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____________________ 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1317. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 4 став 4 и 29-а од 
Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 14/2008, 64/2009 и 24/11) и Заклучокот на Комисијата за верификација на фактите од 10 март 
2011 година, број 07-272/1, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 април  2011 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА КОНСТАТИРАЊЕ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ УСЛОВ ЗА ВРШЕЊЕ 
ЈАВНА ФУНКЦИЈА И ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА – 

СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. Собранието на Република Македонија, констатира дека судијата на Уставниот суд на Република Македо-

нија Трендафил Ивановски не го исполнува дополнителниот услов за вршење  јавна функција - судија на 
Уставниот суд на Република Македонија, утврден во членот 2 став 1 од Законот за определување дополните-
лен услов за вршење јавна функција, поради што  престанува да ја врши јавната функција - судија на Уставни-
от суд на Република Македонија. 

II. Собранието на Република Македонија констатацијата од точката I на оваа одлука ја заснова врз основа 
на Заклучокот на Комисијата за верификација на фактите од 10 март 2011 година, број 07-272/1, со кој се кон-
статира дека Решението на Комисијата за верификација на фактите број 07-1083/1 од 29 септември 2010 годи-
на потврдено со Пресуда на Управниот суд У-5.бр.1128/2010 од 8 октомври 2010 година и Пресуда на Врхов-
ниот суд на Република Македонија УЖП. бр. 977/2010 од 2 март 2011 година е КОНЕЧНО. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Бр. 07-1938/1                                                      Претседател 

11 април 2011 година                            на Собранието на Република 
    Скопје                                                      Македонија, 
                                                            Трајко Вељаноски, с.р. 
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1318. 
Врз основа на членот 127 став 3 од Законот за ради-

одифузната дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10 и 
145/10), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 април 2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА МАКЕДОНСКАТА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 
 
I. За членови на Советот на Македонската радио-те-

левизија, се именуваат: 
1. д-р Никола Жежов, доцент на Филозофскиот фа-

култет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, 

2. м-р Даниела Блажевска, асистент на Правниот 
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, 

3. Адем Беадини, дипл. правник, генерален секре-
тар на Државниот универзитет во Тетово, 

4. доцент д-р Висар Ганиу, наставник на Факулте-
тот за физичка култура на Државниот универзитет во 
Тетово, 

5. Ѓулен Емин, раководител на Сектор за правни и 
административно-технички работи при Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ - Битола, 

6. м-р Демуш Бајрами, советник на ректорот за од-
носи со јавноста и комуникации на Универзитетот на 
Југоисточна Европа - Тетово, 

7. Дрита Каба Карага, актерка во Н.У. Албански те-
атар - Скопје, 

8. м-р Атила Клинче, актер - прва група во Н.У. 
Турски театар - Скопје, 

9. Снежана Клинчарова,  новинар, советник за од-
носи со јавност во општината Бутел, 

10. д-р Сашо Поповски, генерален секретар на 
МОК, 

11. Горан Трпеноски, уредник на политичка рубри-
ка во „Вест“, 

12. Фејзи Ајдари, новинар, 
13. Иван Туџаров, генерален директор на АД „РЕП-

ЛЕКФАРМ“ - Скопје, 
14. Методија Пејоски, член на Управните одбори на 

МАСИТ, Сојузот на стопански комори и ИКТ Комора-
та на Македонија, 

15. проф. м-р Гордана Јосифова - Неделковска, де-
кан на Факултетот за музичка уметност во Скопје, 

16. Славе Димитров, композитор, пејач аранжер и 
музички продуцент, 

17. проф. Јорданчо Чеврески, при Факултетот за 
драмски уметности - Скопје, 

18. Милица Трпевска, дипломиран новинар и поли-
тиколог, 

19. Слободан Чашулев, политички аналитичар, но-
винар и консултант од Скопје, 

20. м-р Јагнула Куновска, адвокат од Скопје,  
21. Миле Менковски, магистер по машински науки 

од Скопје, 

22. доцент д-р Агим Лека, на Филолошкиот факул-
тет „Блаже Конески“- Скопје и 

23. Арсим Калеци, актер од Струга. 
II. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

мандатот на досегашните членови на Советот им пре-
станува. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-1939/1                              Претседател 

11 април 2011 година         на Собранието на Република 
    Скопје                                     Македонија, 
                                           Трајко Вељаноски, с.р. 

_____________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1319. 
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за привати-

зација и закуп на градежно земјиште („Службен весник 
на Рeпублика Македонија“ бр.4/05, 13/07, 165/08, 
146/09 и 18/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8.4.2011 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНА НА 
НАДОМЕСТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖ-
НОТО ЗЕМЈИШТЕ ШТО СЕ ПРИВАТИЗИРА, НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НАПЛАТА НА НАДО-
МЕСТОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО  

ЗЕМЈИШТЕ 
 

Член 1 
Во Уредбата за висина на надомест за приватизација 

на градежното земјиште што се приватизира, начинот и 
постапката за наплата на надоместот за приватизација на 
градежно земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.87/07, 26/08, 115/09 и 46/10) во членот 5 
став 2 процентот „35%“ се заменува со „30%“. 

 
Член 2 

Прегледот за висината на надоместот за приватиза-
ција на градежното земјиште, се заменува со нов Прег-
лед кој е составен дел на оваа уредба. 

 
Член 3 

На постапките за приватизација на градежното зем-
јиште започнати пред денот на влегување во сила на 
оваа Уредба, ќе се применува висината на надоместо-
кот определена со Прегледот кој е составен дел на оваа 
уредба. 

 
Член 4 

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

 
Бр.51-2504/1                     Претседател на Владата 

8 април 2011 година              на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 36 став 2 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА 

КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ КАВАДАРЦИ, БЕРОВО, 
СВЕТИ НИКОЛЕ, КУМАНОВО, СТРУГА, КРАТОВО, РЕСЕН, КИЧЕВО, 

ВЕЛЕС И РАДОВИШ 
 
1. Со давањето на дивечот на концесија во ловиштата во Република Македонија на концесионер - правно 

лице се oбезбедувааат услови за: одгледување и заштита на дивечот; oдржување на нормална бројна состојба 
на дивечот според капацитетот на ловиштето; реинтродукција на основните ловностопански видови во лови-
штето заради побрзо постигнување на капацитетот на ловиштето; создавање на ремизи во ловиштето за разм-
ножување, заштита, прехрана и прихрана на дивечот под заштита; преземање на превентивни и други мерки 
за заштита на дивечот од болести; одржување на бројот на дивечот без заштита во обем кој не претставува 
опасност за дивечот под заштита; отстранување на кучиња и мачки скитници; обезбедување на храна, мир и 
вода за дивечот; одредување и спроведување на ловостој, привремена и трајна забрана за ловење на одредени 
видови дивеч; подигање и одржување на ловно-технички објекти во ловиштето; вршење на лов со расни ку-
чиња (педигрирани); користење на соодветни средства за ловење и чување на дивечот во ловиштето. 

2. Основна цел на давањето на дивечот на концесија е планско одгледување, заштита и користење на диве-
чот во ловиштата. 

3. Предмет на концесија е давање на дивечот на користење со концесија на дел од  ловиштата востановени 
со Одлуката за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.125/09) и тоа: 

1320. 
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4. Основен услов за доделување на концесијата е 
должината на концесискиот период и тоа: ситниот ди-
веч за време од 10 години, а крупниот дивеч за време 
од 20 години. 

Дивечот во ловиштата на концесија може да се даде 
на домашно и странско правно лице кое ги исполнува 
условите предвидени со Законот за ловството и Зако-
нот за концесии и други видови на јавно приватно 
партнерство. 

Странските правни лица имаат право да учествува-
ат на јавниот конкурс доколку имаат регистрирано по-
дружница во Република Македонија, согласно Законот 
за трговски друштва. 

Концесионер на дивеч во ловиште може да биде 
правно лице кое ги исполнува следните услови: 

     1. Да е регистрирано за вршење дејност ловство; 
     2. Да има материјално-технички можности за вр-

шење на дејноста ловство; 
     3. Да понуди програма за развојни можности на 

дивечот под заштита во ловиштето; 
     4. Да има вработено најмалку едно стручно лице 

со завршено високо или средно образование од шумар-
ска струка со положен испит по предметот ловство. 

     5. Да обезбеди банкарска гаранција во висина на 
предвидениот надомест за концесија утврден во посеб-
ната ловностопанска основа за соодветното ловиште. 

5. Давањето на дивечот во ловиштето на концесија 
се врши по пат на јавен конкурс. Јавниот конкурс трае 
30 дена од денот на распишувањето. 

6. За концесија на дивечот во соодветното ловиште 
концесионерот плаќа годишен надоместок. Надоместо-
кот се утврдува во висина од 20% од вредноста на пла-
нираниот годишен застрел на дивечот согласно со по-
себната ловностопанска основа за соодветното лови-
ште, а се плаќа до 30 јуни за тековната година, на сме-
тка на Буџетот на Република Македонија. 

7. Постапката за доделување на концесија ќе ја под-
готви, организира и спроведе Комисија за спроведува-
ње на постапка за давање на дивечот на концесија фор-
мирана од страна на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Комисијата ќе ја подготви 
тендерската документација за оваа постапка во рок од 
30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

8. Надоместокот за издавање на тендерската доку-
ментација за оваа постапка изнесува 1.000,00 денари.  

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

 
      Бр.51-1507/1                      Заменик на претседателот 
5 април 2011 година                на Владата на Република 

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

___________ 
1321. 

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработу-
вање и работа на странци („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 70/2007, 5/2009 и 35/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТ-
НИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Квотата на работни дозволи за 2011 година се опре-
делува во вкупна висина од 3.000 работни дозволи (во 
натамошниот текст: квота). 

Член 2 
(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 

3.000 работни дозволи се распределува во групи на ра-
ботни дозволи за следните цели: 

- 1600 дозволи за вработување на странци во Репуб-
лика Македонија; 

- 600 дозволи за работа на странци преместени во 
Република Македонија; 

- 100 дозволи за работа, обука и доусовршување; 
- 500 дозволи за работа за сезонско работење на 

странци и 
- 200 дозволи за работа за поединечни услуги од 

странци. 
(2) Во квотите од став 1 на овој член не се опфатени 

странците од член 5 став (3) од Законот за вработување 
и работа на странци („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 70/2007,  5/2009 и 35/2010). 

(3) Министерството надлежно за работи од областа 
на трудот (во натамошниот текст: министерство), имај-
ќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на трудот 
може да изврши прераспоредба на квотите за одделни 
намени од став 1 од овој член, од една група на работ-
ни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од вкупниот 
број на одобрени работни дозволи. 

(4) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1 
на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на 
издадените дозволи за вработување во календарската 
година без оглед на времето на важноста на таквата 
дозвола. Дозволата за вработување продолжена по 
шест месеци, не се засметува во вкупната годишна кво-
та на дозволи за вработување. 

(5) Бројот на важечките работни дозволи од став (1) 
на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување 
на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Агенцијата), по одделни намени не смее да ја надмине 
квотата определена со оваа одлука.  

 
Член 3 

(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од 
член 2, став (1), алинеја 1  на оваа одлука, работни доз-
воли за поединечни цели ќе се издаваат согласно прио-
ритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за врабо-
тување и работа на странци.  

(2) За нови работни дозволи се наменети 1600 ра-
ботни дозволи, кои се распределуваат на: 

- 700 работни дозволи за назначени работници, кои 
ќе бидат издадени без проверка на состојбата и услови-
те на пазарот на трудот, 

- 200 работни дозволи за странци со специфични за-
нимања и знаења, кои не е можно да се добијат со шко-
лување и оспособување во Република Македонија,  

- 700 дозволи за други нови вработувања. 
(3) Квотата на дозволи од овој член став (2) алинеја 3, 

дозволи за други нови вработувања се распределува на: 
- 500 дозволи за вработување на странци со петти 

или повисок степен на образование, 
- 200 дозволи за вработување од втор до четврти 

степен на образование. 
 

