes, përkatësisht shënimit 
në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 7 

Personat juridikë të cilët kanë marrë autorizim nga 
Ministria e Ekonomisë, për kryerjen e veprimtarisë për 
kontrollim dhe vulosje, përkatësisht shënim të armës së 
zjarrit dhe municionit, në pajtim me nenin 6 paragrafi 1 të 
këtij ligji, janë të obliguar që në pajtim me autorizimin e 
marrë të kryejnë kontroll dhe vulosje, përkatësisht shënim 
të armës së zjarrit dhe municionit, kur atyre u është 
parashtruar një kërkesë e atillë. 

 
Neni 8 

Për kontrollin dhe vulosjen, përkatësisht shënimin e 
armës së zjarrit dhe municionit, paguhet kompensim sipas 
tarifës së përcaktuar. 

Tarifën nga paragrafi 1 të këtij neni, e përcakton 
Ministria e Ekonomisë në pajtim me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, në bazë të shpenzimeve reale të nevojshme për 
kryerjen e kontrollit dhe vulosjes, përkatësisht shënimit të 
armës së zjarrit dhe municionit. 

Shpenzimet nga paragrafi 2 i këtij neni, i përfshijnë: 
- shpenzimet për kapacitetet e përdorura materialo-

teknike, 
- kompensimin në para për kuadrin profesional dhe 
- shpenzimet tjera të bëra gjatë kontrollit dhe vulosjes 

së kryer, përkatësisht shënimit të armës së zjarrit dhe 
municionit. 

 
III. KONTROLLI DHE VULOSJA E ARMËS SË 

ZJARRIT 
 

Neni 9 
Kontrolli dhe vulosja e armës së zjarrit kryhet për 

shkak të kontrollit, përkatësisht vërtetimit të rregullsisë dhe 
kualitetit të tyre, në pajtim me standardet e përcaktuara 
ndërkombëtare. 

Kontrolli dhe shënimi i municionit kryhet, përveç 
shkaqeve nga paragrafi 1 i këtij neni edhe për sigurinë në 
qarkullim dhe gjatë përdorimit. 

 
Neni 10 

Kontrolli dhe vulosja e armës së zjarrit të prodhuar në 
territorin e Republikës së Maqedonisë, kryhet vetëm nëse 
në pjesët kryesore të armës së zjarrit, prodhuesi tanimë i ka 
shënuar: 

- emrin e prodhuesit, 
- shtetin (vendin) e prodhimit,  
- numrin serik dhe 
- vitin e prodhimit (nëse nuk është pjesë e numrit 

serik). 
 

Neni 11 
Me kontrollin e armës së zjarrit, kontrollohet funksionimi i 

rregullt i armës, rregullsia e pjesëve të tyre të veçanta, si dhe 
kontrollohet qëndrueshmëria e pjesëve kryesore të armës nën 
presion. 

 
Neni 12 

Vulosja e armës së zjarrit për të cilën me kontroll është 
vërtetuar se është në rregull dhe me kualitet të deklaruar, 
bëhet me shtypjen e vulës së përcaktuar në pjesët kryesore 
të armës. 

 
Neni 13 

Për armën e zjarrit e cila është kontrolluar, jepet vërtetim 
me shkrim për rezultatin e kontrollit. 

Vërtetimi nga paragrafi 1 të këtij neni, i përmban: 
- të dhënat për llojin e armës së kontrolluar dhe të 

vulosur, 
- shenjën e vulës së shtypur dhe  
- të dhënat për shtypjen me të cilën është kontrolluar 

qëndrueshmëria e tytës. 
 

IV. SHËNIMI I ARMËS SË ZJARRIT  
TË IMPORTUAR 

 
Neni 14 

Personat fizikë dhe juridikë nga neni 4 paragrafi 2 i 
këtij ligji, janë të obliguar që armën e zjarrit t'ia dërgojnë 
personit të autorizuar nga neni 6 paragrafi 1 i këtij ligji, për 
shënimin me shenjën për import, në afat prej 15 ditësh nga 
dita e importit. 

Shenja nga paragrafi 1 i këtij neni, shtypet në pjesët 
kryesore të armës së zjarrit, ku janë shtypur edhe shenjat 
tjera të armës. 

Shenja nga paragrafi 1 i këtij neni e përmban shenjën 
internacionale të shtetit, në të cilin importohet arma dhe 
viti i importit të armës. 

Personi juridik i autorizuar nga neni 6 paragrafi 1 i këtij 
ligji, për shënimin e kryer me shenjën për import lëshon 
vërtetim me shkrim. 

 
V. KONTROLLI DHE SHËNIMI I MUNICIONIT 
 

Neni 15 
Kontrolli i municionit kryhet me kontrollimin e mostrës 

nga çdo seri e veçantë e municionit të prodhuar ose të 
importuar, për shkak të verifikimit të kualitetit të 
municionit dhe kontrollit të paketimit nga aspekti i sigurisë 
në qarkullim dhe gjatë përdorimit. 
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Shënimi i municionit bëhet në atë mënyrë që në secilin 
paketim të municionit nga seria e njëjtë, për të cilin me 
kontrollin e mostrave është vërtetuar se i plotëson kushtet e 
përcaktuara, vëhet vërtetim me shkrim për kontrollin e 
kryer dhe në çdo paketim vendoset etiketa e përcaktuar 
(banderola). 

Kontrolli dhe shënimi i municionit, kryhet vetëm nëse 
çdo paketim i municionit është shënuar me emrin e 
prodhuesit, numrin e identifikues të serisë, kalibrin dhe 
llojin e municionit. 

Vërtetimi për kontrollin e kryer nga paragrafi 2 i këtij 
neni, i përmban: 

- të dhënat për llojin e municionit të kontrolluar dhe të 
shënuar dhe 

- shenjën e përcaktuar për llojin përkatës të municionit. 
Personat juridikë dhe fizikë nga neni 4 paragrafi 2 i 

këtij ligji, të cilët kanë kryer import të municionit, janë të 
obliguar që  municionin e importuar t'ia dërgojnë personit 
të autorizuar nga neni 6 paragrafi 1 i këtij ligji, për shkak të 
shënimit, në afat prej 15 ditësh nga dita e importit. 

 
VI. MBIKËQYRJA 

 
Neni 16 

Mbikëqyrjen mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji 
dhe dispozitave të miratuara në bazë të këtij ligji, e kryen 
Ministria e Ekonomisë. 

Inspektorati Shtetëror i Tregut kryen mbikëqyrje 
inspektuese mbi punën e personave juridikë të autorizuar 
nga neni 6 paragrafi 1 i këtij ligji dhe mbi zbatimin e 
dispozitave të këtij ligji, në qarkullimin me armë zjarri dhe 
municion. 

 
Neni 17 

Nëse Inspektorati Shtetëror i Tregut konfirmon se 
personi juridik i autorizuar nga neni 6 paragrafi 1 i këtij 
ligji, nuk i plotëson kushtet e përcaktuara për punë të 
përcaktuara me këtë ligj, me aktvendim do t'i ndalojë të 
kryejë veprimtari kontrolli dhe vulosje, përkatësisht 
shënimi të armës së zjarrit dhe municionit, në pajtim me 
autorizimin e marrë, dhe do t'i caktojë afat kohor për 
mënjanimin e mangësive të përcaktuara, që nuk mund të 
jetë më i gjatë se 90 ditë. 

 
Neni 18 

Nëse personi juridik i autorizuar nuk i mënjanon 
mangësitë në afatin e përcaktuar në aktvendimin nga neni 
17 të këtij ligji, Inspektorati Shtetëror i Tregut menjëherë e 
më së voni në afat prej 8 ditësh, do ta njoftojë Ministrinë e 
Ekonomisë. 

Me propozimin e Inspektoratit Shtetëror të Tregut, 
Ministria e Ekonomisë me aktvendim do t'ia heqë 
autorizimin, të marrë në pajtim me nenin 6 paragrafi 1 të 
këtij ligji. 

Personi juridik nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të 
ngritë kontest administrativ kundër aktvendimit të 
Ministrisë së Ekonomisë, te gjykata kompetente në afat 
prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit. 

Aktpadia nuk e anulon zbatimin e aktvendimit.   
 

Neni 19 
Në rastin nga neni 18 i këtij ligji, e nëse nuk është 

autorizuar person tjetër juridik në pajtim me nenin 6 të 
këtij ligji, Ministria e Ekonomisë do ta sigurojë kryerjen e 
këtyre punëve nga ana e personit juridik të huaj, deri në 
dhënien e autorizimit personit tjetër juridik. 

Neni 20 
Punët administrative-profesionale të lidhura me 

kontrollin dhe vulosjen, përkatësisht shënimin e armës së 
zjarrit dhe municionit, i kryen Ministria e Ekonomisë - 
Drejtoria për Prodhimtari të Dedikuar. 

 
VII. REGJISTRAT E VËRTETIMEVE TË LËSHUARA 

 
Neni 21 

Personi juridik i autorizuar nga neni 6 paragrafi 1 i këtij 
ligji, mban regjistër të vërtetimeve të lëshuara nga nenet 
13, 14 paragrafi 1 dhe 15 paragrafi 2, të këtij ligji. 

Të dhënat nga vërtetimet e lëshuara nga paragrafi 1 i 
këtij neni, personat juridikë të autorizuar nga neni 6 
paragrafi 1 i këtij ligji, janë të obliguar që në afat prej 15 
ditësh nga dita e lëshimit të vërtetimit, t'ia dërgojnë 
Ministrisë së Ekonomisë, e cila në mënyrë të centralizuar 
mban regjistër për kontrollin dhe vulosjen e kryer, 
përkatësisht shënimin e armës së zjarrit dhe municionit, në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

 
VIII. DISPOZITAT PËR KUNDËRVAJTJE 

 
Neni 22 

Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 5 000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik nëse lëshon në qarkullim armë zjarri, 
përkatësisht municion që nuk janë kontrolluar dhe vulosur, 
përkatësisht shënuar në mënyrë të përcaktuar (neni 4 
paragrafi 3). 

Gjobë në shumë prej 200 deri në 1 000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtjen 
nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës te 
personi juridik. 

 
Neni 23 

Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 3 500 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik të autorizuar nga neni 6 i këtij ligji, nëse: 

1) punë të caktuara të kontrollit dhe vulosjes, 
përkatësisht shënimit të armës së zjarrit dhe municionit, ua 
ngarkon personave të cilët nuk i plotësojnë kushtet për 
kuadër profesional, të përcaktuara me dispozitën e miratuar 
në bazë të autorizimit nga neni 27 pika 3 e këtij ligji; 

2) nuk i përmbahet tarifës së përcaktuar nga neni 8 i 
këtij ligji dhe 

3) nuk ia dërgojnë të dhënat e vërtetimeve të lëshuara 
nga neni 21 paragrafi 1 i këtij ligji, Ministrisë së 
Ekonomisë në afat prej 15 ditësh nga dita e lëshimit të 
vërtetimit. 

Gjobë në shumë prej 200 deri në 1 000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtjen 
nga paragrafi 1 pikat 1, 2 dhe 3 të këtij neni edhe personit 
përgjegjës te personi juridik i autorizuar. 

 
Neni 24 

Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 5 000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik nga neni 4 paragrafi 2 të këtij ligj, i cili nuk 
do t'ia dorëzojë armën e zjarrit të importuar në pajtim me 
nenin 14 paragrafi 1 i këtij ligji, përkatësisht nuk do t'ia 
dorëzojë municionin e importuar në pajtim me nenin 15 
paragrafi 5 i këtij ligji, personit të autorizuar nga neni 6 
paragrafi 1 i këtij ligji për shkak të shënimit, në afat prej 15 
ditësh nga dita e importit. 
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Neni 25 
Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me 

kundërvlerë në denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtjet 
nga nenet 22 paragrafi 1 dhe 24 të këtij ligji edhe personit 
fizik. 

 
Neni 26 

Për kundërvajtjet nga nenet 22 paragrafi 1, 24 dhe 25 të 
këtij ligji, mundet përveç gjobës të shqiptohet edhe masë e 
veçantë për kundërvajtje, konfiskim i armës së zjarrit dhe 
municionit. 

 
IX. AUTORIZIMI PËR DISPOZITAT NËNLIGJORE 

 
Neni 27 

Ministri i Ekonomisë në pajtim me ministrin e Punëve 
të Brendshme, më afërsisht do t'i përcaktojë: 

1) mënyrën e kontrollit dhe vulosjes, përkatësisht 
shënimit të armës së zjarrit dhe municionit; 

2) vulat dhe shenjat për vulosje, përkatësisht shënimin 
si dhe për formën dhe përmbajtjen e vërtetimeve dhe 
etiketave (banderolave); 

3) kushtet në lidhje me kapacitetet materiale-teknike 
dhe kuadrin profesional për kryerjen e veprimtarisë për 
kontroll dhe vulosje, përkatësisht shënim, që doemos duhet 
t'i plotësojnë personat juridikë të autorizuar nga neni 6 
paragrafi 1 i këtij ligji; 

4) lartësinë e shpenzimeve në procedurën për përcaktimin 
e kompensimit, në pajtim me nenin 8 të këtij ligji dhe 

5) formularët e vërtetimeve nga nenet 13, 14 paragrafi 
1 dhe 15 paragrafi 4 të këtij ligji dhe mënyrën e mbajtjes së 
regjistrave nga neni 21 i këtij ligji. 

 
X. DISPOZITAT KALIMTARE DHE 

PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 28 
Dispozitat nënligjore të parapara me këtë ligj, do të 

miratohen në afat prej 12 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji. 

 
Neni 29 

Deri në hyrjen në fuqi të dispozitave të nenit 27 të këtij 
ligji, do të zbatohen dispozitat e miratuara në bazë të Ligjit 
për kontrollin dhe vulosjen, përkatësisht shënimin e armës 
së zjarrit të dorës dhe municionit ("Gazeta zyrtare e RSM-
së" numër 37/73). 

 
Neni 30 

Autorizimet për kontrollin dhe vulosjen, përkatësisht 
shënimin e armës së zjarrit të dorës dhe municionit, që janë 
lëshuar në bazë të dispozitave të cilat kanë qenë në fuqi 
para fillimit të zbatimit të këtij ligji, do të vlejnë derisa nuk 
jepen autorizime sipas dispozitave të këtij ligji, por më së 
voni në afat prej 12 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji. 

 
Neni 31 

Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, shfuqizohet 
Ligji për kontrollin dhe vulosjen, përkatësisht shënimin e 
armës së zjarrit të dorës dhe municionit ("Gazeta zyrtare e 
RSM-së" numër 37/73) dhe nenet 55-a dhe 82 paragrafi 1 
pika 14 të Ligjit për armët ("Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 7/2005, 47/2006, 42/2007 dhe 
86/2008). 

Neni 32 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do 
të fillojë të zbatohet pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
410. 

Врз основа на член 51 став 3 од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.24/07, 88/08, 52/09 и 06/10), министерот за 
економија донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 
НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ КОЛИЧИНИ НА МИНЕ-

РАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ње на евиденција на произведените количини на мине-
рални суровини. 

 
Член 2 

Евиденцијата на произведените количини на ми-
нерални суровини се води во книга со А4 формат, со 
зелени тврди корици на чија предна страна со црни 
букви стои текст: „Книга за водење евиденција на 
произведени количини на минерални суровини“, која 
се состои од евиденциски листови кои се поврзани и 
нумерирани. 

 
Член 3 

Во евиденциските листови се внесуваат податоци за: 
- име на концесионерот; 
- број на договор за експлоатација; 
- број на дозвола за експлоатација; 
- минерална суровина која е предмет на експлоата-

ција; 
- локалитет, рудно наоѓалиште; 
- координати на граничните точки на експлоатацио-

ното поле;  
- површина на експлоатационото поле; 
- податоци за произведени количини на минерални 

суровини и 
- концесионер и изведувач на рударските работи.  
Евиденциските листови од став 1 на овој член се 

дадени во прилог кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
Евиденцијата за произведените количини на мине-

рални суровини се води во пишана форма. 
Податоците од евиденцијата се чуваат трајно. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

  
    Бр. 24-756/4       

17 февруари 2010 година                   Министер, 
        Скопје                             Фатмир Бесими, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
411. 

Врз основа на член 16 став 2 и член 19 став 2 од За-
конот за условите за земање, разменување, пренесува-
ње и пресадување делови од човековото тело заради 
лекување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.30/95 и 139/08), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛО-
ВИТЕ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И 
КАДАРОТ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ШТО ЗЕМААТ, ОБ-
РАБОТУВААТ, ИСПИТУВААТ СОВПАЃАЊЕ НА 
ТКИВА, ЧУВААТ, РАЗМЕНУВААТ И ПРЕСАДУВААТ 
ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕКОВОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУ-
ВАЊЕ И ЗА ПОСЕБНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ШТО ТИЕ  

ТРЕБА ДА ЈА ВОДАТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за условите по однос на просторот, 

опремата и кадарот што треба да ги исполнуваат здрав-
ствените установи што земаат, обработуваат, испитува-
ат совпаѓање на ткива, чуваат, разменуваат и пресаду-
ваат делови од човековото тело заради лекување и за 
посебната евиденција што тие треба да ја водат („Сл. 
весник на РМ“ бр.81/06) во член 5 став 1 во точката 3 
зборовите: „два доктори“ се заменуваат со зборовите: 
„еден доктор“. 

 
Член 2 

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

 
          Бр. 10-1357/1                                 
16 февруари 2010 година                     Министер, 
              Скопје                      д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

412. 
Врз основа на член 11, став (2) од Законот за граде-

ње ("Службен весник на Република Македонија" број 
130/09), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕПРЕЧЕН 
ПРИСТАП, ДВИЖЕЊЕ, ПРЕСТОЈ И РАБОТА НА 
ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ДО И ВО ГРАДБИТЕ 

 
Член 1 

 
Со овој правилник, се пропишува начинот на обез-

бедување на непречен пристап, движење, престој и ра-
бота на лицата со инвалидност до и во градбите за јав-
на, деловна, станбена и станбено-деловна намена.  

 
Член 2 

(1) Пристапноста, унапредувањето на пристапноста 
и едноставното прилагодување на градбите од членот 1 
на овој правилник, се обезбедува со проектирање и из-

ведување на тие градби на начин кој содржи елементи 
на пристапност и/или ги задоволуваат условите за упо-
треба на помагала кои ги користат лицата со инвалиди-
тет на начин и во случаите пропишани со овој правил-
ник. 

 (2) Кога елементите за пристапност се воедно и дел 
од патот за евакуација во случај на опасност, тогаш 
истите треба да ги исполнуваат и условите од посебни-
те прописи од областа на заштитата и спасувањето и од 
областа на заштитата од пожари и експлозии. 

 (3) Сопственикот на објектот треба да ги одржува 
елементите на пристапност без при тоа да ги намали 
условите за употреба на помагала на лицата со инвали-
дитет. 

 
Член 3 

(1) Димензиите и боите на секоја ознака на при-
стапност, како и видот на материјалот од кој се израбо-
тени се одредуваат во однос на: подлогата на која озна-
ките се поставуваат, обликувањето на внатрешниот 
и/или надворешниот простор и оддалеченоста од која 
лицето со инвалидност и намалена подвижност може 
да ја види ознаката. 

(2) Сликовитите прикази на ознаките за пристап-
ност, условите за употреба на помагалата и задолжи-
телните елементи за пристапност, дадени се во прилог, 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Поимите употребени во овој правилник, го имаат 
следното значење: 

1. Лице со инвалидност е лице со интелектуална и 
физичка попреченост без разлика на возраста, односно 
лице со телесни оштетувања кое користи одредени по-
магала, слепо лице и лице со намален вид, глуво лице и 
лице со оштетен слух, лице со ментална ретардација, 
лице со пречки во гласот, говорот и јазикот, аутистич-
ки лица, хронично болни лица и лица со повеќе видови 
на пречки; 

2. Лице со намалена подвижност е лице кое има 
привремени или трајни проблеми при движењето зара-
ди инвалидност, старост, бременост или други причи-
ни; 

3. Помагала за лицата со инвалидитет се помагала 
за ориентација и помагала за движење; 

4. Помагала за ориентација се бел стап и куче-во-
дич; 

5. Помагала за движење се инвалидска количка, 
стап, патерици и одалка; 

6. Препрека е комуникациска или ориентациона ба-
риера, која лицата со инвалидност и намалена подвиж-
ност ги спречува или им пречи во несметаниот при-
стап, движење, престој или работа; 

7. Пристапност е резултат на примена на технички 
решенија во проектирањето или градењето на објекти-
те, со кои на лицата со инвалидност и намалена под-
вижност им обезбедува несметан пристап, движење, 
престој и работа во објектите и тоа на еднакво ниво ка-
ко и на останатите лица; 

8. Пристапен објект, негов дел или опрема (рампа, 
скалиште, лифт, вертикална подвижна платформа, еле-
ватор, влезен простор, комуникации, WC, бања, кујна, 
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соба, училница, работен простор, стан/апартман, кафе-
ана, ресторан, кабина за пресоблекување, туш кабина, 
влез во вода на плажа и на базен, место во публика, те-
лефон, текстофон, факс, банкомат, електрични инста-
лации, кваки на вратите и прозорците, пулт, огласно 
пано, ориентационен план за движење во објектите, 
стојалиште и перон, место за паркирање, јавна пешачка 
површина, семафор, пешачки премин, пешачки остров 
и раскрсница) е оној објект, негов дел или опрема кој 
обезбедува исполнување на елементите за пристапност 
согласно овој правилник; 

9. Елементи на пристапност се елементите за прое-
ктирање и градење, со кои се одредува големината, 
својствата, инсталациите, уредите и другата опрема 
во објектите заради обезбедување на пристап, движе-
ње, престој и работа на лицата со инвалидност и на-
малена подвижност на еднакво ниво како и на оста-
натите лица; 

10. Ознаки за пристапност се ознаките со кои се оз-
начуваат применетите елементи за пристапност; 

11. Едноставно прилагодлив стан е стан кој по по-
треба може да се прилагоди на пристапност, без влија-
ние на битните барања за употребливост на објектот; 

12. Визуелно-светлосна најава е предупредување и 
известување на глувото лице или лицето со оштетен 
слух по пат на светлосни сигнали; 

13. Звучна најава е предупредување и известување 
на слепото лице или лицето со оштетен вид по пат на 
звучни сигнали; 

14. Звучна сигнализација е сигнализација која му 
помага на слепото лице или лицето со оштетен вид при 
ориентирање и снаоѓање во просторот; 

15. Индуктивен чвор или трансмисиски обрач е ин-
сталација која се вградува во објектите заради отстра-
нување на шумовите од околината и подобрување на 
квалитетот на звукот; 

16. Комуникациско помагало е уред кој им овозмо-
жува на лицата кои користат апарат за слушање да ги 
примаат звучните сигнали без попречувања; 

17. Релјефна обработка е завршна релјефна обрабо-
тка на одните површини; 

18. Релјефна линија на водење е релјефна обработка 
на одните површини наменета за насочување на движе-
њето на слепите лица и лицата со оштетен вид, кои на 
крајот на патот на водење и на местото за промена на 
насоката се означува со промена на структурата на рел-
јефната обработка; 

19. Релјефна линија за предупредување е релјефна 
обработка на одната површина која се поставува со цел 
да ги предупреди слепите лица и лицата со оштетен 
вид за опасност од сообраќај; 

20. Релјефно поле за предупредување е релјефна 
обработка на одната површина која служи како преду-
предување и известување на слепите лица и лицата со 
оштетен вид за промена на висината на движење; 

21. Текстофон е прилагоден телефон за глуви лица 
и лица со оштетен слух, при што и двајцата соговорни-
ци писмено комуницираат; 

22. Типски елемент е предмет чија намена е да ја 
разграничи јавната пешачка површина од коловозот, 
велосипедската патека и/или паркиралиштето, а може 
да биде со различен облик и со друга примарна намена 
(пример: жардињера за цвеќе, ѕид, клупа и сл.); 

23. Јавна пешачка површина е: пешачка стаза, пе-
шачки плоштад, пешачки надпатник и подпатник, пе-
шачки мост и сл.; и 

24. Релјефен план на поминување е релјефна ознака 
која на слепите лица и лицата со оштетен вид им дава 
информација за должината и видот на пешачкиот пре-
мин преку улицата. 

 
Член 5 

 (1) Одредбите од овој правилник се однесуваат на 
објектите за јавна, деловна, станбена и станбено-делов-
на намена. 

(2) Објекти за јавна и деловна намена се: 
1. Објекти за трговија, угостителство и/или тури-

стичка намена: стоковни куќи, трговски и услужни 
центри, самопослуги со површина од најмалку 400 м2, 
пазар, кафе-бар, кафеана и ресторан со најмалку 80 ме-
ста за седење, диско клуб и ноќен клуб со површина од 
најмалку 400 м2, туристички информативен центар, 
канцеларија на туристичка заедница со површина од 
најмалку 200 м2, патничка агенција  со површина од 
најмалку 200 м2, слободно стоечка рецепција, објекти 
за наутички туризам, хотел (соба/ТWC) со најмалку 50 
соби, хотел со најмалку 50 соби со заеднички санитар-
ни единици, туристичка населба со најмалку 50 апарт-
мани, камп за најмалку 500 гости, ресторан покрај ма-
гистрален и регионален пат, хотел со посебна ознака - 
мотел покрај магистрални и регионални патишта, тр-
говско-угостителски содржини во состав на бензински-
те пумпни станици и сл.; 

2. Објекти за поштенска и/или телекомуникациска 
намена: поштенска сала за работа со странки со најмал-
ку три шалтери или пултови за ист тип на работење, те-
лекомуникациски центар за давање на услуги на корис-
ниците со најмалку три шалтери или пултови за ист 
тип на работење, објекти во кои се нудат телекомуни-
кациски услуги на телефонирање, факсирање и сл. со 
најмалку три уреди; 

3. Објекти за давање на услуги во промет со пари и 
други финансиски услуги: деловни банки со најмалку 
три шалтери или пултови за ист тип на работење, екс-
позитура на финансиска агенција со најмалку три шал-
тери или пултови за ист тип на работење и сл.; 

4. Објекти на администрација и слична намена: об-
јекти на администрацијата на единиците на локалната 
самоуправа и/или државната управа, објект на Владата 
на Републиката Македонија, објект на Собранието на 
Република Македонија, објекти на судовите, админи-
стративна канцеларија на правно лице со јавни овла-
стувања  и други правни лица (Државно правобрани-
телство на Република Македонија, Јавно обвинителс-
тво на Република Македонија, Народен правобранител 
на Република Македонија) и сл.; 

5. Објекти за здравствено-социјална и рехабилита-
циона намена: простории на службата за социјално-
здравствени услуги, аптека и продавница за ортопед-
ски помагала, аптека и продавница за ортопедски по-
магала со најмалку три шалтери или пултови за ист тип 
на работење, амбуланта, здравствен дом, болница, ле-
кувалиште, затворен базен во лекувалиште, отворен ба-
зен во лекувалиште, бањски лекувалишта, јавна бања, 
дом за стари и немоќни лица со најмалку 20 соби со за-
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еднички санитарни единици, дом за стари и немоќни 
лица од хотелски тип (соба/ТWC) со најмалку 20 соби, 
дом за стари лица од апартмански тип со најмалку 20 
апартмани, јавна кујна и сл.; 

6. Објекти во кои почесто престојуваат лица со ин-
валидитет: објекти во кои се наоѓа деловна простори-
ја на сојузот, друштвото и/или здруженијата на лица-
та со инвалидитет, установи за воспитување и образо-
вание на лицата со инвалидитет, установи за рехаби-
литација, установи за сместување на лицата со инва-
лидитет и сл.; 

7. Објекти за предучилишно и училишно образова-
ние: детски градинки, основно и средно училиште, 
установа за образование на возрасни лица, факултет, 
ученички студентски дом со најмалку 50 соби со заед-
нички санитарни единици, ученички студентски дом 
од хотелски тип (соба/ТWC) со најмалку 50 соби, сту-
дентски апартмански населби со најмалку 50 апарт-
мани и сл.; 

8. Објекти за културна намена: универзитетска биб-
лиотека, културен центар, конгресен центар, музеј, га-
лерија, изложбен простор со површина од најмалку 300 
м2, кино-сали со најмалку 100 места за публика, театар 
со најмалку 100 места за публика и концертна сала со 
најмалку 100 места за публика и сл.; 

9. Објекти за сообраќајна намена: аеродром, автобу-
ска и железничка станица, автобуска и трамвајска по-
стојка, железнички перон, пристанишна зграда кај 
бродските и траектните пристаништа, бензинска пумп-
на станица, јавно паркиралиште, јавна гаража со капа-
цитет од најмалку 300 возила, одмаралиште (видико-
вец) покрај магистрален и регионален пат и сл.; 

10. Објекти за спортска и рекреативна намена: 
спортски терен, спортска сала со најмалку 100 места во 
гледалиштето и сл.; 

11. Објекти со забавна намена: забавен парк, зооло-
шка градина, ботаничка градина и сл.; 

12. Објекти за верска и сакрална намена: црква, ка-
тедрала, џамија, обредна сала, објекти во кои се сме-
стени верските поглавари, мртовечница, крематориум, 
гробишта и сл.; 

13. Објекти за издржување на казни: завод за воспи-
тување, казнено-поправен дом, истражен затвор и сл.; 

14. Простори и површини за јавна намена: пешачки 
плоштад, улица, патека во парк, детско игралиште, ше-
талиште, надвозник, подвозник и пешачки мост, пе-
шачки премин и сл.; 

15. Објекти за останати намени: саемски и излож-
бен центар, парк на технологијата, јавно WC, објекти 
во кои треба да има изведено најмалку четири WC еди-
ници за јавна употреба, јавно засолниште и сл. 

(3) Објекти за станбена и станбено-деловна намена 
се: 

1. Станбена зграда со најмалку 10 станови, исклу-
чиво за станбена намена; 

2. Станбено-деловна зграда со мешовита - станбена 
и друга намена, која има најмалку 10 станови. 

(4) Кога во објект од станбена намена се предвиди 
или пренамени простор за јавна или деловна намена 
тогаш на тој објект, во зависност од видот на дејноста 
која се обавува во тој простор, се применуваат одред-
бите од став (3) на овој член. 

Член 6 
(1) Под услови за употреба на помагала на лицата 

со инвалидност (во натамошниот текст: услови за упо-
треба на помагала) се подразбираат: 

- простор потребен за движење со инвалидска ко-
личка; 

- простор потребен за употреба на стап, патерици и 
одалки; 

- простор потребен за употреба на бел стап и куче-
водич. 

(2) Доколку за одреден објект не се предвидени еле-
менти на пристапност, техничкото решение за објектот 
треба да ги задоволи условите за употреба на помагало. 

 
Член 7 

(1) Елементи на пристапност се: 
А. елементи на пристапност за совладување на ви-

сински разлики; 
Б. елементи на пристапност за независно (самостој-

но) живеење; и  
В. елементи на пристапност за независно (самостој-

но) движење во јавниот сообраќај. 
(2) Елементите на пристапност се применуваат со 

одбирање на најповолното решение во однос на наме-
ната и другите карактеристики на објектот. 

 
Член 8 

(1) Пристапната релјефна површина, релјефната ли-
нија на водење, релјефната линија за предупредување 
и/или релјефното поле за предупредување се изведува-
ат со релјефна обработка со висина од 5 мм. на начин 
кој нема да го отежнува движењето со инвалидска ко-
личка, да биде препознатлива на допир на стопалото 
или белиот стап, да не задржува вода, снег и нечисто-
тија и лесно да се одржува. 

(2) Најмалите димензии на релјефната површина и 
местата на кои е задолжителна нејзината примена, се 
одредува во зависност од секој елемент на пристапност 
согласно овој правилник. 

 
Член 9 

За потребата од совладување на висински разлики 
во просторот во кој се движат лицата со инвалидитет и 
со смалена подвижност елементи на пристапност се: 
рампи, скалишта, лифтови, вертикална подигачка пла-
тформа и косо подигачка склоплива платформа. 