Член 4 
(1) Квотатата на работните дозволи за сезонско ра-

ботење на странци од член 2, став (1), алинеја 4 на оваа 
одлука, дозволите се распределуваат на: 

- 250 дозволи за работа за сезонска работа во гра-
дежништвото, 

- 150 дозволи за работа за сезонска работа во земјо-
делието и шумарството, како и 

- 100  дозволи за работа за други сезонски работи. 
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(2) На работодавачот не може да му се издадат по-
голем број на работни дозволи за сезонско работење на 
странци во градежништвото од вкупниот број на вра-
ботени работници кои непрекинато работеле шест ме-
сеци кај работодавачот во последната година. Во тој 
број не се вметнати странците, кои биле вработени врз 
основа на дозвола за работа за сезонска работа. 

(3) На работодавачот може да му се издадат толку 
дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството 
и шумарството, колку што од искажаната потреба оста-
не по обезбедувањето на македонските и со нив изед-
наченте сезонски работници. 

 
Член 5 

(1) Министерството ја следи искористеноста на 
квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука 
и состојбата на пазарот на трудот. 

(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се из-
мени, Владата на Република Македонија на предлог на 
министерството презема мерки согласно член 5 став (7) 
од Законот за вработување и работа на странци.  

 
Член 6 

(1) Работните дозволи, кои биле издадени до влегу-
вањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квота-
та од член 2, став (1) на оваа одлука. 

 
Член 7 

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

 
Бр.51-1662/1                      Заменик на претседателот 

5 април 2011 година               на Владата на Република   
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1322. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” , бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИ-
КА ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КРЕХЛЕНДОРФ 

 
Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 
Сојузна Република Германија, со седиште во Крехлен-
дорф. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр.51-1708/1                     Заменик на претседателот 
5 април 2011 година               на Владата на Република 

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

1323. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 

ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО АЛБАНИЈА 
 
1. За учество во вежбовна активност-нуркачки курс 

во Албанија, (во натамошниот текст: вежбовна актив-
ност) која ќе се одржи во Валона, Албанија, во перио-
дот од 18 до 27 април 2011 година, се испраќаат 3 при-
падници на Армијата на Република Македонија. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат, сместувањето и 
исхраната на учесниците во вежбовната активност ги 
обезбедува Амбасадата на Кралството Холандија во 
Република Македонија, а трошоците за транспорт на 
персоналот и опремата се на товар на Министерството 
за одбрана на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
Бр.51-1986/1                      Заменик на претседателот 

5 април 2011 година                на Владата на Република   
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1324. 

Врз основа на член 17-a од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07 и 
35/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА  ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ДЕМИР КАПИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижни ствари, лоцирани на Катастарска парцела 
бр.178/3, Катастарска општина Дрен, евидентирани во 
Имотен лист бр.217, викано место Кочани, сопственост 
на Република Македонија и тоа:  

- објект бр. 1 со вкупна површина од 28 м2;  
- објект бр. 2 со вкупна површина од 28 м2 и  
- објект бр. 4 со вкупна површина од 8 м2. 
 

Член 2 
 Недвижните ствари, од член 1 од оваа одлука се 

даваат на трајно користење, без надомест на општина 
Демир Капија. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
одбрана и општина Демир Капија во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.51-2032/1                       Заменик на претседателот 

5 април 2011 година                 на Владата на Република   
    Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1325. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижни ствари: 

- земјиште со вкупна површина од 2 786 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.1009, викано место 
Шорка и бр. 1846, викано место Благој Горев, Ката-
старска општина Велес, (Црпна Станица и Дом на АРМ 
Велес), евидентирано во Имотен лист бр. 25284, сопс-
твеност на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 12 017 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.650, викано место Бу-
димка, Катастарска општина Двориште, (караула Дво-
риште), евидентирано во Имотен лист бр. 838, сопстве-
ност на Република Македонија ; 

- земјиште со вкупна површина од 18 317 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.1129/7, викано место 
Широка Падина, бр.1676, бр.1731 викано место Полего 
и  бр.1816, викано место Коловоз, Катастарска општи-
на Драгош, (караула Лерински Пат), евидентирано во 
Имотен лист бр. 142, сопственост на Република Маке-
донија; 

- земјиште со вкупна површина од 6 022 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.1028, бр.1046 и 
бр.1047, викано место Село, Катастарска општина Ско-
чивир, (караула Скочивир), евидентирано во Имотен 
лист бр. 6, сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 7 300 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.871, викано место Мо-
моки, Катастарска општина Скочивир, (Скочивир), 
евидентирано во Имотен лист бр. 330, сопственост на 
Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 11 532 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.1477, викано место Ча-
марка, бр.1925/3, викано место Дабица и бр.3468, вика-
но место Битолски Пат, Катастарска општина Живојно, 
(караула Живојно), евидентирано во Имотен лист бр. 
298, сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 42 594 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.1059, викано место Ка-
раджа; Караџа, бр.1086/4, викано место Караджа, 
бр.1304/16 и бр.1304/41, викано Бели Брег, Катастарска 
општина Гермијан, (караула Гермијан), евидентирано 
во Имотен лист бр. 663, сопственост на Република Ма-
кедонија; 

- земјиште со вкупна површина од 16 327 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.692, бр.694 и бр.697, 
викано место Голем Јавор, Катастарска општина Гевге-
лија, (караула Гевгелија), евидентирано во Имотен 
лист бр. 19052, сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 10 530 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.745, викано место Ма-
ла Чешма, Катастарска општина Селемли, (караула Се-
лемли), евидентирано во Имотен лист бр. 50, сопстве-
ност на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 11 832 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.160/1 и бр.160/2, вика-
но место Брња Мари, Катастарска општина Хума, (ка-
раула Коњско), евидентирано во Имотен лист бр. 307, 
сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 14 934 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.44, викано место Дол-
но Луково Поле, Катастарска општина Бродец, (карау-
ла Радика), евидентирано во Имотен лист бр. 49, сопс-
твеност на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 6 502 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.379, викано место Ко-
стени, Катастарска општина Баниште, (караула Бани-
ште), евидентирано во Имотен лист бр. 8, сопственост 
на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 9 247 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.45 и бр.46, викано ме-
сто Караула, Катастарска општина Стар Истевник, (ка-
раула Истевник), евидентирано во Имотен лист бр. 721, 
сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 4 258 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.121/2, викано место 
Равното и бр.502, викано место Чука, Катастарска оп-
штина Костин Дол, (караула Костин Дол), евидентира-
но во Имотен лист бр. 55, сопственост на Република 
Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 8 595 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.1789, викано место Пе-
тков Камен, Катастарска општина Селник, (караула 
Селник), евидентирано во Имотен лист бр. 60, сопстве-
ност на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 26 865 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.205, бр.206, бр.207, 
бр.208/1, бр.208/2, бр.209, бр.210, бр.211/1 и бр.211/2, 
викано место Старо Село, Катастарска општина Нико-
лиќ, (караула Николиќ), евидентирано во Имотен лист 
бр. 83, сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 8 542 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.202, бр.203, викано ме-
сто Девебаир и бр.552, викано место Чука, Катастарска 
општина Узем, (караула Деве Баир), евидентирано во 
Имотен лист бр. 90, сопственост на Република Македо-
нија; 

- земјиште со вкупна површина од 11 527 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.304, бр.305 и бр.306, 
викано место Јончевица, Катастарска општина Трново, 
(караула Коприва), евидентирано во Имотен лист бр. 
138, сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 2 345 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.2094, викано место Ко-
либа и бр.2608, викано Село, Катастарска општина Љу-
бојно, (караула Љубојно), евидентирано во Имотен 
лист бр. 150, сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 16 994 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.25, викано место Коко-
шкина Вода, Катастарска општина Мали Влај, (караула 
Мали Влај), евидентирано во Имотен лист бр. 126, 
сопственост на Република Македонија; 
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- земјиште со вкупна површина од 13 511 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.128, викано место Под 
Корија, Катастарска општина Дренок, (караула Дре-
нок), евидентирано во Имотен лист бр. 67, сопственост 
на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 1 499 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.100, викано место Ка-
раула, Катастарска општина Радолишта вон град, (ка-
раула Три Шилка), евидентирано во Имотен лист бр. 
507, сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 6 587 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.2573, викано место Ло-
ков, Катастарска општина Радожда, (караула Ќафасан), 
евидентирано во Имотен лист бр. 323, сопственост на 
Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 158 149 м2, ло-
цирано на Катастарска парцела бр.634/3, викано место 
Градиште, Катастарска општина Ст. Коњарево вон, 
(караула Ст. Коњарево), евидентирано во Имотен лист 
бр. 220, сопственост на Република Македонија и 

- земјиште со вкупна површина од 7 295 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.464, викано место Село 
и бр.5077, викано место Крива Бука, Катастарска оп-
штина Панчарево, (караула Панчарево), евидентирано 
во Имотен лист бр. 441, сопственост на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 2 

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

 
      Бр.51-2034/1                      Заменик на претседателот 
5 април 2011 година                на Владата на Република 

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

___________ 
1326. 

Врз основа на член 17-a од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07 и 
35/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижни ствари –  деловни простории со вкупна повр-
шина од 648 м2,  лоцирани на Катастарска парцела 755 
дел 14, Катастарска општина Кисела Вода 2, евиденти-
рани во Имотен лист бр. 50931, улица Руди Чаевац број 
8, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се дава-
ат на трајно користење, без надомест на градот Скопје.  

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
одбрана и градот Скопје во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
      Бр.51-2332/1                      Заменик на претседателот 
5 април 2011 година               на Владата на Република 

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

___________ 
1327. 

Врз основа на член 25 став 5 од Законот за јавен 
долг („Службен весник на Република Македонија” бр. 
62/05, 88/08 и 35/11), Владата на Република Македони-
ја на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛО-
ВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
КАЈ СТОПАНСКА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ, КОМЕРЦИ-
ЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ И ШПАРКАСЕ БАНКА 

А.Д. СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 

и деловен простор на Република Македонија се задол-
жува кај Стопанска банка А.Д. Скопје, Комерцијална 
банка А.Д. Скопје и Шпаркасе банка А.Д. Скопје, со 
долгорочен кредит во износ до 7.064.062,00 евра за 
период од 12 (дванаесет) години со вклучени 2 (две) 
години грејс период сметано од денот на првото повле-
кување на средствата од кредитот. 

 
Член 2 

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на 
оваа одлука Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија 
ќе ги користи за финансирање на Проектот “Катна га-
ража 9.13 - Голем ринг” под следните услови: 

- рок за враќање: 12 (дванаесет) години со вклучени  
2 (две) години грејс период сметано од денот на првото 
повлекување на средствата од кредитот;  

- каматна стапка: годишен ЕУРИБОР + 4,75 про-
центни поени годишно; 

- еднократна провизија за управување и обработка: 
0,75% од износот на кредитот која се плаќа само за 
времетраењето на грејс периодот; 

- провизија за управување и обработка: 0,25% од 
износот на кредитот која ќе се плати еднократно пред 
влегување на кредитот во отплата; 

- без провизија за предвремено враќање. 
 