 
Член 10 

(1) Рампата се користи како елемент за пристапност 
за потребите од совладување на висински разлики иск-
лучиво до 120 см., во внатрешниот или надворешниот 
простор. Рампата, независно дали се наоѓа во внатре-
шен или надворешен простор, треба да биде изведена 
од материјали кои спречуваат секакво лизгање. 

(2) Рампата треба да има: 
- дозволено накосување исклучиво до 1 : 20 (5%); 
- светла широчина од најмалку 120 см. во надво-

решниот простор, односно најмалку 90 см. во внатреш-
ниот простор; 

- на секои 6,00 м. должина на рампата да има по-
дест за одмор со најмала должина од 150 см.; 
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- изведена ограда со ракофати на незаштитените 
места; 

- ракофати со дијаметар од 4 см., обликувани на на-
чин да можат да се опфатат со дланката, поставени на 
две височини - од 60 см. и од 90 см., продолжени во од-
нос на настапната плоча од рампата за 30 см., со заоб-
лен завршеток; 

- на оградата на рампата која се наоѓа во надвореш-
ниот простор, ракофатот да биде изведен од материјал 
кој не е осетлив на термички промени; 

- ограда со исполна од стакло треба да биде видли-
во обележена со ознаките за пристапност; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.5, 1.7 
и 1.8 од прилогот на овој правилник. 

(3) По исклучок од став (1) на овој член, во надво-
решен простор, кога за тоа не постојат услови, за по-
требите од совладување на висински разлики поголеми 
од 120 см., може да се предвиди рампа согласно став 
(2) на овој член. 

 
Член 11 

Скалиштето треба да има: 
- височина на скалило од најмногу 15 см.; 
- широчина на газиштето од најмалку 33 см.; 
- светла ширина на скалишен крак во внатрешен 

простор од најмалку 110 см.; 
- светла ширина на скалишен крак во надворешен 

простор од најмалку 120 см.; 
- раб на газиштето кој ќе биде обработен со матери-

јал кој ќе спречи лизгање и да биде визуелно контра-
стен во широчина од најмалку 2 см.; 

- ракофати на заштитната ограда на скалиштето кои 
ќе бидат изведени во континуитет по целата должина, а 
на почетокот и на крајот од скалиштето да бидат про-
должени во однос на настапната плоча од скалиштето 
за 30 см., со заоблени завршетоци; 

- ракофати на оградите од скалиштето кои ќе бидат 
изведени на начин кој ќе овозможи да биде опфатен со 
дланката; 

- ракофати на оградите од скалиштето во надворе-
шен простор кои ќе бидат изведени од материјал кој не 
е осетлив на термички промени; 

- на скалишен крак со широчина од 250 см. и пове-
ќе треба да биде изведен со средишен ракохват; 

- пред првото  и после последното скалило треба да 
биде изведено релјефно поле на предупредување со 
широчина од 40 см. преку целата широчина на скали-
штето, со релјефна површина опишана во членот 8 од 
овој правилник,; 

- ограда со исполна од стакло треба да биде видли-
во обележена со ознаките за пристапност; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.2., 
1.3., 1.5., 1.6. и 1.9 од прилогот на овој правилник. 

 
Член 12 

(1) Лифтот се применува како елемент на пристап-
ност за потребите од совладување на висински разлики 
поголеми од 120 см. во внатрешен или надворешен 
простор. 

(2) Лифтот треба да има: 
- внатрешни димензии од најмалку 110 х 140 см.; 
- врата со широчина на светлиот отвор од најмалку 

90 см., која треба да биде лизгачка или да се отвара на 
надвор во однос на кабината на лифтот; 

- повикувачка и управувачка табла на која команд-
ните копчиња ќе бидат контрасно изведени, со релјеф-
но препознатливи  броеви на катовите и со други ин-
формации на брајова азбука; 

- ракофат во лифтот кој ќе биде на височина од 90 см.; 
- најава на катовите која треба да биде визуелно-

светлосна и звучна; и 
- сликовит приказ на ознаките според слика 1.2., 

1.3., 1.4. и 1.10. од прилогот на овој правилник. 
(3) Кога лифтот се наоѓа во јавен или деловен об-

јект од членот 5, став (2), точки 5 и 6 од овој правил-
ник, лифтот треба да има и говорно најавување на ка-
товите. 

(4) Од влезната врата на објектот до лифтот треба 
да има релјефна линија на водење со широчина од нај-
малку 40 см., со релјефна обработка. 

 (5) Кога совладувањето на висинските разлики се 
решаваат со повеќе лифтови, тогаш најмалку еден лифт 
треба да биде согласно одредбите на став (2) од овој 
член. 

 
Член 13 

(1) Вертикалната подигачка платформа се примену-
ва како елемент на пристапност за потребите од совла-
дување на висински разлики поголеми од 120 см. во 
внатрешен или надворешен простор, кога истото не мо-
же да се реши со лифт или со друг елемент на пристап-
ност пропишан со овој правилник. 

(2) Вертикалната подигачка платформа треба да 
има: 

- настапна површина од најмалку 110 х 140 см.; 
- бочни страни на платформата затворени до висо-

чина од 120 см.; 
- влезна врата со широчина на светол отвор од нај-

малку 90 см., која треба да биде лизгачка или да се 
отвара спрема надвор; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.11. од 
прилогот на овој правилник. 

 
Член 14 

(1) Косо подигачката склоплива платформа се при-
менува како елемент на пристапност за потреби од сов-
ладување на висински разлики поголеми од 120 см. во 
внатрешен или надворешен простор, кога истото не мо-
же да се реши со лифт или друг елемент на пристап-
ност утврден со овој правилник. 

(2) Косо подигачката склоплива платформа се по-
ставува на бочните скалишни ѕидови или скалишна 
ограда, која се води по целата должина.  

(3) Косо подигачката платформа треба да има: 
- настапна површина од најмалку 90 х 100 см.; 
- бочна подна преклопна заштита со височина од 20 

см. и преклопен заштитен ракофат; и 
- сликовит приказ на ознаките според слика 1.12. од 

прилогот на овој правилник. 
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Член 15 
Елементи на пристапност за независно (самостојно) 

живеење се: влезен простор, комуникации, WC, бања, 
кујна, соба, училница, работен простор, стан, кафеана и 
ресторан, кабина за пресоблекување, туш кабина, влез 
во вода на плажа и на базен, место во гледалиште, те-
лефон, текстофон, факс, банкомат, електрични инста-
лации (домофон, прекинувач за светло и ѕвонче, утика-
чи во кујна, останати утикачи, главна плоча за еле-
ктрична инсталација), кваки на врати и прозорци, шал-
тер, пулт, индуктивен чвор или трансмисиски обрач, 
огласно пано, ориентациски план за движење во обје-
ктите и сл. 

 
Член 16 

(1) Влезниот простор во објектите е влез до кој се 
доаѓа директно од јавната пешачка површина или со 
помош на елементите на пристапност за совладување 
на висинските разлики. 

(2) Влезниот простор треба да има: 
- еднокрилна врата со широчина на светлиот отвор 

од најмалку 110/210 см., или двокрилна врата со широ-
чина на светлиот отвор од најмалку 2х90/210 см.,  која 
е лизгачка или која се отвара на надвор; 

- пристапна квака согласно одредбите на членот 30 
од овој правилник; 

- праг на вратата кој не е повисок од 2 см.; 
- стругач и чистач за чевли изведен од материјал кој 

не се собира, вградени во висина на подот; 
- изведена клизна врата со широчина на светлиот 

отвор од најмалку 90 см., во случај кога главната влез-
на врата е кружна; 

- ознака за смерот на отварање на вратата; 
- видливи ознаки поставени на височина од 90 до 

160 см., во случај кога влезната врата и преградните ѕи-
дови на влезниот простор се изработени од стаклени 
површини поголеми од 1,5 м2, без пречки; 

- ветробран со должина од 240 см.; 
- пролаз со полукружна ограда со светла широчина 

од најмалку 90 см., кај усмерувачките влезови; 
- осветлување на ниво од 200 luxa; 
- електрични инсталации изведени во согласност со 

одредбите на членот 29 од овој правилник; и 
- сликовит приказ на ознаките според слика 1.2., 

1.3., 1.6. и 1.13 од прилогот на овој правилник. 
 

Член 17 
Комуникациите треба да бидат со: 
- широчина на ходникот од најмалку 150 см.; 
- површини по кои се оди на исто ниво; 
- површини по кои се оди, а кои не се на исто ниво, 

меѓусебно поврзани со елементи за пристапност за сов-
ладување на висински разлики согласно овој правил-
ник; 

- врати на комуникациите изведени без праг, со 
светла широчина на отворот од најмалку 90 см.; 

- врати со пристапна квака според одредбите на 
членот 30 од овој правилник; 

- влезната врата која од комуникациите водат во 
други простори и простории, станови и сл. треба да би-
дат изведени со праг кој нема да биде повисок од 2 см.; 

- видливо поставени ознаки на височина од 90 до 
160 см., во случај кога влезната врата и преградните ѕи-
дови на комуникациите се изработени од стаклени по-
вршини поголеми од 1,5 м2, без пречки; 

- осветлување на ниво од 100 luxa; 
- растојание помеѓу оградите од најмалку 90 см., на 

местата каде движењето се усмерува со огради; 
- инсталациска и друга опрема поширока од 10 см. 

треба да биде вградена и/или поставена во ниши на ѕи-
довите (противпожарни апарати, противпожарни црева 
и млазници); 

- електрични инсталации согласно одредбите на 
членот 29 од овој правилник; 

- ознаки на комуникациите поставени во распон на 
височина од 120 до 160 см.; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.1., 
1.2., 1.3., 1.6. и 1.8. од прилогот на овој правилник. 

 
Член 18 

 
(1) WC-то треба да има: 
- врата со широчина на светлиот отвор од најмалку 

90 см. која се отвара на надвор; 
- пристапна квака согласно одредбите на членот 30 

од овој правилник; 
- вграден механизам за отварање на вратата од над-

вор во случај на повик за помош; 
- електрични инсталации изведени согласно член 29 

од овој правилник; 
- WC шолја заедно со даска за седење со височина 

од 45 до 50 см.; 
- до WC шолјата да бидат вградени два држачи за 

раце со должина од 90 см., поставени на ѕид на височи-
на од 80 до 90 см. од површината на подот; 

- најмалку еден држач за рацете, кој треба да биде 
преклопен и тоа оној од пристапната страна на WC шо-
љата, а другиот може да биде фиксно прицврстен на 
подот; 

- раздалеченоста на предниот раб на WC шолјата од 
ѕидот треба да биде најмалку 65 см.; 

- уредот за пуштање на вода од WC казанчето треба 
да биде поставен на височина од 70 см. од површината 
на подот или да биде изведено сензорско пуштање на 
вода во WC шолјата; 

- конзолен мијалник со широчина од најмалку 50 
см., поставен на височина од 80 см., со сифон сместен 
во ѕид или покрај ѕидот; 

- славина - еднорачна мешалка или вградено сен-
зорско отварање и затварање на водата; 

- широчина на слободен простор пред WC шолјата 
од најмалку 90 см.; 

- широчина на слободен простор пред мијалникот  
од најмалку 90 см.; 

- слободен простор за завртување на инвалидска ко-
личка во радиус од најмалку 150 см.; 

- закосено огледало чиј долен раб ќе биде поставен 
на височина од 100 см.; 

- закачалка за облека поставена на височина од 
120 см.; 
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- алармен уред со прекинувач на притисок или на 
врвца за повлекување, поставен на височина од 60 см.; 

- друга опрема достапна од инвалидска количка, ко-
ја нема да пречи на движењето, прицврстена на ѕид, из-
ведена контрастно во однос на подот и ѕидовите; 

- во случај кога WC-то е во јавна употреба, треба да 
има посебен влез, издвоен од машките и женските са-
нитарни групи; 

- од влезната врата на објектот до вратата на јавно-
то WC, да биде изведена тактилна линија на водење во 
широчина од најмалку 40 см., изведена рељефно со 
жлебови поставени во правец на движењето; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.14. од 
прилогот на овој правилник. 

(2) WC-то во состав на пристапен стан и во состав на 
соба и/или апартман во објектите (хотел, ученички и 
студентски дом, дом за стари и изнемоштени лица и 
сл.) треба да ги исполнува условите од став (1) на овој 
член, освен условите пропишани со алинеите 1, 3, 19, 
20 и 21. Влезната врата на таквото WC треба да биде со 
широчина на светлиот отвор од најмалку 80 см. 

 
Член 19 

(1) Бањата треба да има: 
- када со височина на горниот раб од најмногу 50 

см. и/или простор за туширање изведен без преграда со 
големина од најмалку 90 х 90 см.; 

- дигалка за када, освен во случаите кога покрај ка-
дата се поставува и простор за туширање; 

- држач за раце поставен на височина од 80 до 90 
см. од површината на подот, односно држач покрај 
просторот за туширање поставен на височина од 75 
см.; 

- водоотпорно седиште поставено на височина од 
45 до 50 см., во просторот за туширање; 

- сета опрема достапна од инвалидска количка која 
не смета на движењето, прицврстена на ѕид, изведена 
контрасно во однос на подот и ѕидовите; 

- опрема пропишана за пристапно WC според 
одредбите на член 18 од овој правилник и тоа: мијал-
ник, огледало, славина, закачалка за облека, алармен 
уред, WC шолја и уред за пуштање на вода (оваа опре-
ма е задолжителна доколку бањата е предвидена со WC 
во ист простор); 

- врата со широчина на светлиот отвор од најмалку 
80 см.; 

- врата со широчина на светлиот отвор од најмалку 
90 см. доколку во бањата се влегува од јавна комуника-
ција (на пример во болниците, лекувалиштата и сл.); 

- врата и прозорци со пристапни кваки согласно 
член 30 од овој правилник; 

- електрични инсталации изведени согласно член 29 
од овој правилник; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.14. и 
1.15. од прилогот на овој правилник. 

(2) Во  објектите од здравствено-социјална и реха-
билитацска намена, како и во објектите кои почесто ги 
користат лицата со инвалидност, кадата треба да биде 
достапна од три страни. 

Член 20 
Кујната треба да има: 
- слободна работна површина во должина од нај-

малку 90 см.;  
- работна, грејна површина и садопер конзолно из-

ведени, со длабочина на пристапот од најмалку 50 см., 
со горен раб на височина од најмногу 85 см.; 

- висечки елементи поставени со долниот раб на ви-
сочина од 120 см. од површината на подот; 

- долни елементи на извлекување; 
- слободен простор за користење на кујнските еле-

менти и вртење на инвалидската количка со радиус од 
најмалку 150 см.; 

- простор за движење околу мебелот со широчина 
од најмалку 120 см.; 

- влезна врата со широчина на светлиот отвор од 
најмалку 80 см.; 

- врата и прозорци со пристапни кваки согласно 
член 30 од овој правилник; 

- електрични инсталации изведени согласно член 29 
од овој правилник; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.1 од 
прилогот на овој правилник, во случаите кога пристап-
ната кујна се наоѓа надвор од станот/апартманот (на 
пример во камп и сл.). 

 
Член 21 

Собата, училницата и работниот простор треба да 
имаат: 

- слободен простор за завртување на инвалидска ко-
личка во просторијата со најмал радиус од 150 см.; 

- простор за движење околу мебелот со широчина 
од најмалку 120 см.; 

- работна маса, конзолно изведена, така да горната 
површина биде на височина од најмногу 85 см., со дла-
бочина на пристапот од најмалку 50 см.; 

- влезна врата на училницата и работниот простор 
да биде со широчина на светлиот отвор од најмалку 90 
см., а на собата најмалку 80 см.; 

- врата и прозорци со пристапни кваки согласно 
член 30 од овој правилник; 

- електрични инсталации изведени согласно член 29 
од овој правилник; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.1 од 
прилогот на овој правилник, освен собата во состав на 
стан/апартман. 