Член 3 
Условите и начинот на користење на заемот, како и 

сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, 
се утврдуваат со Договорот за долгорочен  кредит кој 
ќе се склучи помеѓу Јавното претпријатие за стопани-
сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија и Стопанска банка А.Д. Скопје, Комерцијална 
банка А.Д. Скопје и Шпаркасе банка А.Д. Скопје. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51-2375/1                      Заменик на претседателот 

5 април 2011 година                на Владата на Република   
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 20 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 161/2010), а во врска со член 49, став (1) од Законот за здру-
женија и фондации („Службен весник на Република Македонија” бр.52/2010), член 2 од Одлуката за критериу-
мите и постапката за распределба на средствата за финансирање на програмските активности на здруженија на 
граѓани и фондации од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” 
бр.23/2009) и точка 2 од Програмата за финансирање на програмските активности на здруженија и фондациите 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.6/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8.4.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 
НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА 

И ФОНДАЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши распределба на 15.000.000 денари од планираните средства во Буџетот на Република 

Македонија за 2011 година, раздел 040.01-Влада на Република Македонија, Потпрограма 10-Администрација, 
ставка 463-Трансфер до невладини организации, наменети за финансирање на програмските активности на здру-
женијата и фондациите, како учество на Републиката во финансирањето на следните здруженија и фондации: 

 
I. Зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработе-

ност, пораст на животниот стандард и квалитет на живеење 
Број на грантови    33 
Висина на грант     312.500 денари 

1328. 
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II. Интеграција во НАТО и ЕУ, врз основа на остварување на сите реформи и критериуми и решавање 
на спорот со Грција врз принципот на незагрозување на националниот идентитет 

Број на грантови    5 
Висина на грант     312.500 денари 
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III. Продолжување на борбата против криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на правото
Број на грантови    5 
Висина на грант     312.500 денари 

IV. Инвестирање во образованието како најсигурен пат за создавање силни индивидуи и силна држава
 
Број на грантови    5 
Висина на грант     312.500 денари 

Член 2
Се задолжуваат здруженијата и фондации од член 1 од Одлуката, во рок од 30 дена по завршувањето на 

своите програмски активности, а најдоцна до 31.1.2012 година, да достават извештај за користењето на средс-
твата до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

За извршување на оваа одлука се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
Бр. 51-2505/1                                                                                                                   Претседател на Владата 

8 април 2011 година                                                                                                            на Република Македонија,  
    Скопје                                                                                                                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2011 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ 
АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ СО ЦЕЛ ПРОМОВИРАЊЕ  

НА МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИ 

1329. 
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Стр. 18 - Бр. 48 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 април 2011 
 

 Бр. 51-2256/1                                                                                          Заменик на претседателот
8 април 2011 година                                                                                     на Владата на Република   

    Скопје                                                                                                             Македонија, 
                                                                                                                    Абдилаќим Адеми, с.р. 
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1330. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија   бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИ-
КА ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КРЕХЛЕНДОРФ  

 
1. Владата на Република Македонија за Почесен 

конзул на Република Македонија во Сојузна Република 
Германија, со седиште во Крехлендорф го именува: 

-  Петер Ралф Штрицл. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 33/1                               Заменик на претседателот 
5 април 2011 година                на Владата на Република 

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

___________ 
1331. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија   бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈАНСКА  

РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРИ 
 
1.  Владата на Република Македонија за Почесен 

конзул на Република Македонија во Италијанска Ре-
публика, со седиште во Бари, го именува: 

-  Марчело Вернола. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 43/1                              Заменик на претседателот 
5 април 2011 година                на Владата на Република 

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

1332. 
Врз основа на член 92 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.17/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИ-
ТЕТОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕ-

НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
За членови на Комитетот за градежно земјиште соп-

ственост на Република Македонија се определуваат: 
- Елена Кузмановска - Министерство за транспорт и 

врски; 
- Јасминка Киркова, - Министерство за транспорт и 

врски; 
- Пене Пенев - Министерство за локална самоуправа; 
- Георги Стојков - Министерство за финансии; 
- Рамиз Мерко - ЗЕЛС; 
- Марјан Ристески - ЗЕЛС; 
- Александар Петрески – ЗЕЛС. 
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила на денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен Весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51-2381/1                      Заменик на претседателот 

5 април 2011 година               на Владата на Република   
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1333. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за престанок и за давање 
на трајно користење на движни ствари на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со шуми „Македонски шу-
ми“, објавена во „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 42/2011, направена е техничка грешка, по-
ради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА 
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  

СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ 
 
Во член 1, во Опис на одземениот предмет, во вто-

рата графа во ТМВ-ДАФ, FT-480, XLRTE47XSOE470, 
под регистарскиот број наместо: „SK-980 SF“, треба да 
стои: „SK-960 SF“. 

 
Бр.51-1788/2                      

8 април 2011 година                Од Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
1334. 

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ОБЛАСТИ ПОГОДНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО  
НА ВИНА СО ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува означувањето на географските области погодни за производство на вина со 
географски назив. 

 
Член 2 

Географска област на потекло на регионално вино (или трпезно вино со географска ознака - ВГО) е реон. 
Географската област - реон за производство на регионално вино е целата територија под лозови насади на 

Република Македонија. 
 

Член 3 
Географска област на потекло погодна за производство на вино со контролирано потекло (ВКП) е виногорје. 
Географските области- виногорја погодни за производство на вино со контролирано потекло (ВКП) се: 

Скопско, Велешко, Тиквешко, Гевгелиско-Валандовско, Струмичко-Радовишко, Овчеполско, Кочанско-Винич-
ко, Кумановско, Кратовско, Пијанечко, Прилепско, Битолско, Преспанско, Охридско, Кичевско и Тетовско ви-
ногорје.  

Листата на географски области погодни за производства на вина со географски назив во Република Македо-
нија по катастарски општини е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.   

 
Член 4 

Географските области на потекло погодни за производство на вино со контролирано и гарантирано потекло 
(ВКГП) се локалитет, месности и/или ограничени лозарски единици. 

Географските области - локалитет, месности и/или ограничени лозарски единици погодни за приоизводство 
на вино со контролирано и гарантирано потекло (ВКГП) се утврдуваат со елеборатот врз основа на заеднички 
хомогени, климатски и педолошки карактеристики на географската област и други производни карактеристики 
имајќи ја во предвид постојната традиција за производство на вино. 

Името на локалитетот, месноста и/или ограничените лозарски единици се утврдуваат врз основа на името на 
месноста. 

Обележувањето на локалитетот, месноста и/или ограничените лозарски единици се врши согласно катастар-
скиот премер во Република Македонија. 

 
Член 5 

Производниот потенцијал на секоја парцела насадена со винова лоза за производство на регионално вино из-
несува до 18.000 кг/ха, со рандман до 70%. 

Производниот потенцијал на секоја парцела насадена со винова лоза за производство на вина со контролира-
но потекло изнесува до 15.000 кг/ха, со рандман до 65%. 

Производниот потенцијал на секоја парцела насадена со винова лоза за производство на вина со контролира-
но и гарантирано потекло изнесува до 8.000 кг/ха, со рандман до 55%. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.08-2325/4 

30 март 2011 година                                                                                                                           Министер, 
   Скопје                                                                                                                                Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1335. 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ ЗАВОД ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ  
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ  

„РАНКА МИЛАНОВИЌ” СКОПЈЕ 
 
1. Се дава согласност на Статутот на Ј.У. Завод за 

згрижување,воспитување и образование на деца и мла-
динци „Ранка Милановиќ”-Скопје, број 01-212/4  доне-
сен од Управниот одбор на Јавната установа, на седни-
цата одржана на  10.3.2011 година. 

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

 
Бр. 10-2421/2 

4 април 2011 година                             Министер, 
   Скопје                                     Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1336. 
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во Правилникот за начинот на обеле-
жување на проектирана градба на терен („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 32/11), направена е 
техничка грешка, поради што министерот за транспорт 
и врски, дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕ-
ЖУВАЊЕ НА ПРОЕКТИРАНА ГРАДБА НА ТЕРЕН 

 
Во Правилникот за начинот на обележување на 

проектирана градба на терен („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 32/11) наместо нумеричките 
броеви на членовите по член 2 и тоа:  2,  3, 4, 5,  6, 7, 8 
и 9, треба да стојат нумеричките броеви: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 и 10. 

  
     Бр. 01-4812/1  
5 април 2011 година                         Министер,  
        Скопје                          Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1337. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), член 28 
од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), член 28 
и 29 од Законот за данокот на додадена вредност 
(„Службен весник на РМ”  бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 11.4.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 41,512 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 42,812 
   
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 43,918 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 43,577 
   
г) Мазут                                                           ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 35,073 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини                                       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                 до 80,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                 до 82,00 
 
б) Дизел гориво                                               ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                            до 71,00 
 
в) Масло за горење                                         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до 60,00 
 
г) Мазут                                                           ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 42,908 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-
вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                  до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                  до 0,080 
 
б) Дизел гориво                                                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                             до 0,030 
 
в) Масло за горење                                          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                  до 0,040 
 
г) Мазут                                                              ден/кг 
- М-1 НС                                                           до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 

од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени деривати кои сог-
ласно Законот за задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени 
со овој закон при увоз и/или производство на нафте-
ни деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                  до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                  до 0,890 
 
б) Дизел гориво                                               ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                            до 0,300 
 
в) Масло за горење                                          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до 0,300 
   
г) Мазут                                                            ден/кг 
- М-1 НС                                                          до 0,740 
   

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини                                       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 22,038 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 22,009 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 12,222 
 
в) Масло за горење                                         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до 3,230 
 
г) Мазут                                                            ден/кг 
- М-1 НС                                                          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 12.4.2011 година. 

 
   Бр. 02-520/1    

11 април 2011 година                          Претседател, 
   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 

_________ 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
1338. 

Врз основа на член 63 од Законот за заштита и спа-
сување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.34/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11), директорот на 
Дирекцијата за заштита и спасување, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ИЗГРАДБА 
НА ЈАВНИ ЗАСОЛНИШТА 

                                     
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат техничките нор-
мативи за изградба на јавни засолништа (во натамош-
ниот текст засолништа). 

 
Член 2 

Како засолниште, во смисла на овој правилник, се 
смета градежен објект, односно дел од градежен об-
јект, за основна заштита, засолнување на населението, 
материјалните добра и културното наследство на Ре-
публика Македонија во услови на природни непогоди 
и други несреќи во мир, вонредна состојба и воена со-
стојба. 
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Член 3 
 Засолништата од член 2 од овој правилник  се про-

ектираат и градат така да имаат: 
1) затворени и функционално поврзани простории 

што обезбедуват заштита од механичко, топлотно, ра-
дијационо  и хемиско дејство на оружје; 

 2) влез и помошен излез што се отпорни на ударен 
бран од експлозија и 

 3) вградени средства, опрема и уреди за заштита на 
отворите и за задоволување на неопходните физиоло-
шки потреби на лицата предвидени за престој во засол-
ништето. 

                                                       
Член 4 

Заштитните својства на засолништето се изразуват 
со отпорноста на дејството на оружјето што засолни-
штето може да го поднесе без нарушување на функци-
јата и тоа: 

 1) Во однос на механичкото дејство: 
 - со големината на натпритисокот на воздушноит 

ударен бран од експлозија (во натамошниот текст: нат-
притисокот) и 

- со калибарот на авиобомбата или на друг проек-
тил што дирекно ќе го погоди засолништето; 

2) Во однос на радијационото дејство: 
- со јачината и интезитетот на радиоактивните зра-

чења (гама – зраци, неутрони); 
3) Во однос на топлотното дејство; 
– со интезитетот и количеството на топлината и       
4) Во однос на хемиското дејство: 
– со концентрацијата на отровните материи во над-

ворешната атмосфера. 
Заштитните својства на влезот и на помошните из-

лези на засолништето се изразуваат со отпорноста на 
механичките дејства според став 1 точка 1 на овој член.  

Заштитните својства на засолништата се искажува-
ат со големината на натпритисокот, односно со калиба-
рот во авиобомбата што дирекно ќе го погоди засолни-
штето, при што се подразбираат и припаѓачките за-
штитни својства спрема другите дејства од ставот 1 на 
овој член (во натамошниот текст: обем на заштита). 

 
Член 5 

Засолништето за основна заштита има: 
1) Обем на заштита од 100 кРа натпритисок; 
2) Функционално решени простории опремени за 

седумдневен непрекинат престој до 300  лица. 
 

II. ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ 
НА ЗАСОЛНИШТАТА 

 
1. Влез 

 
Член 6 

Влезот во засолништето се конструира така што 
средството за затворање на влезниот отвор да биде за-
штитено од непосредно механичко, топлинско и ради-
јационо дејство.            