 
Член 22 

(1) Станот треба да ги содржи елементите на неза-
висно (самостојно) живеење според членовите 18, 19, 
20, 21, 29 и 30 од овој правилник, заради што до него 
треба да биде осигурен пристап од јавната пешачка со-
држина, по правило низ главниот влез на објектот, со 
примена на најпогодните решенија на пристапност за 
совладување на висински разлики согласно одредбите 
на членовите 10,11,12,13 и 14 од овој правилник. 

(2) Кога во објектот во кој се наоѓа пристапен стан, 
планиран е гаражен простор, од гаражниот простор до 
станот треба да се предвиди комуникација според 
одредбите на членот 17 од овој правилник. 
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(3) Едноставно прилагодлив стан, по правило се 
гради во приземјето на објектот, односно на катот од 
кој е најлесно да се осигури сигурен простор во случај 
на опасност. 

(4) Освен условите од став (1) на овој член, станот 
треба да има: 

- влезна врата со широчина на светлиот отвор од 
најмалку 110 см.; 

- останатите врати во станот да бидат со широчина 
на светлиот отвор од најмалку 80 см.; 

- врата и прозорци со пристапни кваки согласно 
член 30 од овој правилник; 

- електрични инсталации изведени согласно член 29 
од овој правилник; 

- заоблени прагови, не повисоки од 2 см.; 
- ходници со широчина од најмалку 120 см.; и 
- сликовит приказ на ознаките според слика 1.1 од 

прилогот на овој правилник. 
(5) При проектирањето и изградбата на градбите 

од членот 5, став (3)  на овој правилник, на секои 
десет станови треба да се обезбеди еден едноставно 
прилагодлив стан. Вкупниот број на едноставно при-
лагодливи станови во објектот, се одредува со 
заокружување на вкупниот број на станови на првата 
повисока десетка. 

(6) Како едноставно прилагодлив стан се смета ста-
нот кај кој може да се исполнат условите од ставовите 
(1), (2), (3) и (4) на овој член, со преправки кои нема да 
влијаат на доверливоста на објектот и/или важните 
предуслови за објектот. Техничкото решение на едно-
ставен прилагодлив стан треба да биде прикажано во 
проектот за градбата. 

(7) При проектирањето и изградбата на туристички-
те населби со најмалку 50 апартмани, домовите за ста-
ри и изнемоштени лица со апартмански тип со најмал-
ку 20 апартмани и студентските апартмански населби 
со најмалку 50 апартмани, треба да има задоволителен 
број на пристапни апартмани и тоа по еден пристапен 
апартман за минималниот број на апартмани, а потоа 
по еден на секои следни дваесет апартмани. Вкупниот 
број на прилагодливи пристапни апартмани се одреду-
ва со заокружување на првата повисока десетка. 

 
Член 23 

(1) Кафеаната и ресторанот треба да ги содржат 
елементите на пристапност од членот 16 за влезниот 
простор, од членот 17 за комуникациите и од членот 18 
за WC од овој правилник. 

(2) Освен условите од ставот (1) на овој член, кафе-
аната и ресторанот треба да имаат: 

- обезбеден простор за движење помеѓу масите, сто-
ловите и другите вертикални пречки со широчина од 
најмалку 100 см., за најмалку 20% од вкупната упо-
треблива корисна површина на кафеаната и рестора-
нот, која е наменета на корисниците на просторот; 

- шанк и маси, конзолно изведени, така што горната 
површина ќе биде на височина од 85 см. и со длабочи-
на на пристапот од најмалку 50 см., за најмалку 20% од 
тој инвентар; 

- завршна обработка на ѕидовите, подовите и врати-
те изведена контрастно; 

- подна облога од цврст материјал, кој не го отеж-
нува движењето на инвалидската количка; 

- поставена воочлива ознака на височина од 90 до 
160 см., во случај кога вратите и преградните ѕидови на 
кафеаната и ресторанот се изведени од стаклени повр-
шини поголеми од 1,5 м2, без пречки; 

- врата со пристапна квака согласно член 30 од овој 
правилник и квака со боја која ќе биде во контраст со 
подлогата на вратата; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.13. и 
1.16. од прилогот на овој правилник. 

 
Член 24 

(1) Кабината за пресоблекување треба да има: 
- димензии од најмалку 160 х 210 см.; 
- врата со пристапна квака согласно членот 30 од 

овој правилник, со широчина на светлиот отвор од нај-
малку 90 см. која се отвара на надвор; 

- закачалка за облека на височина од 120 см.; 
- клупа на преклопување, поставена на височина од 

45 до 50 см.; и 
- сликовит приказ на ознаките според слика 1.1. од 

прилогот на овој правилник. 
(2) Во објектите, кои согласно член 44 од овој пра-

вилник треба да содржат кабина за пресоблекување, 
треба да се изведат 10% пристапни кабини од вкупниот 
број на кабини, но не помалку од една. 

 
Член 25 

(1) Туш кабината треба да има: 
- димензии во основа од најмалку 230 х 230 см.; 
- врата со пристапна квака согласно член 30 од овој 

правилник, со широчина на светлиот отвор од најмалку 
90 см., која ќе се отвара кон надвор; 

- соодветни електрични инсталации согласно член 
29 од овој правилник; 

- површина на просторот под тушот од најмалку 90 
х 90 см., изведена без прагови, со нагиб за одвод на во-
дата; 

- еднорачна славина или славина со вграден сензор; 
- алармен уред со прекинувач на притисок или врв-

ца за повлекување на височина од 60 см.; 
- закачалка за облека поставена на височина од 120 

см.; 
- држач за сапун поставен на височина од 90 см.; 
- сликовит приказ на ознаките според слика 1.15. од 

прилогот на овој правилник. 
(2) Во градбите кои согласно член 44 на овој пра-

вилник треба да содржат туш кабина, треба да се изве-
дат најмалку 10% пристапни кабини, сметајќи од вкуп-
ниот број на кабини, но не помалку од една. 

 
Член 26 

(1) Влезот во вода на плажа и на базен треба да има 
пристапна рампа, која доаѓа до дното на длабочина од 
60 - 80 см. во однос на средното ниво на површината 
на водата (море, езеро, река, базен). 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, на пла-
жите во лекувалиштата и базените каде што не може да 
се обезбеди пристапност со пристапен влез, таков влез 
може да се овозможи со подвижен стол, со лифт и/или 
со елементи на пристапност за совладување на висин-
ски разлики. 
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(3) Покрај влезот во вода од ставот (1) на овој член, 
треба да се постави и сончалиште со најмали димензии 
од 90 х 200 см. и височина од 50 см. за лицата со телес-
ни оштетувања. Задолжителниот број на сончалишта 
изнесува 1% од вкупниот број на сончалишта на пла-
жата/базенот, но не помалку од едно. 

(4) Пристапниот влез во вода на плажа и на базен, 
означен е со ознаката за пристапност според сликата 
1.17. од прилогот на овој правилник. 

 
Член 27 

(1) Местото во гледалиште треба да има димензии 
од најмалку 90 х 140 см. и да биде означено со ознака 
за пристапност според слика 1.20. од прилогот на овој 
правилник. 

(2) Задолжителниот број на пристапни места во гле-
далиштето, се пресметува според вкупниот број на ме-
ста за седење и тоа: 

- од 100 до 300 места за седење - се изведуваат нај-
малку две пристапни места; 

- од 301 до 1.000 места за седење - се изведуваат 
најмалку 2% пристапни места; 

- од 1.001 и повеќе - се изведуваат најмалку 1% 
пристапни места. 

 
Член 28 

(1) Телефонот, текстофонот, телефаксот и банкома-
тот треба да ги исполнуваат следните услови: 

- телефонот со горната површина и копчињата да 
биде поставен на височина од 120 см. од нивото на по-
дот, а слушалката на височина на дофат на раката - 100 
см.; 

- текстофонот, телефаксот и банкоматот да бидат 
поставени така што долниот раб ќе биде на височина 
од 70 см. од нивото на подот; 

- уредите да бидат поставени на начин што ќе овоз-
можи користење на сите функции на истите од инва-
лидска количка; 

- да има сликовит приказ на ознаките според слика  
1.2., 1.3. и 1.4., за пристапен телефон 1.18. и за приста-
пен текстофон, телефакс и банкомат и според слика 
1.19  од прилогот на овој правилник.  

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, приста-
пен телефон, текстофон, телефакс и банкомат за слепи 
лица и лица со оштетен вид, за глуви лица и лица со 
оштетен слух, се поставени на вообичаената височина. 

(3) Кога уредите од ставот (1) на овој член се наоѓа-
ат внатре во објектот, пристапни за слепите лица и ли-
цата со оштетен вид се ако од влезната врата до уредот 
е  поставена релјефна линија за водење со широчина од 
најмалку 40 см. со релјефна површина и со жлебови во 
правецот на движење. 

 
Член 29 

(1) Електричната инсталација треба  да има: 
- домофон поставен на височина од 120 см. со свет-

лосна ознака; 
- прекинувачи за светло и ѕвонче поставени на ви-

сочина од 90 до 120 см.; 
- штекери во пристапната кујна поставени непо-

средно над работната површина; 

- останати штекери поставени на височина од 90 до 
120 см.; и 

- главна плоча за електрична инсталација поставена 
со горниот раб на височина од 90 до 120 см. 

(2) Целокупната електрична инсталација треба да 
биде изведена во контраст со подлогата на ѕидот. 

 
Член 30 

(1) Кваките на вратите и прозорците треба да бидат 
примерно обликувани, поставени на височина од 90 см. 
за врата, а за прозорец кваката или механизмот за отва-
рање да биде поставен на височина од 90 до 120 см. 

(2) Ракувањето со кваката за придвижување на ме-
ханизмот за отварање и затварање на врата/прозорец од 
ставот (1) на овој член треба да биде лесно. 

 
Член 31 

(1) Шалтерот за лицата со инвалидска количка тре-
ба да има: 

- горна површина на височина од 85 см., конзолно 
поставена, со длабочина на пристапот од најмалку 50 
см.; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.23. од 
прилогот на овој правилник. 

(2) Пристапниот шалтер за глувите лица, лицата со 
оштетен слух, за слепите лица и лицата со оштетен вид 
треба да има: 

- комуникациско помагало; 
- релјефна линија за водење со широчина од најмал-

ку 40 см. со релјефна површина и со жлебови во праве-
цот на движење од влезната врата на објектот до шал-
терот; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.2., 
1.3., 1.4., 1.6. и 1.21. од прилогот на овој правилник. 

(3) Кога во просторијата се наоѓаат три или повеќе 
шалтери од исти тип на работење, еден од трите шалте-
ри треба да ги исполнува условите за пристапност за 
лицата во инвалидска количка, а еден за глувите лица, 
лицата со оштетен слух, за слепите лица и лицата со 
оштетен вид. 

(4) Кога со посебни прописи кои ја уредуваат за-
штитата во работењето со готови пари и скапоцености 
се одредни услови за изведување на шалтери, пристап-
ниот шалтер треба да ги исполни и условите од тој 
пропис. 

 
Член 32 

(1) Пултот за лицата со инвалидска количка, треба 
да биде: 

- изведен наблиску до просторот и/или просторија-
та во која се дава услугата; 

- поставен со горниот раб на височина од 80 см.; 
- конзолно обликуван со длабочина на пристапот од 

најмалку 50 см.; 
- со обезбеден пристап од најмалку 120 см.; и 
- означен со ознака за пристапност според слика 

1.23. од прилогот на овој правилник. 
(2) Пристапниот пулт за глувите лица, лицата со 

оштетен слух, за слепите лица и лицата со оштетен вид 
се изведува со вообичаената височина, кој треба кој 
има: 

- комуникациско помагало; 
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- релјефна линија за водење со широчина од најмал-
ку 40 см. со релјефна површина и со жлебови во праве-
цот на движење од влезната врата на објектот до пул-
тот; 

- сликовит приказ на ознаките според слика  1.2., 
1.3., 1.4., 1.6. и 1.21. од прилогот на овој правилник. 

(3) Кога во просторијата се наоѓаат три или повеќе 
пултови од исти тип на работење, еден од трите шалте-
ри треба да ги исполнува условите за пристапност за 
лицата во инвалидска количка, а еден за глувите лица, 
лицата со оштетен слух, за слепите лица и лицата со 
оштетен вид. 

 
Член 33 

(1) Индуктивен чвор или трансмисиски обрач се 
вградува во просторија со површина поголема од 500 
м2, односно во просторија која истовремено може да ја 
користат повеќе од 100 лица и во која говорот се ре-
продуцира со помош на звучник. 

(2) Просторијата во која е поставен индуктивен 
чвор или трансмисиски обрач се означува со ознаката 
за пристапност според слика 1.22. од прилогот на овој 
правилник. 

 
Член 34 

(1) Огласното пано треба да биде поставено со сво-
јот долен раб на височина од 120 до 160 см. 

(2) Огласното пано се означува со ознаката за при-
стапност според слика 1.24. од прилогот на овој пра-
вилник. 

 
Член 35 

Ориентацискиот план за движење во објектот треба 
да биде изработен релјефно и треба да: 

- биде поставен хоризонтално или приближно хори-
зонтално на височина од најмногу 90 см., односно вер-
тикално или приближно вертикално со височина на 
горниот раб од најмногу 180 см.; 

- биде поставен на влезот во објектот; 
- содржи информации напишани со брајовата азбука; 
- биде  поставена релјефна линија за водење со ши-

рочина од најмалку 40 см. со релјефна површина и со 
жлебови во правецот на движење од влезната врата на 
објектот до ориентацискиот план ; и 

- биде означен со ознаката за пристапност според 
слика 1.2. и 1.3. од прилогот на овој правилник. 

 
Член 36 

Елементи за пристапност за независно (самостојно) 
движење во јавниот сообраќај на лицата со инвалидска 
количка и лицата со намалена подвижност се: стојали-
ште и перон, паркиралишно место, јавна пешачка повр-
шина, семафор, пешачки премин, пешачки остров и 
раскрсница. 

 
Член 37 

 
(1) Стојалиштето и перонот треба да имаат: 
- должина најмалку колку и должината на превоз-

ното средство (автобус, трамвај или воз) кое застанува 
на стојалиштето, односно перонот и со широчина од 
најмалку 200 см.; 

- височина на пристапот на висинско ниво на прво-
то скалило од превозното средство; 

- релјефна линија на водење која треба да биде из-
ведена по целата широчина на пристапот на стојали-
шта кои се наоѓаат во близина на некој објект во кој 
почесто престојуваат лица со инвалидност; и 

- поставена релјефна линија за предупредување со 
широчина од 20 см., релјефно обработена со жлебови 
поставени во правецот на движење на возот, на оддале-
ченост од 80 см. од работ на перонот, по целата негова 
должина. 

(2) На стојалиштата (автобус или трамвај) во насе-
лените места каде што е изведен пристап кон превозно-
то средство, треба да биде изведена релјефна линија за 
водење со широчина од најмалку 40 см. и должина од 
150 см., релјефно обработена со жлебови во правецот 
на движењето; 

 (3) По исклучок од ставот (1), алинеја 2 на овој 
член, височината на пристапот, кога во употреба се 
превозни средства со високо прво скалило, може да би-
де и понизок, но не понизок од 18 см. од првото скали-
ло на превозното средство, ако со посебен пропис со 
кој се утврдуваат условите за изградба на градбите од 
железничката инфраструктура не е поинаку определе-
но. 

 
Член 38 

Паркиралишното место треба да има: 
- паркиралишно место за еден автомобил со димен-

зии 370 х 500 см., кога се наоѓа во низа на паркиралиш-
ни места и со обезбеден услов за совладување на ви-
синските разлики; 

- паркиралишно место за два автомобили со димен-
зии 590 х 500 см., кога се наоѓа во низа на паркиралиш-
ни места, со обезбеден простор помеѓу автомобилите 
од 150 см. и со обезбеден услов за совладување на ви-
синските разлики; 

- излез од паркиралишното место на пристапен про-
стор осигуран со коси ивичници со накосување најмно-
гу до 10% и широчина од најмалку 120 см.; 

- површина на паркиралишното место изведена од 
материјал кој нема да го отежнува движењето на инва-
лидската количка; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.25. од 
прилогот на овој правилник. 