 
Член  7 

Бројот и големината на влезните отвори во засолни-
штето се следните: 

1) за засолништа до 50 лица  -  еден светол отвор од 
62,5/180 cm: 

2) за засолништа над 50  до 100 лица  -  еден светол 
отвор од 80/180cm: 

3) за засолниште над 100 до 300 лица – по еден све-
тол отвор од 100/180cm  односно од 110/200cm  на  се-
кои 200 лица, или по еден светол отвор од 80/180 cm  
на секои 100 лица.   

                                     
Член 8 

Пред влезниот отвор се формира, по потреба, про-
ширување на влезниот ходник. Димензиите на тоа про-
ширување се определуваат според видот и конструкци-
јата на средството за затворање на отворот на влезот, 
така што светлиот влезен отвор и светлиот отвор на 
влезниот ходник да не се намалуваат кога вратата е 
отворена. 

 
Член 9 

Влезниот ходник на засолништето како самостоен 
објект може да биде хоризонтален или во наклон, со 
рампа односно скали. 

Влезниот ходник на засолништето како самостоен 
објект има најмалку две хоризонтални скршнувања под 
агол α = 90o + 15o. Односот на должините на оските на 
праволинскиот дел на ходникот, според светлата 
широчина на ходникот, се изведува да биде што пого-
лем. 

 
Член 10 

Светлата широчина на влезниот ходник во засолни-
штето изнесува најмалку:  

1) за минување до 100 лица -  80cm; 
2) за минување од 100 до 200 лица  - 120cm и 
3) за минување од 200 до 300 лица  - 180cm. 
При  реконструкција на просториите погодни за 

засолниште, светлите широчини можат да се намалат 
до 25%. 

Најмалата светла височина на влезниот ходник во 
засолништето изнесува 200cm, а за реконструкции  
180cm. 

 
Член 11 

Ако се предвидува во засолништето да се влегува 
од визбена просторија, влезниот ходник треба да е па-
ралелен со влезниот отвор со проширување според 
член 8 од овој правилник. 

Влезниот ходник во визбената просторија треба да 
го преклопува влезниот отвор од една односно во обете 
страни за големината:                   

 
L =   Š + h    
            2         каде што е:  
Š-широчината определена во член 10 од овој пра-

вилник, а  
h - височина на влезниот ходник. 
 
                                                                                                                    

2. Помошен излез 
                                                                   

Член 12 
Помошниот излез од засолништето се конструира 

така што средството за затворање на излезниот отвор 
да биде заштитено од непосредно механичко, топлотно 
и радијациско дејство на оружје. 
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Член 13 
Пред средството за затворање на излезниот отвор се 

формира, по потреба, проширување на излезниот ход-
ник. Димензиите на тоа проширување се определуваат 
според видот и конструкцијата на средството за затво-
рање на отворот и на  елементот на системот за прове-
трување, така што светлиот отвор на излезот и на из-
лезниот ходник да не се намалува кога вратата е отво-
рена. 

 
Член  14 

Ходникот на помошниот излез, окното на помош-
ниот излез и вшмукувачкиот отвор водат надвор од зо-
ната на уривање. Ходникот на помошниот излез може 
да води низ визбените и други погодни простории пре-
ку кои можат безбедно да се напуштат засолништето и 
зоната на уривање. 

Ходникот на помошниот излез, може да се користи 
за довод на воздух. 

Ходникот на помошниот, излез има едно хори-
зонтално или вертикално скршнување под агол α = 
90o + 15o. 

Вертикалното окно има направа за качување, ме-
тална скала или други скали. 

 
Член 15 

Најмалите мерки на ходникот на помошниот излез 
од засолништето изнесуваат: 

1) за  правоаголен пресек             - 80cm  X  140  cm; 
2) за кружен пресек                     - φ 80 cm до  100cm; 
3) за јајчест пресек                  -  d/H = 80 cm /120 cm; 
Најмалите мерки на окното на помошниот излез из-

несуваат: 
1) за квадратен пресек                   - 80 cm  x  80 cm, и 
2) за кружен пресек                       -   φ 80cm: 
 

Член 16 
Отворот на окното се наоѓа надвор од зоната на 

уривање и е обезбеден така што да не можат да навле-
зат површински води, да не може да се затне со туѓи 
тела и да не можат да влегуват животни. 

Отворот се затвора со хоризонтален или вертикален 
капак или со вертикална решетка. 

 
Член 17 

Влезот во засолништето и помошниот излез од за-
солништето се поставаат на што поголема меѓусебна 
оддалеченост. 

                          
3. Простории на засолништата 

 
Член 18 

Засолништата ги имаат следните простории: 
1. Простории за движење: 
- брана на влезот и 
- брана на помошниот излез; 
2. Просторија за престој; 
3. Санитарни простории: 
- нужник; 
- предпростор; 
- просторија за одпадоци, одпадни води и фекалии и  
- експанзиона комора. 

4. Простории за уреди: 
- простории за вентилациони иелектрични уреди и 
- просторија за предфилтер и експанзиона комора; 
Засолништата може да ги имаат и следните просто-

рии: 
- просторија за вода; 
- просторија за храна, опрема, прибор и алат; 
- просторија за подгревање на храната  и 
- просторија за давање медицинска помош. 
                                          

Простории за движење 
 

Член  19                                            
Најмалата површина на браната на влезот се опре-

делува според нормативот од  0,03  m2 по едно лице, со 
тоа што вкупната површина на браната на влезот не 
може да биде помала од   1,5 m2. 

Височината на браната на влезот не е помала од ви-
сочината на просторијата за престој. 

Отворите на браната на влезот се затвораат со врата. 
Надворешната врата на браната на влезот е отпорна 

на притисок, херметички да се затвора и отвора кон 
надвор. Внатрешната врата на браната на влезот е от-
порна на температурен бран, херметички  се затвора и 
се отвора кон просторијата на браната.  

Пропусната моќ на внатрешната врата на браната е 
еднаква на пропусната моќ на надворешната врата на 
браната. 

Браната има и врата кон просторијата за отпадоци 
која се отвора кон просторијата на браната, а  е  отпор-
на на температурен бран и херметички се затвора. 

Отворот за одведување на искористениот воздух од 
просторијата за престој во браната се затвора со вентил 
за регулирање  на натпритисокот, а отворот за одведу-
вање на искористениот воздух од браната се затвора со 
противударен вентил за регулирање на натпритисокот. 

                                               
Член 20 

Браната на помошниот излез има површина најмал-
ку 1,30 m2. 

Височината на браната на помошниот излез се изве-
дува така да биде помала од височината на просторија-
та за престој. 

 
Член 21 

Отворот на браната на помошниот излез се затвора 
со врата со големина од  62,5cm x 180 cm или со капак 
со големина од 62,5cm x 80cm. 

Надворешната врата, односно капакот на браната 
на помошниот излез треба да е  отпорна на притисок и 
херметички да се затвора. 

Внатрешната врата, односно капакот треба да е от-
порна на температурен бран, херметички да се затвора 
и се отвора во браната на помошниот излез. Долниот 
раб на внатрешниот капак на браната на резервниот из-
лез е подигнат од котата на подот на засолништето за 
40 до 50 cm.  

 
Простории за престој 

 
Член 22 

Површината на просторијата за престој се опреде-
лува според следниве нормативи: 
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1) најмалку 2m2 по едно лице во засолништа за сме-
стување до 50 лица што не се проветруваат принудно; 

2) најмалку  0,10  (6 + n/100) m2, по едно лице во за-
солништа што природно се проветруваат, а не се кли-
матизират, каде што - n е предвидениот број лица во 
пополнето засолниште. Ако засолништата се наоѓаат  
во група бројот на лицата - n се зема како збир на пред-
видениот број лица во одделни засолништа на односна-
та група и 

3) најмалку 0.06м2 по едно лице во засолништата 
што се проветруваат природно и што се климатизираат. 

Височината на просторијата за престој изнесува  
2,30 m.  

Како височина на засводената просторија за престој 
се зема височината на опората (вертикалниот зид) и 
две третини од стрелата на сводот (лакот). 

Една просторија за престој се предвидува по прави-
ло, за сместување за најмногу 100 лица. 

 
Санитарни простории 

 
Член 23 

Во засолништето се предвидува еден сув нужник за 
34 лица. Сувите нужници се наоѓаат во посебни кабини 
со прегради со височина најмалку 2m мерено од подот. 
Основата на кабината не е помала од 0,90m x 1.20m. 

Ако во засолништето постојат повеќе од два суви 
нужника, се делат на женски и машки, во однос од  2:1, 
а сувиот нужник за мажи има и по еден писоар. 

 
Член 24 

Сувите нужници имаат предпростор со врата што 
сама се затвора. Предпросторот има еден мијалник на 
најмногу три нужника. Најмалата површина на прет-
просторот изнесува  0,035m2  по едно лице, со тоа што 
површината на претпросторот не може да биде помала 
од 1,20m2. 

 
Член 25 

Во засолништето се предвидува просторија за отпа-
доци,отпадни води и фекалии. Површината на просто-
рот за оваа намена се определува според нормативот од 
најмалку 0,03m2 по едно лице. 

 
Член 26 

Просторијата за отпадоци по правило се користи 
како експанзиона комора во која се доведува отпадни-
от воздух од санитарните простории преку вентилот за 
регулирање на натпритисокот, а се одведува во надво-
решната средина преку противударниот вентил за регу-
лирање на натпритисокот. Отворот се затвора со врата 
што е отпорна на температурен бран и што херметички 
се затвора, а се отвора кон просторијата за отпадоци.  

 
Простори и простории за уреди 

 
Член 27 

Површината на просториите за вентилационите 
уреди се определува зависно од видот на вентилацио-
ниот уред. 

Површината за просторот на генераторот на едно-
насочна струја изнесува најмалку 1m2.  

Површината на просторот за разводниот орман со 
електричната опрема изнесува најмалку 1m2, со тоа 
што мора да обезбеди слободен простор на оддалече-
ност од  0,80 m  пред разводниот орман. 

Површината на просторот за резервните филтри из-
несува од  0,5 m2 до  1,0 m2,  зависно од типот на при-
менетиот филтер. 

 
Член 28 

Просторите од членот 27 од овој правилник се обез-
бедуваат, по правило, во просторијата за престој во за-
солништата предвидени за сместување до 50 лица.  

Засолништата предвидени за сместување на повеќе 
од 50 лица имаат посебна просторија за уреди.  

 
Член 29 

За сместување на песочни предфилтери односно 
механички предфилтери се обезбедува посебна просто-
рија. 

Просторијата за предфилтерите е одвоена од про-
сторијата за уредите и од просторијата за престој со бе-
тонски ѕид со дебелина од 40cm. 

Пристапот во просторијата за предфилтрите се 
предвидува да биде од ходникот на помошниот излез 
кој се затвора со капак отпорен на натпритисок и хер-
метички се затвора, а се отвора во насока спротивна на 
дејството на воздушниот ударен бран, или од браната 
на помошниот излез која се затвора со капак што е от-
порен на температурен бран и што херметички се за-
твора, а се отвора кон просторијата за предфилтерите.  

 
Член 30 

Површината на просторијата за сместување на 
предфилтерите се определува зависно од бројот, голе-
мината и распоредот на единиците од кои тие филтри 
се формират. Дното на просторијата за песочните пред-
филтери се изведува со благ наклон, а на најниската 
точка на таа просторија се предвидува одвод на кон-
дензираната вода надвор од засолништата. 

Воздушниот простор во просторијата за предфилте-
рите служи како експанзиона комора за противударни-
те вентили. 

 
Други простории 

 
Член 31 

За сместување на најнеопходните количества вода 
за пиење и хигиенски потреби, се предвидува посебен 
простор во просторијата за престој или посебна про-
сторија. 

Површината на просторот односно просторијата се 
определува зависно од потребното количество вода и 
од усвоениот начин на складирање на водата, односно 
изнесува најмалку 0,025m2   по едно лице. 

За сместување на вода и храна што ја донесуваат ко-
рисниците во засолништето се користат, по правило, не-
искористените делови на просторот во засолништето. 