 
Член 39 

(1) Јавната пешачка содржина треба да биде: 
- подигната во однос на коловозот со прирабник со 

височина од најмалку 3 см., изведена со типски еле-
менти, а кога е во ниво со коловозот да биде разделена 
со ограда; 

- со широчина од најмалку 150 см.; 
- поврзана  со останатите пешачки површини без 

препреки; и 
- заштитена од улицата со ограда со височина од 90 

см. кога се наоѓа во подрачје со зајакнато пешачко дви-
жење (навала на луѓе). 

(2) Различните нивоа на јавните пешачки површини 
меѓусебе се поврзуваат со соодветни елементи на при-
стапност за совладување на висински разлики според 
овој правилник. 
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(3) Кога различните нивоа на јавните пешачки по-
вршини од ставот (2) на овој член се поврзани со при-
стапен лифт или со пристапна вертикална подигачка 
платформа, треба да се поврзани и со пристапно ска-
лиште. 

(4) Целокупната комунална и урбана опрема (клу-
пи, маси, знаци, канделабри за улично осветлување, 
корпи за отпадоци, држачи за велосипеди, реклапни па-
ноа и сл.) треба да се поставува покрај работ на јавната 
пешачка површина, така што нема да претставува пре-
прека за слепите лица и лицата со оштетен вид. 

(5) Целокупната испакната комунална опрема зака-
чена на ѕидовите од објектите покрај јавната пешачка 
површина која се наоѓа на височина од 70 до 220 см. и 
чие испакнување е поголемо од 10 см., треба да биде 
изведена со својата полна должина и широчина се до 
јавната пешачка површина или означена на начин што 
пешачката површина под нив ќе се зголеми за 3 см. во 
однос на околното ниво. 

(6) Кога покрај јавната пешачка површина се наоѓа 
велосипедска патека или паркиралиште, потребно е да 
се изведе разграничување со денивелација од најмалку 
3 см. со зелена површина, типски елементи или сл. 

 
Член 40 

Семафорот треба да ги исполнува следните услови: 
- семафор кој се наоѓа на премин преку улица која 

има повеќе од две сообраќајни ленти во исти смер тре-
ба да има релјефен план на преминување; 

- семафор кој се наоѓа во подрачје каде се наоѓа об-
јект во кој почесто престојуваат слепи лица и лица со 
оштетен вид, треба да има и звучна сигнализација; 

- семафор на раскрсница, треба да има звучна сиг-
нализација на семафорот во еден сообраќаен правец кој 
не се преклопува со звучната сигнализација поставена 
на семафорот за другиот сообраќаен правец; 

- да има звучна сигнализација поставена на сема-
фор која предупредува само на промена на светлото, а 
не и на интензитетот на сообраќајот на улицата; и 

- точкаста дисперзија на звукот од звучната сигна-
лизација поставена на семафорот, усмерена така да го 
повикува слепото лице или лицето со оштетен вид кое 
ја поминува улицата. 

 
Член 41 

(1) Пешачкиот премин треба да ги исполнува след-
ните услови: 

- преминот од нивото на тротоарот на нивото на 
улицата треба да биде осигуран со закосен рабник со 
најголем дозволен нагив од 10% и со широчина од нај-
малку 120 см.; 

- на закосениот рабник треба да биде изведено рел-
јефно поле за предупредување од чепаста структура ко-
ја завршува на линијата паралелна со линијата на ули-
цата и која е оддалечена од улицата за широчина на 
рабникот, но не помалку од 15 см.; 

- во случај на минимална височина на тротоарот од 
3 см., треба да биде изведено релјефно поле за преду-
предување од чепаста структура, со широчина од нај-
малку 40 см.; и 

- во случај кога во функција е премин на улица над-
вор од раскрсница, на преминот треба да има релјефна 
линија на водење со широчина од најмалку 40 см., со 
жлебови поставени нормално на смерот на улицата, из-
ведена до закосениот тротоар на преминот, а во должи-
на од најмалку 110 см.. 

(2) Елементите на пристапност од ставот (1) на овој 
член се применуваат  на соодветен начин на премините 
на сообраќајните, железничките, трамвајските или ве-
лосипедските патеки. 

 
Член 42 

Пешачкиот остров треба да ги исполнува следните 
услови: 

- да биде изведен согласно член 41, став (1), алинеи 
1, 2 и 3 од овој правилник; 

- кога пешачкиот остров се наоѓа на ниво со коло-
возот или неговото ниво на местото на преминување се 
спушта на ниво на коловозот, тогаш тој на 15 см. од 
почетокот и на 15 см. пред крајот се означува со рел-
јефни линии за предупредување, со жлебови нормални 
на правецот на движење, со широчина од најмалку 40 
см. меѓусебно поврзани со релјефна линија на водење 
со жлебови поставени во правецот на движење со ши-
рочина од најмалку 40 см.; 

- кога пешачкиот остров е подигнат во однос на ни-
вото на коловозот, тогаш се изведува закосување спо-
ред одредбите на членот 41, став (1), алинеи 1 и 2 од 
овој правилник; и 

- кога пешачкиот остров на местото на преминува-
ње е спуштен на ниво на коловозот, а на подигнатиот 
дел има стојалиште за автобус или трамвај, задолжи-
телно се изведува закосување за пристап до стојали-
штето, според одредбите на членот 41, став (1), алинеи 
1 и 2 од овој правилник. 

 
Член 43 

(1) Раскрсницата треба содржи елементи на приста-
пен пешачки премин од членот 41  и пристапен пешач-
ки остров од членот 42 на овој правилник. 

(2) На раскрсницата која се наоѓа во подрачје од на-
селеното место каде е сместен објект во кој почесто 
престојуваат слепи лица и лица со оштетен вид, пешач-
киот премин треба да има пристапен семафор со звучна 
сигнализација и релјефна линија на водење со широчи-
на од најмалку 40 см. со жлебови поставени нормално 
на улицата. Релјефната линија за предупредување е из-
ведена до закосувањето на рабникот на преминот, во 
должина од најмалку 110 см.. 

(3) Кога раскрсницата не е возможно да се совлада 
во едно ниво, се изведуваат подвозници или надвозни-
ци, со примена на соодветни елементи на пристапност 
за совладување на висински разлики според одредбите 
на овој правилник. 

 
Член 44 

(1) Градбите со јавна и деловна намена треба да се 
проектираат и да бидат изведени, така што во зависност 
од својата намена, да содржат елементи на пристапност 
од наведените членови на овој правилник и тоа: 
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1. Објекти за трговија, угостителство и/или тури-
стичка намена:  

- стоковни куќи од членовите 16, 17, 18, 32, 34 и 35 
од овој правилник; 

- трговски и услужни центри од членовите  16, 17, 
18, 32, 34 и 35 од овој правилник; 

- самопослуги со површина од најмалку 400 м2 од 
членовите 16, 17, 18 и 32 од овој правилник; 

- пазар од членовите 16 и 17 од овој правилник ; 
- кафе-бар, кафеана и ресторан со најмалку 80 места 

за седење од членовите 16, 17, 18 и 23 од овој правил-
ник; 

- диско клуб и ноќен клуб со површина од најмалку 
400 м2 од членовите 16, 17 и 18 од овој правилник; 

- туристички информативен центар од членовите 16 
и 17 од овој правилник ; 

- канцеларија на туристичка заедница со површина 
од најмалку 200 м2 од членовите 16 и 17 од овој пра-
вилник; 

- патничка агенција  со површина од најмалку 200 
м2 од членовите 16 и 17 од овој правилник; 

- слободно стоечка рецепција од членовите 16 и 34 
од овој правилник;  

- објекти за наутички туризам од членовите 16, 17, 
18, 19 (или 25) и 34 од овој правилник; 

- хотел (соба/ТWC) со најмалку 50 соби од членови-
те 16, 17, 19 (или 25+18), 21 и 34 од овој правилник; 

- хотел со најмалку 50 соби со заеднички санитарни 
единици од членовите 16, 17, 19 (или 25+18), 21 и 34; 

- туристичка населба со најмалку 50 апартмани од 
членовите 16, 17, 22 и 34 од овој правилник; 

- камп за најмалку 500 гости од членовите 16, 17, 19 
(или 25), 20 и 34 од овој правилник; 

- ресторан покрај магистрален и регионален пат од 
членовите 16, 17 и 18 од овој правилник ; 

- хотел со посебна ознака - мотел покрај магистрал-
ни и регионални патишта од членовите 16, 17 и 18 од 
овој правилник; 

- трговско-угостителски содржини во состав на бен-
зинските пумпни станици и сл. од членовите 16, 17 и 
18 од овој правилник. 

2. Објекти за поштенска и/или телекомуникациска 
намена:  

- поштенска сала за работа со странки со најмалку 
три шалтери или пултови за ист тип на работење од 
членовите 16, 17 и 31 од овој правилник; 

- телекомуникациски центар за давање на услуги на 
корисниците со најмалку три шалтери или пултови за 
ист тип на работење од членовите 16, 17 и 31 од овој 
правилник; 

- објекти во кои се нудат телекомуникациски услу-
ги на телефонирање, факсирање и сл. со најмалку три 
уреди од членовите 16, 17 и 28 од овој правилник. 

3. Објекти за давање на услуги во промет со пари и 
други финансиски услуги: 

- деловна банка со најмалку три шалтери или пул-
тови за ист тип на работење од членовите 16, 17 и 31 од 
овој правилник; 

- експозитура на финансиска агенција со најмалку 
три шалтери или пултови за ист тип на работење и сл.  
од членовите 16, 17 и 31 од овој правилник. 

4. Објекти на администрација и слична намена:  
- објекти во кои делуваат единиците на локалната и 

регионалната самоуправа и/или државната управа, об-
јект на Владата на Република Македонија, објект на 
Собранието на Република Македонија, објекти на судо-
вите, административна канцеларија на правно лице со 
јавни овластувања  и други правни лица (Државно пра-
вобранителство на Република Македонија, Јавно обви-
нителство на Република Македонија, Народен право-
бранител на Република Македонија) и сл. од членовите 
16, 17, 18, 34 и 35 од овој правилник. 

5. Објекти за здравствено-социјална и рехабилита-
циска намена:  

- простории на службата за социјално-здравствени 
услуги од членовите 16, 17, 18, 31, 33, 34 и 35 од овој 
правилник; 

- аптека и продавница за ортопедски помагала од 
членот  16 од овој правилник; 

- аптека и продавница за ортопедски помагала со 
најмалку три шалтери или пултови за ист тип на рабо-
тење од членовите 16, 17, 31 (или 32) од овој правил-
ник; 

- амбуланта од членовите 16, 17, 18, 33 и 34 од овој 
правилник ; 

- здравствен дом од членовите  16, 17, 18, 31, 33, 34 
и 35 од овој правилник; 

- болница од членовите 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 31, 
34 и 35 од овој правилник; 

- лекувалиште од членовите 16, 17, 18, 19, 21, 24, 
25, 31, 34 и 35 од овој правилник; 

- затворен базен во лекувалиште од членовите 16, 
17, 18, 24, 25, 26, 31 и 34 од овој правилник; 

- отворен базен во лекувалиште од членовите 16, 
17, 18, 24, 25, 26 и 34 од овој правилник; 

- бањски лекувалишта од членовите 16, 17, 18, 24, 
25, 26 и 34 од овој правилник; 

- затворено бањско капалиште од членовите  16, 17, 
18, 24, 25, 26, 31, 34 и 35 од овој правилник; 

- јавна бања од членовите 16, 17, 18, 24 и 25 од овој 
правилник; 

- дом за стари и немоќни лица со најмалку 20 соби 
со заеднички санитарни единици од членовите 16, 17, 
18, 19 (или 25), 21, 31 и 34 од овој правилник; 

- дом за стари и немоќни лица од хотелски тип (со-
ба/ТWC) со најмалку 20 соби од членовите 16, 17, 19 
(или 25+18), 20, 21, 31 и 34 од овој правилник; 

- дом за стари лица од апартмански тип со најмалку 
20 апартмани од членовите 16, 17, 22, 31 и 34 од овој 
правилник; 

- јавна кујна и сл. од членовите 16, 17, 18 и 34 од 
овој правилник. 

6. Објекти во кои почесто престојуваат лица со ин-
валидитет:  

- објекти во кои се наоѓа деловна просторија на со-
јузот, друштвото и/или здруженијата на лицата со ин-
валидитет од членовите 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 
34 и 35 од овој правилник; 

- установи за воспитување и образование на лицата 
со инвалидитет од членовите 16, 17, 18, 21, 24, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34 и 35 од овој правилник; 
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- установи за рехабилитација, установи за сместува-
ње на лицата со инвалидитет и сл. од членовите 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34 и 35 од овој 
правилник. 

7. Објекти за предучилишно и училишно образова-
ние:  

- детски градинки  од членовите 16 и 17 од овој 
правилник ; 

- основно и средно училиште, установа за образова-
ние на возрасни лица, факултет од членовите 16, 17, 18, 
21 и 34 од овој правилник; 

- ученички студентски дом со најмалку 50 соби со 
заеднички санитарни единици  од членовите 16, 17, 18, 
19 (или 25), 20, 21 и 34 од овој правилник ; 

- ученички студентски дом од хотелски тип (со-
ба/ТWC) со најмалку 50 соби од членовите 16, 17, 19 
(или 25+18), 21 и 34 од овој правилник ; 

- студентски апартмански населби со најмалку 50 
апартмани и сл. од членовите 16, 17, 22 и 34 од овој 
правилник. 

8. Објекти за културна намена:  
- универзитетска библиотека од членовите 16, 17, 

18, 32, 34 и 35 од овој правилник; 
- културен центар  од членовите 16, 17, 18, 34 и 35 

од овој правилник; 
- конгресен центар  од членовите 16, 17, 18, 27, 33, 

34 и 35; 
- музеј, галерија, изложбен простор со површина од 

најмалку 300 м2  од членовите 16, 17, 18, 32 и 34 од 
овој правилник; 

- кино, театар и концертна сала со најмалку 100 ме-
ста за публика и сл. од членовите 16, 17, 18, 27, 33 и 34; 

9. Објекти за сообраќајна намена:  
- аеродром од членовите 16, 17, 18, 31 (или 32), 33 и 

34 од овој правилник; 
- автобуска и железничка станица од членовите 16, 

17, 18, 31 (или 32), 33, 34, 37 и 39 од овој правилник; 
- автобуска и трамвајска постојка, железнички пер-

он од членовите 34, 37 и 39 од овој правилник; 
- пристанишна зграда кај бродските и траектните 

пристаништа од членовите 16, 17, 18, 31 (или 32) и 35 
од овој правилник; 

- одмориште (видиковец) покрај магистрален и ре-
гионален пат од членовите 18, 28, 38 и 39 од овој пра-
вилник; 

- јавно паркиралиште од членот 38 од овој правил-
ник; 

- јавна гаража со капацитет од најмалку 300 возила 
од членовите 16, 17, 18 и 38 од овој правилник ; 

- бензинска пумпна станица од членот  16 од овој 
правилник. 

10. Објекти за спортска и рекреациска намена:  
- спортски терен  од членовите 16, 17, 18 и 24 од 

овој правилник; 
- спортска сала со најмалку 100 места во гледали-

штето и сл. од членовите 16, 17, 18, 24, 25, 27 и 34 од 
овој правилник. 

11. Објекти со забавна намена:  
- забавен парк од членовите 16, 17, 18, 34 и 39 од 

овој правилник; 
- зоолошка градина, ботаничка градина и сл. од чле-

новите 16, 17, 18, 34 и 39 од овој правилник. 

12. Објекти за верска и сакрална намена:  
- обредна сала од членовите 16, 17, 33 и 34 од овој 

правилник; 
- верски центар од членовите 16, 17, 18, 21 и 34 од 

овој правилник. 
13. Објекти за издржување на казни:  
- завод за воспитување  од членовите 16, 17, 18, 19, 

21 и 31 од овој правилник; 
- казнено-поправен дом, истражен затвор и сл. од 

членовите16, 17, 18, 19, 21 и 31 од овој правилник. 
14. Простори и површини за јавна намена:  
- пешачки плоштад, улица, стаза во парк, детско 

игралиште, шеталиште од членот 39 од овој правилник;  
- подпатник, надпатник и пешачки мост од членот 

39 од овој правилник;  
- пешачки премин и сл. од членовите 40, 41, 42 и 43 

од овој правилник. 
15. Објекти за останати намени:  
- саемски и изложбен центар од членовите 16, 17, 

18 и 34 од овој правилник; 
- парк на технологијата од членовите 16, 17, 18 и 34 

од овој правилник; 
- јавно WC од членовите 16, 17 и 18 од овој правил-

ник; 
- објекти во кои треба да има изведено најмалку че-

тири WC единици за јавна употреба од членовите 16, 
17 и 18 од овој правилник; 

- мртовечница и крематориум од членовите 16, 17 и 
34 од овој правилник; 

- јавно засолниште и сл. од членовите 16, 17 и 18 од 
овој правилник. 

(2) Објектите за станбена и станбено-деловна наме-
на треба да се  проектираат и да бидат изведени така 
што, во зависност од својата намена, содржат елементи 
на пристапност од следните членови на овој правил-
ник: 

1. станбена зграда од членовите 16, 17 и 22 од овој 
правилник; 

2. станбено-деловна  зграда од членовите 16, 17 и 22.  
(3) Освен овие елементи на пристапност во делот на 

објектот за деловна намена треба да бидат содржани и 
елементите  на пристапност, во зависност од намената 
на тој деловен дел и тоа најмалку според одредбите на 
ставот (1) од овој член. 

 
Член 45 

(1) Во состав на влезната партија кај следните обје-
кти: здравствен дом, болница, лекувалиште, затворен 
базен во лекувалиште, затворено јавно-лекувалишно 
капалиште, дом за стари и изнемоштени лица со нај-
малку 20 соби со заедничка санитарна единица, дом за 
стари и изнемоштени лица со хотелски тип на соби (со-
ба/ТWC) со најмалку 20 соби, дом за стари и изнемо-
штени лица од апартмански тип со најмалку 20, канце-
ларија на службата за социјално-здравствени грижи за 
работа со странки, институции за воспитување и обра-
зување на лица со инвалидност, институции за рехаби-
литација, институции за сместување на лицата со инва-
лидност, треба да се изведува пристапен шалтер. 
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(2) Сите соби во болница, лекувалиште, како и ин-
ституција за рехабилитација и сместување на лицата со 
инвалидност, треба да се изведат како пристапни соби. 

(3) Задолжителниот број на пристапни соби во дом 
за стари и изнемоштени лица со хотелски тип на соби 
(соба/ТWC) и во дом за стари и изнемоштени лица во 
кој се наоѓаат заеднички санитарни единици се одреду-
ва така што на првите 20 соби се изведува една при-
стапна соба, а за секои наредни 10 соби се изведува 
уште по една пристапна соба. Вкупниот број на при-
стапни соби се одредува со заокружување на бројот на 
собите на првата наредна десетка. 

(4) Задолжителниот број на пристапни соби во уче-
нички и студентски домови со хотелски тип (со-
ба/ТWC), како и во ученички и студентски домови каде 
се наоѓаат заеднички санитарни единици се одредува 
така што на првите 50 соби се изведува една пристапна 
соба, а за секои наредни 10 соби се изведува уште по 
една пристапна соба. Вкупниот број на пристапни соби 
се одредува со заокружување на бројот на собите на 
првата наредна десетка. 

(5) Задолжителниот број на пристапни сместувачки 
единици за лицата во објектите за извршување на каз-
ната затвор изнесува 5%, но не помалку од една. 

(6) Задолжителен број на WC-а и бањи во дом за 
стари и изнемоштени лица со заеднички санитарни 
единици се одредува така што на секои десет соби за-
должително се изведува еден пристапен WC и една 
пристапна бања. 

(7) Во хотел, ученички и студентски тип во кои се 
наоѓаат заеднички санитарни единици, задолжително 
на секои 50 соби се изведува еден пристапен WC и ед-
на пристапна бања. 

(8) Кога во објектот е предвидено вработување на 
лица со инвалидност, треба да се осигура пристапна ра-
ботна просторија и пристапен WC. 

 
Член 46 

(1) Во кафе бар, кафеана и ресторан со помалку од 
80 места за седење, диско клуб и ноќен клуб со повр-
шина помала од 400 м2, музеј, галерија, изложбен про-
стор со површина помала од 300 м2, кино, театар и 
концертна сала со помалку од 100 места во гледали-
ште, треба да се осигура пристапност за совладување 
на висинските разлики според одредбите на овој пра-
вилник и истите треба да имаат пристапно WC. 

 (2) Доколку во објектите од ставот (1) на овој член, 
задолжителна е изведба на само едно WC за жени и ма-
жи, тогаш тоа WC задолжително се изведува како при-
стапно WC. 

(4) Во случај на реконструкција на објектите од ста-
вот (1) на овој член, може да се утврди отстапување од 
елементите на пристапност, исклучиво од причина што 
постојните услови на објектот тоа не го дозволуваат 
или пак условите за пристапност од јавната површина 
до објектот тоа не го дозволуваат. 

 
Член 47 

(1) На јавно паркиралиште и во јавна гаража се из-
ведуваат 5% пристапни паркиралишни места во однос 
на вкупниот број на паркиралишни места, но не помал-
ку од едно. 

(2) Во објектите од членот 5 на овој правилник се 
изведуваат 5% пристапни паркиралишни места во од-
нос на вкупниот број на паркиралишни места, но не по-
малку од едно. 

 
Член 48 

(1) Деловите на објектите за јавна и деловна намена 
од членот  44 од овој правилник кои се реконструираат 
или кои се добиваат со пренамена, треба да се проекти-
раат и да се изведат така што во зависност од својата 
намена ќе содржат елементи на пристапност согласно 
член 44 од овој правилник. 

(2) Влезниот простор и комуникациите до деловите 
во објектите од став (1) на овој член треба при рекон-
струкцијата да се проектираат и да се изведат така што 
ќе содржат елементи на пристапност од членовите 16 и 
17 од овој правилник. 

(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член се 
применуваат и на објектите кои по планираната рекон-
струкција ќе станат објекти од членот 44, став (1) од 
овој правилник, на деловите на станбено-деловните 
згради кои имаат големина, односно капацитет на згра-
да за деловна намена од членот 44, став (1) на овој пра-
вилник или таа големина, односно капацитет ќе ја има-
ат по планираната реконструкција. 

(4) Одредбите на овој член се применуваат и во 
случај на изменување и дополнување на одобрението 
за градење за наведените објекти, согласно Законот за 
градење. 

 
Член 49 

(1) Во деловите на населбите и во одделни објекти 
за кои е утврдена заштита согласно прописите од обла-
ста на заштитата на природата, нема да се применуваат 
одредбите на овој правилник, доколку со нивната при-
мена би се загрозиле целите на таа заштита. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, како за-
мена за елементите на пристапност за совладување на 
висинските разлики ќе се користат монтажно-демон-
тажни и други елементи на пристапност, кои не ги за-
грозуваат целите на заштитата на природата. 

 
Член 50 

 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за начинот на обезбе-
дување на непречен пристап, движење, престој и рабо-
та на лицата со инвалидност до и во градбите ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 39/09). 

 
Член 51 

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

 
    Бр. 01 - 2194  

17 февруари 2010 година                    Министер, 
      Скопје                               Миле Јанакиески, с.р. 
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413. 
Врз основа на член 24-а став 13 од Законот за пре-

воз во патниот сообраќај („Службен весник на Репуб-
лика Македонија “ бр. 68/04, 127/06 и 114/09), министе-
рот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОБЛИСКИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗНИ РЕДОВИ 
ЗА НОВИ ЛИНИИ И ЗА ПРОМЕНА НА ОДОБРЕ-
НИ ЛИНИИ ВО МЕЃУОПШТИНСКИОТ И МЕЃУ-
НАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, ИЗДАВА-
ЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗ-
ВОЛАТА ЗА ОДОБРЕНА ЛИНИЈА, ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА 

И НА ВОЗНИОТ РЕД 
 

I. Предмет 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот,постапка-

та и поблиските услови за одобрување на возни редови 
за нови линии и за промена на одобрени линии во ме-
ѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, 
издавање, продолжување и одземање на дозволата за 
одобрена линија, формата и содржината на образецот 
на дозволата и на возниот ред. 

 
II. Начин и постапка за одобрување на возни редови 
за меѓуопштински и меѓународен линиски превоз 

на патници 
 

Член 2 
Постапката за одобрување на нови возни редови и 

за промена на веќе одобрени возни редови за определе-
ни линии и за издавање на дозвола за  вршење на лини-
ски превоз на патници на определена линија, опфаќа 
дејствија со кои превозникот кој поседува лиценца за 
вршење на линиски превоз на патници на меѓуопштин-
скиот  и меѓународниот патен сообраќај се стекнува со 
право да врши линиски превоз на патници на определе-
на линија. 

 
Член 3 

Одобрување на возни редови за нови линии како и 
промена на возни редови на одобрени линии на меѓу-
општинскиот и меѓународниот линиски превоз на пат-
ници во патниот сообраќај се врши двапати годишно. 

 
Член 4 

Министерството за транспорт и врски двапати во 
текот на годината и тоа најдоцна до 1 март и до 1 сеп-
тември објавува оглас за одобрување на возни редови 
за нови линии и за промена  на возни редови за одобре-
ни линии. 

Огласот се објавува на ВЕБ страната на Министерс-
твото за транспорт и врски и во дневниот печат. 

Во огласот се определува рокот за електронското 
барање и условите согласно член 24-а од Законот за 
превоз во патниот сообраќај што треба да ги исполнува 
превозникот за да може да учествува на истиот. 

 
Член 5 

Електронското барање, обработката на податоците 
како и целокупната постапка за одобрување на возни 
редови за нови линии и  за промена на возни редови за 
одобрени линии се врши преку електронски систем до-
стапен на интернет страницата на Министерството за 
транспорт и врски. 

Пред поднесувањето на барањето по електронски 
пат, законскиот застапник или лице овластено од за-
конскиот застапник на превозникот поднесува барање 
до Министерството за транспорт и врски за добивање 

на корисничко име и лозинка за најавување на еле-
ктронскиот систем за внесување на податоците и пот-
пишува и доставува изјава заверена кај нотар дека по-
датоците кои ќе бидат внесени со електронското бара-
ње се веродостојни и вистинити.  

 
Член 6 

Електронското барање за одобрување на возен ред 
и за промена на  одобрен возен ред ги содржи следните 
податоци: 

- полн назив, седиште и адреса на превозникот, 
- матичен број и даночен број на превозникот, и 
- вид на превозот за кој се бара одобрување на воз-

ниот ред, односно промена на возен ред за кој е издаде-
на дозвола. 

 
Член 7 

Во електронското барање превозникот пополнува 
задолжителни податоци за исполнување на условите за 
одобрување на возниот ред согласно одредбите од член 
24-а став 6 од Законот за превоз во патниот сообраќај. 

Како доказ за исполнување на условот од член 24-а 
став 6 алинеја 1 од Законот за превоз во патниот соо-
браќај, превозникот внесува податоци за сите возила со 
кои располага (со капацитет  22+1 седишта по возило), 
регистрирани на име на фирма или за кои има договор 
за лизинг, како број на регистрација, марка и тип на во-
зило, број на шасија, број на мотор, број на седишта, 
дата на важење на регистрација, потврда за секое вози-
ло дека ги исполнува посебните техничко-експлатацио-
ните услови пропишани за возила за вршење на меѓу-
општински и меѓународен линиски превоз пропишани 
со Правилникот за посебно техничко-експлатациони 
услови за возила за вршење на одделни видови на пре-
воз во патниот сообраќај и за формата и содржината на 
потврдата за исполнување на посебно техничко-експ-
латациони услови. Потврдата за техничко-експлатаци-
они услови се внесува во скенирана форма. 

Доколку возниот ред за линијата е со повеќе поа-
ѓања кои неможат да се одржуваат со едно возило 
превозникот треба за тие возни редови да поседува 
толку возила колку што е потребно за да може да ги 
одржува сите поаѓања броејќи ги и возилата кои му се 
потребни за одржување на претходно веќе одобрени 
возни редови. 

Како доказ за исполнување на условот од член 24-а 
став 6 алинеја 3, од Законот за превоз во патниот соо-
браќај, превозникот внесува податоци за возачите во 
редовен работен однос кај превозникот, како податоци 
за платени придонеси по основ од пензиско и инвалид-
ско осигурување и здравствено осигурување согласно 
закон.       

   
Член 8 

Комисијата за одобрување на возни редови за нови 
линии и за промена на возни редови за одобрени линии 
врз основа на добиените резултати од компјутерски 
обработените апликации доставува предлог листа на 
одобрени, односно одбиени барања до министерот за 
транспорт и врски за одобрување. 

 
Член 9 

Врз основа на изготвената листа од член 8 на овој 
правилник примерок од решенијата за одобрени однос-
но одбиени барања се доставува до превозникот нај-
доцна во рок од 30 дена. 

 
Член 10 

Превозникот во рок од 10 дена од денот на приемот 
на решението до Министерството за транспорт и врски 
доставува барање за регистрација на одобрениот возен 
ред и за издавање на дозвола за линијата за која возни-
от ред е одобрен. 
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Кон барањето за регистрација на возниот ред и из-
давање на дозвола за меѓуопштински линиски превоз 
се приложува следната документација: 

- решение од одобрениот возен ред, 
- 10 примероци од одобрениот возен ред изготвени 

на пропишан образец, 
- доказ за платена административна такса за реги-

страција на возниот ред  и 
- доказ за платена административна такса за издава-

ње на дозволата (зависно од бројот на дозволи). 
Кон барањето за регистрација на возен ред и изда-

вање на дозвола за меѓународен линиски превоз се 
приложува следната документација: 

- решение за одобрен возен ред, 
- соодветен број на примероци од одобрениот возен 

ред изготвени на пропишан образец во зависност од 
трасата на линијата, 

- соодветен број на примероци од итинерерот и це-
новник во зависност од трасата на линијата, 

- распоред-план на возење на возачите за одржува-
ње на линијата, 

- договор за заедничкo одржување на линијата со 
странски превозник заверен на нотар, доколку со меѓу-
народен договор е предвидено линискиот превоз на 
патници да се воспоставува врз основа на реципроци-
тет  и 

- доказ за платена административна такса за реги-
страција на возен ред и за заверка на ценовникот. 

Возниот ред може да се измени по правосилноста 
на решението за одобрување на возен ред доколку: 

- превозникот се откаже од одреден број на поаѓања 
во возниот ред, 

- државата што треба да се транзитира бара измена 
на должината на трасата и /или времето на патување, 
или граничните премини за влез и излез, 

- странскиот превозник има добиено согласност за 
промена на возниот ред од надлежниот орган на стран-
ска држава, освен за додавање на станици во возниот 
ред и поаѓања на територијата на Република Македо-
нија, 

- настанале промени поради виша сила, 
- има промени предизвикани поради реконструкци-

ја на патишта и пуштање во сообраќај на нови патишта 
или заради други вонредни настани и 

- превозникот бара бришење на одреден број на 
страници од возниот ред. 

Доколку во рок од 6 до 12 месеци од денот на под-
несување на барањето за издавање на дозвола за одо-
брен возен ред за меѓународна линија не се издаде доз-
вола без оглед на причината за неиздавање, постапката 
за издавање на дозвола се запира, а возниот ред за одо-
брена линија се одзема. 

Доколку има известување од надлежен орган на 
странска држава дека за бараната линија нема позитив-
на согласност согласно важечките прописи во стран-
ската земја, постапката за издавање на дозвола се запи-
ра, а возниот ред за одобрена линија се одзема.  

Доколку превозникот  барањето за регистрација на 
одобрениот возен ред и за издавање на дозвола не го 
поднесе во рокот од став 1 од овој член  ќе се смета де-
ка истиот не е заинтересиран за одржување на линија-
та, а возниот ред за одобрената линија се одзема. 