 
Член 32 

Просториите, опремата и инсталациите на објекти-
те што не се во функција на засолништето ги немаат за-
штитните својства на засолништето. 
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Ако просториите, опремата и инсталациите од ста-
вот 1 на овој член функционално се поврзани со засол-
ништето, при пренамената на засолништето се обезбе-
дува херметичко затворање на сите отвори со кои тие 
простории, опрема и инсталации дирекно се поврзани 
со засолништето со средства за затворање на отворите 
со согласност со обемот на заштита на засолништето. 
Средствата за затворање на отворите се отвораат спро-
тивно на насоката на дејството на воздушниот бран. 

 
4. Обработка на внатрешните површини 

 
Член 33 

Подовите на засолништата се рамни и мазни, но не 
и лизгави. 

Подната облога е изработена од материјал што лесно 
се чисти, мие и деконтаментира и е отпорна на абење. 

 
Член 34 

Површината на ѕидовите, преградите, таваните и 
другите конструкциони елементи на засолништата не се 
малтерисуваат. Дозволено е израмнување на нерамнини-
те со водоотпорен материјал, варосување и бојадисува-
ње со антифунгицидни средства отпорни на влага. 

Sидовите, преградите и таванот на двонаменските 
објекти можат трајно да се обложуваат со сите видови 
облоги што не се ранливи и што не се одвојуваат од 
подлогата  при  потрес. 

Украсните облоги и другите предмети од ронливи 
материјали се отстрануваат при користењето на таков 
објект за засолниште.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ЗАШТИТНИ СВОЈСТВА НА ЗАСОЛНИШТАТА 
 

Член 35 
За изградба на засолништа може да се употреби 

градежен материјал кој обезбедува соодветни заштит-
ни својства на засолништата. 

За носечките елементи на конструкцијата на засолни-
штата за основна заштита се употребува армиран бетон.  

Други видови материјали можат да се користат врз 
основа на нивната погодност за изградба на засолни-
штето. 

 
1. Отпорност  на  засолништата на механички 

дејствa 
 

Член 36 
Отпорноста на засолништата на механички дејства 

се определува на: 
1) основно оптоварување и 
2) посебно оптоварување (оптоварување од ударен 

бран од експлозија, парчиња и урнатини). 
 

Член 37 
Оптоварувањето од ударен бран од експлозија се 

зема како заменливо статичко рамномерно поделено 
оптоварување  вертикално на површините на елементи-
те на конструкцијата на засолништето и на средствата 
за затворање. 

Заменливото  статичко оптоварување изнесува:  p = 
K . Pn  каде што Рn e најголем натпритисок на ударни-
от бран од експлозија за засолништа за основна зашти-
та од 100 кРа. 

Коефициентот К зависно од елементот на конструк-
цијата и од неговата положба изнесува: 
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Шемите на оптоварувањето наведени во табелата 
од став 3 на овој член се прикажани на цртежот бр.1, 
даден во Прилог број 1 кој е  составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 38 

Оптоварувањата на елементите на конструкцијата 
на засолништето што дејствуваат истовремено од две 
или повеќе страни се суперпонираат. 

 
Член 39 

Оптоварувањето од потреси се зема како заменливо 
статичко рамномерно поделено оптоварување верти-
кално на површината на внатрешните преградни ѕидо-
ви меѓу таваните во обете насоки и се пресметува спо-
ред формулата:                                                            

                            
   qp   =   +  q .  K 1 
 
каде   што е: 
q  -   основно оптоварување на елементите: 
к1   -  коефициент кој изнесува 2 за обем на заштита 

од 100  кРа. 
                              

Член 40 
Концентрирано оптоварување од потреси се зема 

како заменливо статичко оптоварување што дејствува 
во сите правци и во тежиштето на предметот што се 
врзува со конструкцијата на засолништето и се пресме-
тува според следната формула:   

         
Qp = G . K2 

 
каде што е: 
Qp  -   заменувачко оптоварување; 
G    -    сопствена тежина на предметот; 
К2   -    коефициент кој изнесува 2К1  за врските со 

таванот и 
К1   -   за врските со ѕидовите и подот. 
 

Член  41 
Карактеристиките на потресите на кои се изложени 

предметите, уредите, инсталациите и опремата во за-
солништето изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 42 
Најмалите дебелини на деловите од засолништето 

изложени на дејството на парчиња, зависно од видот на 
употребениот материјал, изнесуваат: 

1) За бетон, тула или камен - 40cm и 
2) За збиена земја, песок или чакал - 80cm. 
При примена на слоевита конструкција од разно-

видни материјали, збирната вредност на дебелината на 
слоевите одговара на еквивалентната дебелина на наве-
дениот материјал. 

 
Член 43 

Оптоварувањето од урнатини на зграда над визбени 
простории се зема како рамномерно поделено оптова-
рување, и тоа: 

1)  10 кРа    за ѕидани згради до  катност П + 2 и за 
згради од армиран бетон или челик, независно од бро-
јот на катовите; 

2)  17,5  кРа  за  ѕидани згради со катност од  П + 3  
до  П + 4 и 

3)  25 кРа  за  ѕидани  згради со катност над  П + 4. 
Оптоварувањето од ставот 1 на овој член не се су-

перпонира  со оптоварувањето од ударен бран.  
 

2. Отпорност на засолништата на топлинско дејство 
 

Член 44 
 
Заради обезбедување отпорност на засолништата на 

топлинско дејство, елементите на засолништата што 
можат да бидат изложени на топлинско дејство  имаат 
дебелина од најмалку d=40cm бетон или еквивалентна  
дебелина на друг несогорлив материјал со кој се обез-
бедува ист термоизолационен ефект. 

По исклучок од став 1 на овој член дополнителната 
заштита се обезбедува со слоеви од земја, чакал, песок 
и слично. 

 
3. Отпорност на засолништата на радијационо 

дејство 
 

Член 45 
Oтпорноста на засолништата на радијациони дејс-

тва се обезбедува со површинска густина на заштитни-
те елементи, и тоа на: 

1) таванот на засолништето, (таванот на засолни-
штето, таванот на визбените катови над засолништето 
и насип од земја); 

2) надворешните ѕидови на засолништето над повр-
шината на почвата (надворешниот ѕид на засолниште-
то, ѕидот на влезниот или излезниот ходник, насип од 
земја); 

3) надворешните ѕидови  на засолништето во визба 
(надворешниот зид на засолништето, ѕидот на влезниот 
или излезниот ходник, таванот над визбената просто-
рија). 

Површинската густина  на заштитните елементи се 
определува според следниот формула: 

 
                         Σ di  . ρi ≥  m p  
 
каде што е: 
di  - дебелина на одделен заштитен елемент;                                         
ρi - густина на одреден слој (kg/m3) и 
mp - потребна површинска густина на збиениот ма-

теријал.                                                                                         
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Површинска густина на збиениот материјал (mp  kg 
/m2 )  за обем на заштита од 100kPa е:                   

 -Засолништа надвор од згради – mp1 - 1800   и                        
 -Засолништа под еднокатни  и повеќекатни згради 

- mp2  - 1300 
Шемите на заштитните елементи наведени во ста-

вот 1 од  овој член се прикажани на цртежот број 2 да-
ден во Прилог број 2 кој е  составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 46 

За надворешните ѕидови на вкопаните засолништа  
што се допират со почвата не се сметаат оптоварувања 
од радиоактивни зрачења, ако подот на засолништето 
се наоѓа под нивото на околното земјиште на длабочи-
на еднаква или поголема од височината на просторија-
та за престој. 

 
 

4. Докажување на отпорноста на засолништето  
на механички дејства 

 
Член 47 

Заради докажување на отпорноста на засолништата 
на механички дејства, влијанијата во пресеците на кон-
структивниот систем се пресметуваат според теоријата 
на конструкции или теоријата на гранични состојби по 
напони. Тие влијанија можат да се определат и врз ос-
нова на испитување на конструкциите,  елементите или 
типовите. 

Пресеците се пресметуват според допуштените на-
пони односно според граничната состојба - кршот, ако 
пресметката на конструкцијата е изведена според тео-
ријата на гранични состојби по напони. 

 
Член 48 

При пресметувањето според допуштените напони, 
допуштените напони во армираниот бетон за центри-
чен притисок b2 и свиткувањето br се зголемуваат за 
50%. Допуштениот главен напон на затегање поради 
трансферзалните сили, без пресметка на арматурата за 
прием на главниот напон на затегање, изнесува: 

                                                   
        τa =   0,06 fk  
 
Допуштените главни напони на затегање поради 

трансверзалните сили со армирање на делот на кое е     
τ   >  τa  изнесуваат: 

 
                     τb  =  5  МPa     за  МB   30  
                     τb   =  6  MP a    за  МB   40 
 
Допуштениот напон во арматурата изнесува  1.5 σ 

dop и не е поголем од    σvd   каде што е: 
  
 σdop   -    допуштен напон   во арматурата: 
 σvd    -    динамичка граница на развлекување. 
 
Допуштените напони можат да се зголемат над 

утврдените вредностите во овој член ако со експермен-
тална постапка се докаже оправданоста на таквото зго-
лемување. 

Член  49 
Димензионирање на конструкциите и елементите 

од армиран бетон според граничната состојба - кршот, 
се изведува без докази на големината на деформациите 
и пукнатините. 

Коефициентот на сигурност   γ u   против крш мора 
да биде  1,1. 

 
Член 50 

За пресметковниот  дијаграм на бетонот се зема во 
пресметка параболата од вториот степен чие теме е 
определено со ординатата  fR  =   0,7 fkd  и со апциста   
εµ   = 3,5%o при што  fkd  е марката на бетонот зголе-
мена за 20%.  

 
Член 51 

Допуштените напони за челичните лимови и за че-
лиците на носечките конструкции изнесуваат: 

 
                   σdop    =  0,8 σv 
                   τ dop   =  0,57 σdop. 
 

   Член  52 
За  димензионирањето на носечките елементи на за-

солништа и на припаѓачките влезови и помошните из-
лези, допуштените напони се зголемуваат  за  50%.  

Допуштените напони можат да се зголемат над тие 
вредности, ако со претходна експериментална постапка 
се докаже дека такво зголемување е можно. 

 
Член 53 

Допуштеното оптоварување на почвата под темел-
ните плочи и темелната лента со широчина од  0,60 m  
и на длабочина од 1,50 m и на поголема длабочина од 
површината на почвата, за основните и посебните оп-
товарувања, изнесува: 

                            σ0   +   5pr 
σtd      dop   =     _____________  .  σt                         
                           σ0      +   Pa                          
 
Каде што е:  
σtd  dop   -   допуштено  оптоварување на почвата;  
σ0   -   напрегање на почвата од основното оптере-

тување; 
Pa    -  заменувачко статичко оптоварување од удар-

ниот бран на експлозија и 
σt  -  допуштено оптоварување на почвата за основ-

ните оптоварувања 
Допуштеното оптоварување на карпа под темелот е 

еднакво на отпорноста на карпата на притисок. 
 

Член 54 
Предметите, уредите, инсталациите и опремата што 

се вградуваат во засолништето или се наоѓаат во засол-
ништето се отпорни на потрес и обезбедени да не се 
превртат и да не се поместуваат неконтролирано. 

 
Член 55 

 Ако забрзувањата се поголеми од забрзувањата 
што предметите, уредите, инсталациите или опремата 
во засолништето можат да ги поднесат без растројува-
ње на функционалноста, вибрациите од потресот се 
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придушуваат на местата на врзувањето или потпирање-
то на предметите, уредите, инсталациите и опремата. 
Придушните елементи  се определуваат така што сопс-
твената фрекфенција на изолираниот предмет, уред, 
инсталација и опрема  го исполнува следниот услов: 

                                   
                           f  ≥ _adop____ ≥ 15Hz 
                                 2π X Vmax 
 
Потребниот полу пречник на просторот на слобод-

но движење на предметите, уредите, инсталациите и 
опремата или за поместување на приклучоците однос-
но на свитливите врски се определува со следниот 
образец: 

 
                            r =   Vmax    
                                  2π X f 
Каде што е: 
f - сопствената фрекфенција на изолираниот пред-

мет во   Hz;                                                                                                                                                           
adop  -  дозволеното забрзување на предметот во  

m/s2    и     
Vmax - максималната брзина на елементот на засол-

ништето во m/s . 
 