 
III. Поблиски услови за одобрување на возни редови 
за нови линии и за промена на возни редови за одо-

брени линии 
 

Член 11 
Превозникот може да поднесе електронско барање 

за одобрување на возен ред за нова линија односно за 
промена на возен ред за веќе одобрена линија и тоа за 
патничка линија, директна линија и брза линија. 

Патничка линија е линија која покрај почетна и 
крајна станица има и повеќе попатни станици. 

Директна линија е линија која има само почетна и 
крајна станица без попатни станици. 

Брза линија е линија на која според одобрениот во-
зен ред качување и слегување на патници се врши само 
во некои поголеми и позначајни населени места-градо-
ви согласно одобрениот возен ред. 

 
Член 12 

Возниот ред гласи на име на превозникот. 
Доколку превозот сакаат да го вршат заеднички по-

веќе превозници, возниот ред гласи на сите превозници 
со точно наведување кој превозник кое поаѓање ќе го 
одржува. 

 
Член 13 

При електронското барање за одобрување на возни 
редови за нови линии односно за промена на возни ре-
дови на одобрени линии, доколку на трасата на линија-
та за веќе одобрен возен ред, има две заеднички стани-
ци, превозникот треба да ги има во предвид временски-
те интервали на поаѓање и тоа:   

 
а) За меѓуопштински линиски превоз 

 
Должина на линијата 

во км 
Минимална временска 
разлика во минути 

 пред/после 
0-40 км. 20 
41-80 км. 40 

81-120 км. 50 
Преку 120 км. 60 

 
При електронското барање за одобрување на возни 

редови за нови линии односно за промена на возни ре-
дови на одобрени линии доколку на трасата на линија-
та за веќе одобрен возен ред, има две заеднички стани-
ци од кои една на територијата на Република Македо-
нија, а друга на територијата на земјата на пристигну-
вање, превозникот треба да ги има во предвид времен-
ските интервали на поаѓање за делот на територијата 
на Република Македонија и тоа: 

 
б) За меѓународен линиски превоз 
 

Должина на линијата во 
км 

Минимална временска 
разлика во  минути 

 пред/после 
0 – 250 км. 40 
251-600 км. 120 
601-1800 км. 180 

преку  1801 км. 240 
 
При електронското барање за одобрување на возни 

редови за нови линии односно за промена на возни ре-
дови на одобрени линии превозникот треба да ги има 
во предвид одобрените возни редови објавени на ин-
тернет страницата на Министерството за транспорт и 
врски и одобрените возни редови со Спогодба меѓу две 
општини, а за кои не е добиена согласност согласно 
член 23 од Закон за превоз во патниот сообраќај 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
68/04, 127/06 и 114/09), кои општините ги доставиле до 
Министерство за транспорт и врски. 

Поблиските услови од став 2 точка б) од овој член 
се применуваат при одобрување на возен ред за ди-
ректна меѓународна линија за делот на територија на 
Република Македонија. 

Поаѓање е време кое го означува почетокот на извр-
шување на превозот на почетна и на сите попатни ста-
ници наведени во возниот ред. 

 
Член 14 

Почетна и крајна станица во возниот ред за меѓуоп-
штински линии можат да бидат само седиштата на оп-
штините. 
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Местата за застанување односно попатни станици 
во возниот ред за меѓуопштинските линии можат да 
бидат населени места (села). 

Почетни станици и места за застанување во возниот 
ред за меѓународни линии можат да бидат само населе-
ни места во кои има автобуски станици. 

 
Член 15 

Електронското барање за одобрување на возен ред 
за нова линија или за промена на возен ред нема да се 
одобри доколку во постапката за негово одобрување се 
утврди дека превозникот при определување на времето 
на поаѓање од почетната станица и попатните станици 
не ги почитувал пропишаните услови од член 13 на 
овој правилник.  

Доколку во возниот ред има повеќе поаѓања ќе би-
дат одобрени само поаѓањата кои ги исполнуваат усло-
вите од член 13 од овој правилник. 

 
Член 16 

Доколку во постапката за одобрување на возен ред, 
електронско барање поднесат два или повеќе превозни-
ка, со иста почетна и крајна станица од кои еден од нив 
е со седиште во почетната станица, приоритет има пре-
возникот со седиште во почетната станица. 

Доколку во постапката за одобрување на возен ред, 
електронско барање поднесат два или повеќе превозни-
ка со седиште во почетна станица, приоритет има пре-
возникот кој прв аплицирал. 

Доколку во постапката за одобрување на возен ред, 
електронско барање поднесат два или повеќе превозни-
ка и ниту еден од нив нема седиште во почетната ста-
ница, приоритет има превозникот кој прв аплицирал. 

Доколку при апликацијата има електронско барање 
за промена на веќе одобрен односно регистриран возен 
ред и барање за нов возен ред, во тој случај приоритет 
има превозникот кој побарал промена на возен ред. 

 
Член 17 

Важноста на возниот ред и дозволата за вршење  на 
линиски  превоз  на патници се продолжува на барање 
на превозникот. 

Барањето за продолжување на возниот ред и дозво-
лата, во меѓуопштинскиот линиски превоз на патници, 
се поднесува до Министерството за транспорт и врски 
и тоа најдоцна 30 дена пред истекот на важноста. Кон 
барањето за продолжување на возниот ред и дозволата 
за вршење на меѓуопштински линиски превоз, превоз-
никот ги приложува следните документи: 

- копија од лиценцата за вршење на меѓуопштински 
линиски превоз на патници, 

- фотокопии заверени кај нотар од сообраќајни доз-
воли на возила во сопственост, односно возила што ги 
користи по договор за лизинг, колку што е потребно за 
да може да ги одржува сите претходно одобрени возни 
редови и фотокопии од возачки дозволи од возачите, 

- список на возачи во редовен работен однос и до-
каз за платени придонеси по основ на вработување, 

- потребен број на возни редови и 
- доказ за платени административни такси. 
Барање за продолжување на возниот ред и дозволата, 

во меѓународниот линиски превоз на патници, се подне-
сува до Министерството за транспорт и врски и тоа во 
рок од 3 до 6 месеци пред истекот на важноста. Кон ба-
рањето за продолжување на возниот ред и дозволата за 
вршење на меѓународен линиски превоз на патници, 
превозникот ги приложува следните документи: 

- копија од лиценцата за вршење на меѓународен 
линиски  превоз на патници, 

- фотокопии заверени кај нотар од сообраќајни доз-
воли на возила во сопственост, односно возила што ги 
користи по договор за лизинг, колку што е потребно за 
да може да ги одржува сите претходно одобрени возни 
редови и фотокопии од возачки дозволи за возачите, 

- список на возачи во редовен работен однос и до-
каз за платени придонеси по основ на вработување сог-
ласно Законот за работни односи, 

- распоред-план на возење на возачите за одржува-
ње на линијата, 

- договор за заедничко одржување на линијата со 
странскиот превозник во два примерока на јазикот на 
превозниците, заверен на нотар доколку со меѓунаро-
ден договор е предвидено линискиот превоз на патни-
ци да се воспоставува врз основа на реципроцитет, 

- потребен број на возни редови, итинерери и це-
новници и 

- доказ за платени административни такси. 
 

Член 18 
Министерството за транспорт и врски нема да ја 

продолжи важноста на возниот ред и дозволата за вр-
шење на линиски превоз на патници ако превозникот: 

- не поднесе барање за продолжување на важноста 
на возниот ред и дозволата во рокот од член 17 став 2 и 
3 на овој правилник, 

- нема важечка лиценца и 
- нема доволен број на превозни капацитети и нај-

малку по еден возач по возило во редовен работен од-
нос. 

Доколку се исполнети некој од условите од став 1 
на овој член, не се продолжува важноста  на возниот 
ред  и дозволата за вршење на линиски превоз на пат-
ници се одземаат и се бришат од евиденцијата на изда-
дени дозволи за меѓуопштински линиски превоз однос-
но од регистарот на издадени дозволи за меѓународни 
линии. 

Важноста на возниот ред и дозволата за меѓунаро-
ден линиски превоз на патници не се  продолжува до-
колку постапката за нејзино продолжување не заврши 
во рок од 6 до 12 месеци и возниот ред и дозволата се 
одземаат и се бришат од регистерот за издадени дозво-
ли за меѓународни линии. 

 
Член 19 

Одобрениот односно регистрираниот возен ред и 
издадената дозвола за вршење на линиски превоз на 
патници можат да престанат да важат и пред истекот 
на рокот на важење ако: 

- превозникот престанал да ги исполнува условите 
врз основа на кои се издадени, 

- престанала важноста на лиценцата, 
- на барање на превозникот и 
- превозникот престанал да постои по други посеб-

ни прописи. 
Доколку се исполни некој од условите од став 1 на 

овој член возниот ред и дозволата за вршење на лини-
ски превоз на патници се одземаат и се бришат од еви-
денцијата на издадени дозволи за меѓуопштински ли-
ниски превоз односно од регистарот на издадени доз-
воли за меѓународни линии. 

 
IV. Форма и содржина на образецот на возниот ред 
и образецот на дозволата за меѓуопштински и меѓу-

народен линиски превоз на патници 
 

Член 20 
Возниот ред за меѓуопштински линиски превоз на 

патници се издава на образец во формат А4 во кој се 
содржани следните податоци: 

- полн назив и седиште на превозникот, односно на 
превозниците доколку линијата ја одржуваат два или 
повеќе превозници, 

- вид на линијата (патничка, директна и брза), 
- назив ,,Возен ред за меѓуопштинска линија’’, 
- релација на линијата со назначување на каракте-

ристични попатни станици, 
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- време на поаѓање, станици, оддалеченост меѓу 
станиците искажани во километри,  

- време на враќање, 
- режим на одржување на линијата (секојдневно, од-

носно во одредени денови во неделата при што точно се 
наведуваат деновите во кои се одржува линијата) и 

- потпис на овластено лице на превозникот и место 
за печат. 

Рубриките на образецот се испишани на македон-
ски јазик, а податоците во истиот се внесуваат на маке-
донски јазик. 

Образецот на возниот ред за меѓуопштински лини-
ски превоз на патници е даден во прилог 1 кој  е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 21 

Возниот ред за меѓународен линиски превоз на пат-
ници се издава на образец во формат А4 во кој се содр-
жани следните податоци: 

- полн назив и седиште на превозникот, 
- вид на линијата, 
- назив ,,Возен ред за меѓународен линиски превоз 

на патници’’, 
- релација на линијата со назначување на почетната, 

крајната и катактеристичните попатни станици, 
- време на поаѓање, станици, оддалеченост меѓу 

станиците искажана во километри, 
- време на враќање, 
- гранични премини,  
- режим на одржување на линијата (секојдневно), 

односно во одредени денови во неделата со точно наве-
дување на деновите во кои ќе се одржува линијата од 
домашниот и странскиот превозник, и 

- потпис на овластено лице на превозникот и место 
за печат. 

Рубриките на образецот се отпечатени на македон-
ски јазик, а податоците во истиот се внесуваат на маке-
донски и англиски јазик, односно на јазикот на земјата 
со која се воспоставува линијата. 

Образецот на возниот ред за меѓународен линиски 
превоз на патници е даден во прилог 2 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 22 

Дозволата за меѓуопштински линиски превоз на 
патници се издава на образец формат А4 во жолта боја. 

Образецот од став 1 на овој член на предната стра-
на содржи: 

Република Македонија, воден жиг на грбот на  Ре-
публика Македонија, назив на органот што ја издава – 
Министерство за транспорт и врски, број од евиденци-
јата на издадени дозволи, број на регистриран возен 
ред за линијата, сериски број на дозволата, назив на 
дозволата – дозвола за вршење на меѓуопштински ли-
ниски превоз на патници, назив односно име на превоз-
никот, седиште и адреса, рубрика за назначување на 
места за влез и излез на патниците од автобусот, рок на 
важност на дозволата, место и датум на издавање, ме-
сто за печат и потпис на овластено лице. 

На задната страна се отпечатени условите под кои 
се врши превозот, напомена и рубрика за забелешки и 
дополнувања. 

Образецот на дозволата за меѓуопштински линиски 
превоз на патници е даден во прилог 3 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 23 

Дозволата за линиски билатерален превоз на патни-
ци во меѓународниот патен сообраќај се издава на 
образец формат А4 во зелена боја. 

Образецот од став 1 на овој член на предната стра-
на содржи: 

Република Македонија, воден жиг на грбот на Ре-
публика Македонија, назив на органот што ја издава – 
Министерство за транспорт и врски, број од евиденци-
јата на издадени дозволи, број на регистриран возен 
ред на линијата, сериски број на дозволата, назив на 
дозволата – дозвола за билатерален линиски превоз на 
патници во меѓународниот патен сообраќај, назив од-
носно име на превозникот, седиште и држава, рубрика 
во која се внесува почетната и крајната станица, рубри-
ка во која се внесуваат места за влез и излез на патни-
ците од автобусот и гранични премини, рок на важност 
на дозволата, место и датум на издавање, место за пе-
чат и потпис на овластено лице. 

На задната страна се отпечатени условите под кои 
се врши превозот, напомена и рубрика за забелешки и 
дополнувања. 

Образецот на дозволата е отпечатен на македонски 
и на англиски јазик. 

Образецот на дозволата за линиски билатерален 
превоз на  патници во меѓународниот сообраќај е даден 
во прилог 4 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 24 

Дозволата за транзит за линиски превоз на патници 
во меѓународниот патен сообраќај се издава на образец 
формат А4 во црвена боја. 

Образецот од став 1 на овој член на предната стра-
на содржи: 

Република Македонија, воден жиг на грбот на Ре-
публика Македонија, назив на органот што ја издава – 
Министерството за транспорт и врски, број од евиден-
цијата на издадени дозволи, број на регистриран возен 
ред за линијата, сериски број на дозволата, назив на 
дозволата – дозвола за транзит за линиски превоз на 
патници во меѓународниот патен сообраќај , назив од-
носно име на превозникот, седиште и држава, рубрика 
во која се внесува почетната и крајната станица на ли-
нијата, рубрика за граничните премини, рок на важност 
на дозволата, место и датум на издавање, место за пе-
чат и потпис на овластено лице. 

На задната страна се отпечатени условите под кои 
се врши превозот, напомена и рубрика за забелешки и 
дополнувања. 

Образецот на дозволата е отпечатен на македонски 
и англиски јазик. 

Образецот на дозволата за транзит за линиски пре-
воз на патници во меѓународниот патен сообраќај е да-
ден во прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.  

Член 25 
Изгубен,оштетен или дотраен возен ред на барање 

на превозникот може да се замени со нов. 
Кон барањето за издавање на нов возен ред соглас-

но став 1 на овој член превозникот приложува доказ од 
кој може да се утврди дека истиот е изгубен, дотраен 
или оштетен. 

 
V. Завршни одредби 

 
Член 26 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за начинот, постапката и побли-
ските критериуми за одобрување на возни редови за 
нови линии и за промена на одобрени линии во меѓу-
општинскиот и меѓународниот превоз на патници и за 
формата и содржината на образецот на дозволата и на 
возниот ред (,,Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 6/07, 3/09 и 140/09). 

 
Член 27 

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

 
   Бр. 01-2610/1                                

18 февруари 2010 година                     Министер, 
           Скопје                                Миле Јанакиески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

414. 
Врз основа на член 145 став 2 од Законот за живот-

на средина („Службен весник на Република Македони-
ја” број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 и 83/09), министерот 
за животна средина и просторно планирање донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПАСНИТЕ СУПСТАНЦИИ, ГРАНИЧНИ ВРЕД-
НОСТИ (ПРАГОВИ) ЗА ПРИСУСТВО НА ОПАС-
НИТЕ СУПСТАНЦИИ И КРИТЕРИУМИТЕ ИЛИ 
СВОЈСТВАТА СПОРЕД КОИ СУПСТАНЦИЈАТА СЕ 

КЛАСИФИЦИРА КАКО ОПАСНА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат опасните суп-

станции, гранични вредности (прагови) за присуство на 
опасните супстанции и критериумите или својствата 
според кои супстанцијата се класифицира како опасна. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење:  

1. Опасна супстанција е супстанција или препарат, 
која е присутна во форма на суровина, производ, нус-
производ, остаток или полупроизвод, вклучувајќи ги и 
оние супстанции за кои е разумно да се претпостави 
дека можат да настанат во случај на несреќа. 

2. Многу отровни супстанции и препарати се сусп-
станции и препарати кои во многу мали количества 
предизвикуваат смрт или акутно или хронично оштету-
вање на здравјето на луѓето кога ќе се проголтаат, 
вдишат или апсорбираат преку кожата. 

3. Отровни супстанции и препарати се супстанции 
и препарати кои во мали количества предизвикуваат 
смрт, или акутно или хронично оштетување на здравје-
то на луѓето кога ќе се проголтаат, вдишат или апсор-
бираат преку кожата. 

4. Експлозив е:  
- супстанција или препарат што создава ризик од 

експлозија при удар, триење, контакт со оган или со 
други запаливи извори; 

- супстанција или препарат што создава екстремен 
ризик од експлозија при удар, триење, контакт со оган 
или со други запаливи извори; 

- супстанција, препарат или производ опфатени со 
Класата 1 од Европската спогодба за меѓународниот 
патен превоз на опасни материи-АДР (во понатамош-
ниот текст: АДР класификација), согласно прописите 
со кои се уредува превозот на опасни материи во пат-
ниот и железничкиот сообраќај;  

- пиротехничките средства, супстанции (или како 
смеса од супстанции) создадени да произведуваат топ-
лина, светлина, звук, гасови или чад или комбинација 
на вакви и слични ефекти преку самоодржливи егзо-
термички хемиски реакции; и  

- производ кој содржи експлозивни или пиротех-
нички супстанции или препарати, каде, доколку е поз-
нат квантитетот на супстанциите или на препаратите, 
тој треба да се земе во предвид при пресметувањето 
при што целиот производ се третира како експлозив. 

5. Запаливи течности се супстанции и препарати 
што имаат точка на палење еднаква или повисока од 
21°C и еднаква или пониска од 55°C и што поддржува-
ат согорување. 

6. Лесно запаливи течности  се: 
- супстанции и препарати што може да се вжештат и 

на крајот да се запалат во контакт со воздух на собна 
температура без било какво надополнување на енергија;  

- супстанциите и препаратите кои имаат точка на 
палење пониска од 55 ° C и кои под притисок останува-
ат во течна состојба, онаму каде што  условите на про-
изводство, како висок притисок и висока температура, 
можат да предизвикаат големи несреќи; и 

- супстанции и препарати што имаат точка на пале-
ње пониска од 21°C и што не се високо запаливи.  

7. Високо (многу лесно) запаливи гасови и течно-
сти се: 

- течни супстанции и препарати што имаат точка на 
палење пониска од 0°C и точка на вриење (или во слу-
чај на опсег на вриење, првичната точка на вриење) ко-
ја под нормален притисок е пониска или еднаква на 
35°C; 

- гасови што се запаливи во контакт со воздух на 
собна температура и притисок, кои се во гасовита или 
високо критична состојба; и 

- запаливи и лесно запаливи течности, супстанции и 
препарати што се одржуваат на температура над нивна-
та точка на вриење. 

8. Гас е секоја супстанција која има апсолутен при-
тисок на испарување што е еднаков или поголем од 
101,3 kPa на температура од 20° C и 

9. Течност е секоја супстанција која не е дефинира-
на како гас и не е во цврста состојба на температува од 
20° C и апсолутен притисок од 101,3 kPa.   

 
Член 3 

Опасните супстанции и нивните гранични вредно-
сти (прагови) за  присуство, како и категориите на 
опасни супстанции или препарати и нивните гранични 
вредности (прагови) за коишто операторите треба да 
достават известување до Министерство за животна сре-
дина и просторно планирање – Управа за животна сре-
дина согласно член 147 од Законот за животната среди-
на, се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој 
правилник. 

Опасните супстанции и нивните гранични вредно-
сти (прагови) за присуство како и категориите на опас-
ни супстанции или препарати и нивните гранични 
вредности (прагови) за коишто операторите треба да 
изготват извештај за мерките за безбедност согласно 
член 148 од Законот за животната средина, се дадени 
во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Во случај кога кај операторот не е присутна кон-
кретна супстанција или препарат во количина што е 
над или е еднаква на дефинираната количина во При-
лог 1 и Прилог 2 на овој правилник, количината на 
опасни супастанции се пресметува на следниот начин:     

 
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +.... е 
поголем или еднаков на 1, каде 

qx e количина на опасна супстанција х (или катего-
рија на опасни супстанции) дадени во Прилог 1 и При-
лог 2 на овој правилник . 

QUx e релевантнa дефинираната количина за суп-
станција или категорија од Прилогот 2 на овој правил-
ник. 
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Член 5 
Кога кај операторот не е присутна конкретна суп-

станција или препарат во количина што е над или е ед-
наква на дефинираната количина во Прилог 1 и Прилог 
2 на овој правилник, истиот не треба да изготвува изве-
штај за мерките за безбедност согласно член 148 од За-
конот за животна средина, ниту треба да информира за 
мерките за безбедност согласно член 150 од Законот за 
животна средина, и ниту да изготвува планови за во-
нредни состојби согласно член 154 од Законот за жи-
вотната средина.  

Количината на опасните супастанции во случаите 
од ставот 1 на овој член се пресметува на следниот 
начин:     

    
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + .... 

е поголем или еднаков на 1, каде 
qx e количина на опасна супстанција х (или катего-

рија на опасни супстанции) дадени во Прилог 1 и При-
лог 2 на овој правилник. 

QLx e релевантнa дефинираната количина за суп-
станција или категорија од Прилог 1 на овој правилник. 

 
Член 6 

Граничните вредности за утврдување на присуство-
то на опасна супстанција се применуваат согласно чле-
новите 4 и 5 од овој правилник за сите опасни супстан-
ции кои се отровни, запаливи и опасни за животната 
средина и тоа со додавање на опасни супстанции и пре-
парати од: 

- Табела 1 од Прилог 1 и Табела 1 од Прилог 2 на 
овој правилник, а класифицирани како многу отровни 
и отровни, заедно со супстанциите и препаратите од 
категориите 1 и 2 на опасни супстанции од колона 1 на 
Табела 2 од Прилог 1 и колона 1 на Табела 2 од Прилог 
2 на овој правилник.      

- Табела 1 од Прилог 1 и Табела 1 од Прилог 2 на 
овој правилник, а класифицирани како оксидирачки, 
експлозивни, запалливи, лесно запалливи или многу 
лесно запалливи, заедно со супстанциите и препарати-
те од категориите 3,4,5,6,7а,7б или 8 на опасни суп-
станции од колона 1 на Табела 2 од Прилог 1 и колона 
1 на Табела 2 од Прилог 2 на овој правилник. 

- Табела 1 од Прилог 1 и Табела 1 од Прилог 2 на 
овој правилник, а класифицирани како опасни за жи-
вотната средина, заедно со супстанциите и препаратите 
од категориите 9а и 9б на опасни супстанции, од коло-
на 1 на Табела 2 од Прилог 1 и колона 1 на Табела 2 од 
Прилог 2 на овој правилник.   

 
Член 7 

При определувањето на присуството на опасните 
супстанции кои треба да се земат во предвид за приме-
на на одредбите од членовите 147 и 148 од Законот за 
животната средина се земаат максималните присутни 
количини на опасни супстанции кај операторот или за 
кои постои можност да бидат присутни кај операторот.   

 
Член 8 

Операторот, микстурите или препаратите кои содр-
жат опасни супстанции ги третира на ист начин како и 
чистите супстанции, и постапува со нив во согласност со 
член 3 од овој правилник, во случај кога нивниот про-
центуален состав не е јасно специфициран или за тоа не 
е даден друг опис, и доколку тие останат во концент-
рациската граница утврдена согласно нивните особини и 
прописите за класификација на хемикалиите.  

Член 9 
Опасните супстанции присутни кај операторот само 

во количини еднакви или помали од 2% од дефинира-
ните количини во Табелите 1 и 2 од Прилогот 1 и Табе-
лата 2 од Прилогот 2, на овој правилник не треба да се 
земаат при пресметувањето на вкупната присутна ко-
личина, доколку нивната локација во инсталацијата е 
таква што не може да предизвика хаварија на друга ло-
кација во рамките на истата инсталација. 

 
Член 10 

Критериумите или својствата според кои супстан-
цијата се класифицира како опасна се врши согласно со 
прописите со кои се уредуваат начинот на класифика-
ција и означување на опасните хемикалии.  

Супстанциите и производите кои се истовремено 
опфатени со Класа 1 од АДР класификацијата и со 
член 2, точка 3 и 4 од овој правилник, се класифицира-
ат според АДР класификацијата и тоа: 

1. Супстанции и артикли со ризик од масивни експ-
лозии (масивна експлозија е експлозија која го зафаќа 
целиот товар, речиси, истовремено). 

2. Супстанции и артикли со ризик од исфрлување, 
но не и од масивни експлозии. 

3.  Супстанции и производи со ризик од оган, и тоа 
или ризик од помала експлозија или ризик од помало 
исфрлување или двете, но без ризик од масивни експ-
лозии: 

(а) чиешто согорување ослободува прилично голе-
ма топлина со големо зрачење; или 

(б) кои горат последовно едноподруго, произведу-
вајќи помали експлозивни или исфрлувачки ефекти 
или двете. 

4. Супстанции и производи кои претставуваат мал 
ризик во случај на палење или на иницијација при пре-
возот. Последиците во најголем дел се ограничени са-
мо врз пакувањето и не се очекува исфрлање на фраг-
менти од значителна големина.   Надворешниот оган 
нема да предизвика, речиси, едновремена експлозија на 
речиси сите содржини во пакувањето. 

5. Многу нечувствителни супстанции кои имаат ри-
зик од масивни експлозии, но кои се толку нечувстви-
телни што има многу мала можност за нивна иниција-
ција или преминување од горење во детонација при 
нормални услови на превезување.  Минимум услов за 
нив е да не експлодираат при тестирањето со надворе-
шен оган. 

6. Екстремно нечувствителни производи без ризик 
од масивни експлозии. Производите содржат само ек-
стремно нечувствителни детонирачки супстанции и по-
кажуваат занемарлива можност за акцидентна иниција-
ција или ширење. Ризикот е ограничен на експлодира-
ње на самиот производ. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”, а ќе се применува од 1 јули 
2010 година. 

 
        Бр. 07-1125/1            Министер за животна средина 
27 јануари 2010 година        и просторно планирање, 
            Скопје                          д-р Неџати Јакупи, с.р. 



Стр. 44 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 февруари 2010 
 



19 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 25 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 февруари 2010 
 



19 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 25 - Стр. 47 



Стр. 48 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 февруари 2010 
 



19 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 25 - Стр. 49 



Стр. 50 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 февруари 2010 
 

 
 



19 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 25 - Стр. 51 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

415. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-

публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.02.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 
СКОПЈЕ 

 
1. За судии на Апелациониот суд Скопје се избра-

ни: 
1. Роза Георгиева – Државен советник во Врховен 

суд на РМ; 
2. Татјана Дуковска- судија на Основен суд Скопје 

1 Скопје и  
3. Снежана Ѓорѓиеска –Зекирија – судија на Осно-

вен суд Скопје 2 Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 07-317/1               Судски совет  

17 февруари 2010 година     на Република Македонија  
        Скопје                           Претседател,  
                                      Васил Грчев, с.р. 

__________ 
416. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл. 44 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.02.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 
СУД ДЕЛЧЕВО 

 
1. За Претседател на Основен суд Делчево е избран: 
Илија Попов, судија на Основен суд Делчево. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 07-318/1                Судски совет  

17 февруари 2010 година     на Република Македонија  
         Скопје                            Претседател,  
                                       Васил Грчев, с.р. 

__________ 
417. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.02.2010 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 

СУД ШТИП 
 
 
1.  За Претседател на Основен суд Штип е избран: 
Емил Пилатов, судија на Основен суд Штип. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 07-319/1               Судски совет  

17 февруари 2010 година     на Република Македонија  
        Скопје                            Претседател,  
                                       Васил Грчев, с.р. 

__________ 
418. 

Врз основа на Амандман ХХIХ на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
107/2005 година), член 42 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) и чл.31 став 1 
алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ бр. 
60/2006 година), Судскиот совет на Република Македо-
нија, на редовната 83-та седница одржана на ден 
17.02.2010 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ  
НА ОСНОВЕН СУД ДЕБАР 

 
За судии поротници на Основен суд Дебар се избрани:  
1. Мислим Дачи 
2. Атли Дика 
3. Фадил Имероски 
4. Сузана Јосифоска 
5. Ќенан Косоврасти 
6. Бесник Пјеча 
7. Суби Војка 
8. Баки Колеци 
9. Едлира Лата 
10. Мергиме Граждани 
11. Евзи Скара 
12. Бесник Чутра 
13. Валбона Ќормемети 
14. Јонузи Мирсаде 
15. Уриме Врзиволи 
16. Ибраими Бурим 
17. Ментор Лата 
18. Елона Папранику 
19. Розета Јонузи 
20. Албина Мирзо 
21. Лаура Зунче 
22. Мерсим Колеци 
23. Ментор Фида 
24. Агрон Леши 
25. Сеат Јани 
26. Аријан Обоку 
27. Стојан Страшевски 
28. Крсте Петревски 
29. Неат Селманоски 
30. Фатлум Марке. 
 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето. 
 
    Бр. 07-327/2                 Судски совет  

18 февруари 2010 година     на Република Македонија  
       Скопје                             Претседател,  
                                        Васил Грчев, с.р. 
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419. 
Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-

ва на член 73 став 1, 2 и 3 од Законот за Судовите, член 
47 став 1 и член 31 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на ден 
17.02.2010 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 Се утврдува престанок на судиската функција на 

Себаедин Даути – судија во Основен суд Гостивар, по 
сопствено барање. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата како судија, 
заклучно со 17.02.2010 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 

 
     Бр. 07-322/1                Судски совет  

17 февруари 2010 година     на Република Македонија  
        Скопје                           Претседател,  
                                      Васил Грчев, с.р. 

__________ 
 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

420. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и бр. 
50/2006), Комората на извршители на РМ, на ден 
12.02.2010 година, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Славе Кромидоски, со живеалиште 

во Прилеп на ул. “Кеј 1-ви мај” бр. 52, именуван за по-
драчјето на Основен суд Прилеп и Основен суд Круше-
во, датумот 08.03.2010 година,  се определува како ден 
за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образложение  
 
На ден 22.12.2009 година лицето Славе Кромидоски 

беше именувано за извршител за подрачјето на Осно-
вен суд Прилеп и Основен суд Крушево, поради што 
Комората на извршители на РМ, врз основа на член 34 
став 5 од Законот за извршување („Службен весник на 
РМ” бр. 35/2005 и 50/2006), одлучи како во изреката на 
ова решение. 

 
    Бр. 01-229                        Комора на извршители 

12 февруари 2010 година       на Република Македонија 
      Скопје                                   Претседател, 
                              Антонио Коштанов, с.р. 

___________ 
421. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ на ден 17.02.2010 го-
дина, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Томашевски Павел, со живеалиште 

во Скопје на ул. „Сава Ковачевиќ” бр.47-2/9,  именуван 
за подрачјето на Основен суд Скопје I - Скопје и Осно-
вен суд Скопје II - Скопје, датумот 01.03.2010 година,  
се определува како ден за отпочнување со работа како 
извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Образложение  

 
На ден 14.12.2009 година лицето Томашевски Па-

вел беше именувано за извршител за подрачјето на Ос-
новен суд Скопје I - Скопје и Основен суд Скопје II - 
Скопје, поради што Комората на извршители на РМ, 
врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ” бр.35/2005 и 50/2006), одлу-
чи како во изреката на ова решение. 

 
      Бр. 01-252                      Комора на извршители 

17 февруари 2010 година       на Република Македонија 
      Скопје                                   Претседател, 
                             Антонио Коштанов, с.р. 
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