IV. КОНСТРУКЦИЈА НА ЗАСОЛНИШТАТА 
 

Член  56 
Процентот на армирањето на носечкиот елемент во 

зоната на најголемите напрегања на просекот изнесува 
најмногу  2% за секој правец. 

Притиснатата зона на пресекот на елементот во по-
лето се армира со 50%  од  арматурата на затегнатата 
зона. 

Внатрешните страни на таванот и ѕидовите се арми-
рани со мрежа во два ортогонални правци, со растоја-
ние на прачките од најмногу  15cm. 

 
Член 57 

Арматурата поставена на двете страни од пресекот 
на плочата е поврзана меѓусебно со најмалку четири 
узенгии  на 1m2  површина, со пречник од 8 mm или 
поголем.   

 
Член 58 

Пречникот на прачките на носечката арматура е 
најмалку 10mm. За арматура  поставена  од констру-
ктивни причини можат да се употребат прачки со преч-
ник од  8mm. 

 
Член  59 

Заштитниот слој на бетонот на главната арматура 
од внатрешната страна на елементот  е најмалку  1mm. 

 
Член 60 

Потпорите на ѕидовите, таваните и темелните пло-
чи на засолништата се вклештени.  

Елементите на влезот  и на помошниот излез, што 
се наоѓаат надвор од основната геометриска фигура на 
засолништето и кои не се затвораат  херметички, се из-
ведуваат со дилатациони спојници на допирните повр-
шини.  

Изработката  на дилатациони спојници на делот на 
конструкцијата на засолништето кое се  затвора херме-
тички, не се предвидува. 

 
V. СРЕДСТВА ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ОТВОРИТЕ   

ЗА ДВИЖЕЊЕ 
 

1.Општи својства 
 

Член 61 
Отворите за движење во засолништето се затвораат 

со врата, капаци и подвижни прегради (во натамошни-
от текст: средствата за затворање) кои со функционал-
ното решение, конструкцијата, формата и положбата 
обезбедуваат заштита од воени дејства. 

 
Член 62 

Заштитните својства на средствата за затворање се 
изразуваат со отпорноста на дејството на оружје што 
средството за затворање мора да го поднесе без нару-
шување на функцијата, и тоа: 

1)средствата за затворање што непосредно се изло-
жени на механичко, топлотно, радијационо и хемиско 
дејство (во натамошниот текст: средствата за затварање 
што се отпорни на проби и што се затвораат херметич-
ки) се отпорни: на пробив на парчиња, на натпритисок  
од ударниот бран на експлозија и на пожар и непропуст-
ливи за навлегување на контаминиран материјал; 

2)средствата за затворање што посредно се изложе-
ни на механичко,топлотно, радијационо и хемиско 
дејство (во натамошниот текст: средствата за затвора-
ње што се отпорни на притисок и што се затвораат хер-
метички) се отпорни на натпритисокот од ударниот 
бран на експлозија и непропустливи за навлегување на 
контаминиран материјал; 

3)средствата за затворање  што посредно се изложе-
ни на топлотно и хемиско дејство (во натамошниот 
текст: средствата за затворање што се отпорни на тем-
пературен бран и што се затвораат херметички) се от-
порни на топлотно оптоварување и зголемен притисок 
и непропустливи за навлегување на контаминиран ма-
теријал и 

4)средствата за затворање што не се изложени на во-
ените дејства (во натамошниот текст: обичните средства 
за затворање) се отпорни на дејството од потрес. 

 
Член 63 

Светлите мерки на средствата за затворање изнесу-
ваат: 

1) за врата со праг: 
 - 625  x  1800 mm;      
- 800  x   1800 mm;  
- 1000 x   1800 mm;    
- 1100 x    2000 mm;  
                                                               
2) за обична врата без праг; 
- 625  x  1850  mm;   
- 800  x  1850  mm; 
- 1000 x   1850  mm; 
- 1100 x   2000  mm; 
 
3) за вертикални капаци; 
- 625  x  800 mm; 
- 625   x  1200  mm;   
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4) за хоризонтални – обични капаци;  
- 600  x  600  mm;   или  
- φ  600   mm;                            
 
5) за подвижни прегради; 
-  1600   x   2000  mm; 
-  2000   x   2250  mm; 
-  3000   x  2250   mm;  
Средствата за затворање можат да имаат и други 

димензии, ако тоа се бара од посебни причини. 
 

Член 64 
За изработка на носечките конструкции на средс-

твата за затворање се употребуваат: конструциски че-
лици со минимално гарантираната затегачка цврстина  
fak = 370 Mpa, при што издолжувањето при кинењето  
b3  да не е помало од  22%. Применетите челици се за-
варливи. 

 
Член 65 

Челичните делови на средствата за затворање се за-
штитуваат од корозија со средства за премачкување 
или со метализација. 

Средствата за премачкување заради заштита од ко-
розија, по сушењето на воздух не ослободуваат отров-
ни материи при температура од  363 К. 

 
Член 66 

Материјалот што се применува  за изработка на зат-
нувачи (затнувачки ленти) на средството за затворање 
има тврдост од 400 ShA до 500 ShA, прекинлива цвр-
стина најмалку од 10 МPa  и прекинливо издолжување 
најмалку 350%. Промените на физичко – механичките 
карактеристики по забрзано стареење во топол воздух 
на 283 К  за време од 70 часови изнесуват: прекинлива-
та цврстина најмногу – 15%   прекинливото издолжува-
ње најмногу - 20%  и тврдост најмногу  + 50  ShA. Трај-
на деформација може да изнесува најмногу  40%. 
 

2. Заштитни својства на средствата за затворање 
 

Член 67 
Отпорноста на средствата за затворање на пробив 

на парчиња се изразува со заштитната дебелина на ар-
мираниот бетон или со еквивалентната дебелина на 
друг материјал. 

 
Член 68 

Отпорноста на средствата за затворање на натпри-
тисокот од ударен бран на експлозија се определува на 
оптоварување од ударен бран од експлозија и тоа: 

1) врз надворешната страна на крилата на средства-
та за затворање како заменувачко статичко рамномерно 
поделено оптоварување кое дејствува вертикално врз 
површината на крилата (позитивно оптоварување) и 

2) врз внатрешната страна на крилата на средствата 
за затворање во износ од  20%  од позитивното оптова-
рување (негативно оптоварување).   

 
Член 69 

Позитивното оптоварување на средствата за затво-
рање изнесува  250,700  и 1050 кРа. 

Позитивното оптоварување на средствата за затво-
рање изнесува  100, 200, 300, 400, 600 и 900 кРа. 

Позитивното и негативното оптоварување не се су-
перпонираат. 

 
  Член 70 

Отпорноста на средствата за затворање на зголемен 
притисок се обезбедува со отпорноста на конструкција-
та на статичко рамномерно поделено оптоварување од 
најмалку  10 кРа кое дејствува вертикално врз површи-
ната на крилата во обете насоки. 

 
Член 71 

Отпорноста на средствата за затворање на топлин-
ско оптоварување се изразува со топлотна отпорност 
од 90 минути.  

Топлотното оптоварување на кое е изложена надво-
решната површина на крилата на средствата за затвора-
ње одговара на средната аритметичка вредност на ме-
рените температури на воздухот (t) во испитната комо-
ра и треба да изнесува: 

 
 
 
 
 

 Член 72 
Отпорноста на средствата за затворање на пожар се 

изразува со пожарната отпорност на конструкцијата од 
90 минути.  

 
Член 73 

Отпорноста на средствата за затворање на радија-
ционо зрачење се изразува со дебелината на крилата 
што е еквивалентна на дебелината на армираниот бе-
тон, односно 70 см бетон за обем на заштита од 100 
кРа; 

Во дебелината на крилата се засметуваат и дебели-
ните на другите конструкции и пополнувањето на 
отворите со монтажни елементи. 

 
Член 74 

Отпорноста на средствата за затворање на влегува-
ње на контаминиран материјал се изразува со херме-
тичкото затворање на крилата и со дозволеното паѓање 
на притисокот во испитната  комора. 

 
3. Утврдување на заштитните својства  

на средствата за затворање 
 

Член 75 
Заштитните својства на средствата за затворање се 

утврдуваат со пресметка и со испитување според приз-
нати методи. 

 
Член 76 

Статичките влијанија на оптоварувањата во пресе-
ците на конструктивниот систем на средствата за за-
творање се пресметуваат по теоријата на конструкции-
те. Тие влијанија можат да се определат и врз основа 
на испитување на конструкцијата и на нејзините еле-
менти. 
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Член 77 
Отпорноста на средствата за затворање на пожар 

задоволува ако во текот на пожарниот експеримент во 
траење од 90 минути не настанат прснатини и други 
отвори и ако температурата на неизложената страна на 
крилата не ја пречекори средната температура од 413 К  
над почетната температура на околината. 

 
Член 78 

Отпорноста на средствата за затворање на топлот-
ното оптоварување задоволува ако по изложувањето на 
топлинското оптоварување од член 71 на овој правил-
ник температурата на неизложената страна на крилата 
не преминува 343 К над почетната температура на око-
лината. 

 
Член 79 

Средствата за затворање го исполнуваат условот во 
поглед на херметичноста ако паѓањето на притисокот 
во испитната комора не е поголема од 100 Ра  во текот 
на пет минути. 

Почетниот натпритисок  на   комората  треба да из-
несува 1000 Ра, а зафатнината на комората не може да 
биде помала од 2m³. 

 
 4.  Конструктивни својства 

 
Член 80 

Вратите на засолништата  имаат праг. 
Височината на прагот на страната на навлегувањето 

на крилата изнесува најмалку 5cm, а широчината  најм-
ногу  30cm. 

Вратата за затворање на отвори во двонаменските 
објекти може да има и подвижен праг. 

Подвижните прегради можат да бидат со постојан 
праг, со подвижен или спуштен праг или без праг, ако 
со конструктивното решение е загарантирана функцио-
налноста на затворањето на отворите. 

 
Член 81 

Средствата за затворање се конструирани така да не 
настане деформација на рамките и крилата при монта-
жата и при експлоатацијата. 

 
Член 82 

На средствата за затворање можат да се вградуваат 
механизми за поединечно или централно затворање од-
носно отворање. 

Со механизмите за затворање односно отворање на 
вратите и капаците се овозможува отворање и затвора-
ње од надворешната и внатрешната страна. 

Механизмот за затворање односно отворање е обез-
беден така да не може сам да се отвори. 

Насоките на задвижување на механизмот за затво-
рање односно отворање е видно обележан. 

 
Член 83 

Со затворачот, со шарките со лежишта и со лизгави 
или потискувачки механизми се овозможува  лесно 
отворање и затворање, како и рамномерно налегнување 
на крилата врз рамката во затворена положба. 

Член 84 
Затворачот е функционален и така поставен  да не е 

дирекно изложен на пожарно односно топлотно опто-
варување, а по потреба дополнително се заштитува со 
термоизолациони средства. 

Еластичната компресибилност на затворачот по ви-
сочина, во нормални услови, не е помала од 5mm. 

 
Член 85 

Рамките на средствата за затворање имаат котви за 
пренесување на оптоварувањето во ѕидната маса. Рас-
поредот на котвите е таков што обезбедува дирекно 
пренесување на оптоварувањето од затворачот и шар-
ките, односно од другите видови лежишта врз котвите. 

 
Член 86 

Водилките на подвижните прегради се врзани пре-
ку рамката или непосредно за ѕидната маса, на начин 
што обезбедува  пренесување на оптоварувањето. 

 
Член 87 

Сите средства за затворање, без оглед на примене-
тиот механизам се конструираат да можат и рачно да 
се отвораат и затвораат или задвижуваат. 

 
Член 88 

Средствата за затворање на надворешните ѕидови 
на засолништата имаат брави за заклучување  од  вна-
трешната  и од надворешната страна  и граничници.  

Средствата од ставот 1 на овој член можат да имаат  
и дополнителни елементи (отвори за наблудување, сиг-
нални уреди и др.), зависно од потребата или барањето. 
Елементите не ја намалуваат  функционалноста, отпор-
носта и херметичноста на средствата за затворање. 

 
Член 89 

Средствата за затворање се вградуваат истовремено 
со изградбата на засолништата, односно на констру-
ктивниот елемент на засолништето во кој се вградуваат 
тие средства. 

Средствата за затворање можат да се вградат до-
полнително при реконструкцијата на други простории 
така што со вградувањето да не се ослаби конструкци-
јата на засолништето. 

 
Член 90 

Типот на средствата за затворање има атест дека го 
исполнува условот за сериско  производство. 

Секое произведено средство за затворање треба да 
биде снабдено со техничко упатство и гарантен лист. 

 
VI. ОПРЕМА 

 
1. Опрема за престој 

 
Член 91 

Опремата за престој ја сочинуваат: седишта и легла, 
а по потреба и маси, столови, ормани и полици. 

 
Член 92 

Мерките на седиштата за едно лице изнесуваат: ши-
рочината  47,5cm до 60cm, длабочината 50cm, а висо-
чината од подот  35cm  до  45cm. 
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Седиштата по правило имаат наслон за грбот и гла-
вата.  

Полиците за сместување на багаж над седиштата 
имаат штитници, сигурносни појаси  и сл. 

Површината на седиштето е благо конкавна, со нак-
лон наназад во однос на хоризонталната рамнина. 
Предниот раб на седиштето е заоблен. 

 
Член 93 

Мерките на леглото за едно лице изнесуваат: широ-
чина 60cm, а должината 190cm. Леглата, по правило, се 
трикатни. 

Височината помеѓу леглата, односно помеѓу најви-
сокото легло и таванот на засолништето изнесува 
60cm. 

 
Член 94 

Бројот на леглата во засолништето изнесува најмал-
ку една третина од бројот на лицата што можат да се 
сместат во засолништето. 

Најмалата широчина на минувалиштето помеѓу се-
диштата, односно леглата изнесува 60cm. Леглата се 
групират и без минувалиште, со тоа што пристапот кон 
леглата да е можен од нивната челна страна. 

Седиштата и леглата се оддалечени од ѕидовите 
најмалку 5cm, а од филтерот за колективна заштита на 
филтровентилациониот уред - најмалку 100cm, ако тој 
филтер, односно уред не е сместен во посебна просто-
рија или  ако не е заштитен со ѕид. 

 
Член 95 

Горното легло на подолгата страна спрема минува-
лиштето се опрема со сигурносен појас а пристапот  се 
обезбедува со скалила. 

Седиштата и леглата се обезбедени така што да не 
можат да се поместат или превртат. 

 
2. Санитарна опрема 

 
Член 96 

Санитарната опрема ја сочинуваат: суви нужници, 
писоари, мијалници, садови за отпадни води, садови за 
фекалии  и уредите за пресување на цврста амбалажа. 

 
Член 97 

Засолништето се опрема со суви нужници. 
Сувите нужници  можат да бидат од метал или  од 

синтетичка материја. 
Сувите нужници се обликувани така што да се по-

годни за својата намена.Тие, по правило, се состојат од 
носечка конструкција и сад или влошка.Со конструк-
цијата се обезбедува затнатост на внатрешниот сад во 
затворена положба по обемот на налегнувањето или за-
творањето на влошката по употребата. 

Димензиите на сувите нужници се во согласност со 
големината на кабината за нужник. 

 
Член 98 

Писоарите  и садовите за фекалии се функционални 
и запечатени, и ги задоволуваат хигиенските услови за 
ракување и одржување. 

Масата на наполнетиот сад  е најмногу  60 kg. 

Член 99 
За собирање на отпадна вода се користат садови со 

наменска изработка, од сите облици, што имаат рако-
фати и затворачи кои овозможуваат солидно затворање 
и кои можат да се пренесуваат низ отворите за 
движење во засолништето.  

Масата на наполнетиот сад е најмногу  60 kg.  
Цврстите отпадоци се собираат во стандардни кеси 

за отпад.  
 

Член 100 
Мијалниците имаат садови за вода за миење и садо-

ви за отпадни води. 
 

Член 101 
За дезинфекција, растворање и дезодорација на фе-

калните материи во сувите нужници се користат сите 
хемиски средства наменети за таа цел во затворени 
простории. 

 
3. Опрема за подготвување на храна и опрема  

за вода 
 

Член 102 
Во засолништата можат да се користат само еле-

ктрични шпорети или решоа со затворени грејни плочи. 
 

Член 103 
Садовите и резервоарите за движење на задолжи-

телните резерви на вода имаат ракофати, затворачи и 
соодветна водоводна арматура и славини, одговараат 
на пропишаните хигиенско-технички  услови и лесно 
се одржуваат  и празнат. 

Резервите на вода во засолништето не се чуваат во 
незаштитени стаклени и лесно кршливи садови. 

 
4. Опрема за самоспасување 

 
Член 104 

Засолништата се снабдени со опрема за самоспасу-
вање. 

Опремата за самоспасување содржи неопходен алат 
и прибор, како што се: лопати, казми, ќускии, секирчи-
ња, чеканчиња, пробојници, секачи, клешти, рачни пи-
ли за бетонски челик, јажиња, рачни дигалки и сл. 

 
5. Квалитет на материјалот и конструкцијата 

 
Член 105 

За изработка на опрема во засолништата не се упо-
требува кршлив материјал.  

 
Член 106 

Сета опрема, зависно од материјалот од кој е изра-
ботена, е заштитена од корозија и гниење при употреба 
во влажни простории, отпорна е на потрес и не може да 
се преврти или неконтролирано да се помести. 

 
Член 107 

Опремата за засолниште се предвидува да биде по-
годна за монтажа, демонтажа и складирање на што по-
мал простор. Габаритите на опремата се такви што 
опремата да може непречено да се внесува и изнесува 
низ отворите за движење во засолништето. 
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Член 108 
Надворешните рабови на елементите и на конструк-

цијата на опремата за засолништа се заоблени. 
 

VII. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СО ВОДА И ОТСТРАНУВАЊЕ  
НА  ОТПАДНИ ВОДИ И ФЕКАЛИИ 

 
Член 109 

Резервите на вода за пиење и резервите на вода за 
хигиенски потреби во засолништата изнесуваат три ли-
три на ден за едно лице, во најмала вкупна  количина 
за седум дена. 

Резервите на вода за деконтаминација се обезбеду-
ваат во вкупна количина од 14 литри за едно лице, ако 
во засолништето е предвидена просторија за деконта-
минација. Таа просторија може да се снабдува со вода 
и од надворешната водоводна мрежа. 

 
Член 110 

Водоводната цевка  за просторијата за деконтами-
нација на местото на минувањето низ надворешниот 
ѕид на засолништето е вградена херметички и по пра-
вило, забетонирана. 

Водоводна цевка од надворешната страна на засол-
ништето е споена со флексибилна врска со приклучни-
от цевовод во посебно водомерно  окно отпорно на ме-
ханички дејства во согласност со обемот на заштитата 
на засолништето. 

Приклучокот е опремен со затворачи во окното и 
зад флексибилната врска во засолништето.  

Со флексибилната врска се овозможува поместува-
ње на приклучокот во сите правци за 7cm. 

 
Член 111 

Водоводната цевка во засолништето се изведува по-
вршински или вжлебено. 

 
Член  112 

Отпадните води, фекалиите и отпадоците се соби-
раат во наменски садови во засолништето. Зафатнината 
на тие садови се определува според нормативот, и тоа: 

1) За отпадни води        1 литар за едно лице дневно: 
2) За фекалиите          1,3 литра за едно лице дневно: 
3) За отпадоците           2 литра за едно лице дневно: 
 

Член 113 
Водата употребена за деконтаминација се одведува 

од засолништето во собирна јама. 
 

Член 114 
Внатрешната канализација се изведува површин-

ски, или во жлеб или се забетонирува во темелната 
плоча. Делот на темелната плоча во кој се сместува од-
водникот се зацврстува со јута. 

Одводникот не се поставува во почвата под темелна 
плоча и не треба да е кршлив. 

 
Член 115 

Зафатнината на собирната јама се определува за-
висно од пропустливоста на земјиштето и од  количи-
ната на водата. 

 Собирната јама се поставува, по правило, покрај 
засолништето, а се изработува како перфорирана арми-
ранобетонска конструкција отпорна на механички дејс-
тва во согласност со обемот на заштитата на засолни-
штето. Таа јама херметички се затвора со трикратен си-
фон спрема засолништето и со сливници во крајните 
точки. 

Собирната јама се изведува со ревизионер окно. 
 

Член 116 
Воведувањето на одводникот во собирната јама се из-

ведува така што цевката на местото на минувањето низ 
ѕидот или низ темелната плоча на засолништето да биде 
вградена  херметички и да биде слободно подвижна на 
местото на минувањето низ ѕидот на собирната јама. 

 
VIII. ИНСТАЛАЦИИ 

 
1. Видови и начини за проветрување 

 
Член 117 

Засолништата се снабдуваат со инсталации за при-
нудно проветрување.  

 
Член 118 

Со системот за проветрување се обезбедува нор-
мално и заштитно проветрување на засолништето, како 
и брзо преминување, од еден начин на проветрување 
на друг или во состојба на изолација на засолништето. 

Под нормално проветрување се подразбира довод на 
воздух во засолништето, пречистување од грубиот прав и 
одвод на искористениот воздух од засолништето. 

Под заштитно проветрување се подразбира довод 
на воздух во засолништето, пречистување од грубата 
прав и од радијациони, биолошки и хемиски контами-
нанти и одвод на искористениот воздух од засолниште-
то. Со додатни елементи може да се обезбеди и апсор-
ција на јаглен моноксид. 

Под состојба на изолација се подразбира херметич-
ко затворање на сите отвори во засолништето и преста-
нување на работата на уредот за проветрување. 

 
Член 119 

При нормално проветрување, вкупната количина на 
воздухот, што се доведува во засолништето изнесува 
најмалку  6.0 m³/час за едно лице. 

 При заштитно проветрување, вкупната количина 
на воздухот што се доведува  во  засолништето изнесу-
ва најмалку 2,5 m³/час за едно лице, односно  во попол-
нетото засолниште се обезбедува: 

1)  кислород  најмалку  19%; 
2)  концентрација на јаглен  диоксидот не поголема 

од 1,5%; 
3)  брзина на движењето  на воздухот од  0,15  m/s; 
4)  ефективна температура  до  29ºC. 
Во состојба на изолација на засолништето времето 

за престој е ограничено со количината на воздухот во 
засолништето, сметајки дека за еден час престој  е по-
требно 1m³  воздушен простор за едно лице. 
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Член 120 
При заштитно проветрување во просториите на за-

солништето се обезбедува  натпритисок  од  50 Ра  до  
150 Ра. При одводот на искористениот воздух, тој нат-
притисок се обезбедува со: 

1) вентилите за регулирање на натпритисокот меѓу  
просторијата на засолништето и експанзионата комора и             

2) противударните  вентили за регулирање на нат-
притисокот меѓу експанзионата комора и надворешна-
та средина. 

 
Член 121 

Брзината на струењето на воздухот, при нормално 
проветрување, изнесува: 

1)на вшмукалниот отвор на цевоводот  -  до  12 m/s; 
2)на цевоводот за разведување на воздухот  -   до 7 m/s; 
3)на анемостатите -  до 3 m/s. 
 

Член 122 
Посредно се проветруваат браната на влезот и сани-

тарните простории.  
Воздухот на просториите што се проветруваат по-

средно се одведува надвор од засолништето.  
 

Член 123 
Вкупната количина на воздухот од член 119 од овој 

правилник се распределува:  
1)во просторијата за уреди  -  во количина од 10 m³/ 

час за едно лице што го задвижува уредот;  
2)во просторијата за вода - во количината што е по-

требна за едно изменување на воздухот, на час  и             
3)во просториите за престој  -  преостанатите коли-

чини на воздухот, сразмерно на бројот на лицата што 
престојуваат во тие простории. 

Во просториите од ставот 1 точка 1 и 3 на овој член 
се доведува воздух при нормално и заштитно прове-
трување  а во просторијата од точка 2 на овој став  -  
само при нормално проветрување. 

 
Член 124 

Во просториите што се проветруваат посредно, воз-
духот се распределува: 

1) во браната на влезот  -  во количина од  60%  од 
вкупно искористениот воздух и 

2)во санитарните простории  - количина од  40%  од 
вкупно искористениот воздух.  

Браната на помошниот излез по правило, не се про-
ветрува. Ако се предвидува  користење на браната на 
помошниот излез, количината на воздухот од став 1 
точка 1 на овој  член се дели сразмерно со зафатнината 
на двете брани. 

 
Член 125 

Системот за проветрување на засолништето има 
елементи за довод на воздух, за заштита од ударен 
бран, за распределба на воздухот, за пречистување на 
воздухот, за одвод на воздухот и за контрола на возду-
хот , а по потреба  и за придушување на бучавата . 

Елементите на системот за проветрување на засол-
ништето се распоредуваат според цртежот бр. 3, даден 
во Прилог број 3 кој е  составен дел на овој правилник. 

2. Отвори за довод и одвод на воздух и елементи  
за заштита од ударен бран 

 
Член 126 

За довод и одвод на воздух  и како елементи  за за-
штита од ударен бран се користат: 

    1) вшмукувачки отвори и отворите за довод на 
свеж воздух во засолништето; 

    2) отворите за одвод на воздух од засолништето;                             
    3) против ударните вентили;      
    4) противударните вентили за регулирање на нат-

притисок и 
    5) експанзионите комори.       
                                                             

Член 127 
Вшмукувачки отвори се поставуваат по правило, во 

ходникот на помошниот излез или во окното на по-
мошниот излез.  

 
Член 128 

Најмалиот пречник на вшмукувачкиот отвор и на 
отворот за довод на свеж воздух во засолништето за-
висно од протокот на воздухот, изнесува: 

1) φ 100mm - за проток на воздух до 188 m³/  на час; 
2) φ 150 mm - за проток на воздух до 375 m³/ на час;     
3) φ 200mm - за проток на воздух до 50  m³/ на час, и          
4) φ 350 mm - за проток на воздух до 1500 m³/ на час; 
Наместо еден вшмукувачки отвор или еден отвор за 

довод на свеж воздух во засолништето, можат да се ко-
ристат два или повеќе отвори со помали пресеци, со 
тоа што вкупната површина на тие пресеци да не биде 
помала од површината на соодветниот пресек од став 1 
на овој член. 

 
Член 129 

Номиналните големини на отворот за одвод на воз-
духот изнесуваат     

 
 φ 100 mm,  φ 150 mm  и φ 200 mm. 
 

Член 130 
Отворот за довод  на  свеж воздух се заштитува од 

дејството на натпритисокот на ударниот бран со про-
тив ударниот вентил и со експанзионата комора, а 
отворот за одвод на воздух надвор од засолништето  -  
со притивударниот вентил за регулирање на натприти-
сокот на ѕидот на експанзионата комора. 

 
Член 131 

Отворите за довод и одвод на воздух на делот на 
инсталацијата за проветрување на двонаменските обје-
кти што се користат во време на мир при трансформа-
ција на намената на објектот, херметички да се затво-
рат со затворачи, капаци, врати, монтажно-демонтажни 
прегради или со други елементи во согласност со обе-
мот на заштитата на засолништето. 

 
Член 132 

Елементите за заштита од ударниот бран се отпор-
ни во согласност со обемот на заштитата на засолни-
штата.  
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Промената на натпритисокот е линеарна. Времето 
на траење на позитивната фаза на натпритисок изнесу-
ва најмногу 3s - за натпритисокот од 100кР. 

При оптоварувањето елементите за заштита од 
ударниот бран ја задржуваат својата функција. 

                                             
Член 133 

Противударниот вентил и противудрниот вентил за 
регулирање на натпритисокот можат да бидат за хори-
зонтално односно вертикално вградување во конструк-
цијата или универзални. 

 
Член 134 

Со противударниот вентил се обезбедува; 
1) довод на свеж воздух во засолништето; 
2) затворање на отворот за довод на свеж воздух и 
3) заштита на отворот за довод на воздух од навле-

гување на ударниот бран во засолништето; 
       

Член 135 
Со притивударниот вентил за регулирање на нат-

притисокот се обезбедува; 
1) одвод на искористениот воздух од засолништето;  
2)  регулирање на натпритисокот во засолништето;  
3)  Затворање на отворот за одвод на воздух и 
4) Заштита за отворот за одвод на воздухот од нав-

легување на ударниот бран во засолништето. 
 

Член 136 
Најмалите номинални големини (светлиот пресек) 

на противударните вентили, зависно од проточната ко-
личина на воздухот изнесуваат: 

1)  φ  100 mm  -  за проток до  188 m³/ на час;  
2)  φ 150 mm  -  за проток до  375 m³/ на час;                                                         
3)  φ  200 mm  -  за проток до  750 m³/ на час и 
4)  φ  350 mm  -  за проток до  1500 m³/на час. 
Наместо еден противударен вентил, можат да се ко-

ристат два противударни вентила или повеќе противу-
дарни вентили со помали пресеци, со тоа што вкупниот 
пресек на светлиот отвор да биде еднаков на пресекот 
на соодветниот противударен вентил од ставот 1 на 
овој член. 

 
Член 137 

Номиналните големини на противударниот вентил 
за регулирање на натпритисокот изнесуваат  φ 100 mm, 
150 mm  и  200  mm. 

Противударните вентили за регулирање на натпри-
тисокот се конструирани така што да можат да се вгра-
дат и во цевка со стандардни димензии.  

Отпорот на струењето е стабилен. Натпритисокот по-
требен за отворање на вентилите не е поголем  од 30 Ра. 

При заштитното проветрување брзината на струе-
њето на воздухот е од  3 m/s до 5m/s притоа отпорите 
на струењето не се поголеми  од  50Ра. 

 
Член 138 

Должината на противударните вентили и на проти-
вударните вентили за регулирање на натпритисокот е 
усогласена со заштитните дебелини на ѕидовите однос-
но таваните во кои се вградуваат тие вентили. 

Приспособување на должината на противударните 
вентили и на противударните вентили за регулирање 
на натпритисокот со различни дебелини на ѕидовите и 
таваните се врши со монтажни продолжетоци од над-
ворешната страна. 

 
Член 139 

Противударните вентили и противударните венти-
ли за регулирање на натпритисокот се изведуваат така 
што сами да се затворат спрема експанзионата комора 
на засолништето кога натпритисокот на ударниот бран  
ќе ја достигне вредноста од  30 кРа, односно да се за-
творат во спротивната насока кога подпритисокот ќе ја 
достигне вредноста од 15 кРа,  и по престанувањето  на 
оптоварувањето, сами да се отворат, не намалувајќи го 
номиналниот проточен пресек. 

 
Член 140 

Времето на затворањето на противударниот вентил и 
на противударниот вентил за регулирање на натпритисо-
кот изнесува, најмногу 5 ms за натпритисок од 100 кРа. 

 
Член 141 

Противударните вентили и противударните венти-
ли за регулирање на натпритисокот се вградуваат така 
што да е можен пристап до вентилите заради нивно 
одржување и замена на деловите. 

Надворешниот отвор на противударниот вентил и 
противударниот вентил за регулирање на натпритисо-
кот се заштитува со метален штитник со пречник со 
двократна номинална големина на одалеченост  1/2  од 
номиналната големина, кој е отпорен на механички 
дејства. 
 

Член 142 
Како експанзиона комора од внатрешната страна на 

противударниот вентил односно на противударниот 
вентил заради регулирање на натпритисокот се кори-
сти воздушниот простор во просторијата за предфил-
тер, односно просторијата за отпадоци или друга про-
сторија уредена за таа намена. 

 
3. Елементи за довод на воздух 

 
Член 143 

Како елементи за довод на воздух се користат до-
водните цевководи за нормално и заштитно проветру-
вање, брзозатворачки  вентили,  обиколувачки цевово-
ди, вентили за промена на начинот на проветрување и 
еластични врски. 

 
Член 144 

Отворот на доводниот цевковод за нормално прове-
трување се поставува спрема просторијата на претфил-
терот над песочната полнетица. 

Врската на надворешната страна на отворот од ста-
вот 1 на овој член од внатрешната страна на тој отвор 
има две скршувања под прав агол. 

Отворот на доводниот цевковод на заштитното про-
ветрување се поставува на собирниот канал на реше-
тката на песочниот предфилтер или се приклучува на 
механичкиот претфилтер. 



Стр. 44 - Бр. 48 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 април 2011 
 

Член 145 
Доводните цевководи до излезот од ѕидот се изра-

ботуваат од челични цевки, што во ѕидот се вградуваат 
со бетонирање. 

Краиштата на цевките што излегуваат од ѕидовите 
имаат прирабници за спојување со елементите на фил-
тровентилациониот систем. 

 
Член 146 

Номиналните големини на доводните цевководи за 
заштитно проветрување, зависно од протокот на возду-
хот, изнесуваат: 

1) φ  100 mm      за    проток         до    250  m³ /  час; 
2) φ 150  mm      за    проток         до    500 m³ /  час;            
Номиналните големини на доводните цевководи за 

заштитно проветрување, зависно од протокот на возду-
хот изнесуваат: 

1)   φ  100 mm  -   за  проток   до  188 m³ / час; 
2)   φ  150 mm  -   за  проток   до  375 m³ / час; 
3)   φ  200 mm  -   за  проток   до  750 m³ / час. 
По потреба можат да се користат и два  доводни це-

вководи или повеќе доводни цевководи во номинални-
те големини согласно став 2 на овој член. 

 
Член 147 

На доводните цевководи на излезот од ѕидот, а не-
посредно пред доводниот отвор на телото на колектив-
ниот  филтер се вградуваат брзозатворачки вентили за 
херметичко затворање на проточниот пресек. 

Во цевководите и другите елементи на филтровен-
тилациониот систем брзозатворачките вентили се вгра-
дуваат со стандардни прирабници со завртка и со соод-
ветни  гумени затворачи. 

 
Член 148 

Номиналните големини на брзозатворачките венти-
ли изнесуваат φ100mm,  φ 150mm и φ 200 mm.  

Конструктивните елементи на брзозатворачкиот 
вентил се димензионираат на натпритисок од  30 кРа. 

Отпорот на струењето на воздухот  во отворена по-
ложба на вентилите не е поголем  од 50  Ра. 

 
Член 149 

Со обиколувачкиот  цевковод се поврзуваат  довод-
ните цевководи за заштитно и нормално проветрување. 
Номиналните големини на обиколувачкиот цевковод се 
определуваат зависно од проточните количества на 
воздухот на доводните цевководи. 

 
Член 150 

Со вентилот за промена на начинот на проветрува-
ње се обезбедува проток на воздухот низ двата отвора, 
додека третиот е херметички затворен.  

Отпорот на струењето на воздухот на вентилот за 
промена на начинот на проветрување не е поголем од  
30 Ра  при заштитното проветрување. 

 
Член 151 

Цевководот за распределба на воздухот  со еластич-
на спојница се врзува  за филтровентилациониот  уред. 

4.  Елементи за прочистување 
 

Член 152 
Како елементи за прочистување на воздухот во за-

солништето  се користат песочни предфилтри или дру-
ги механички предфилтри, филтри за груба прав и фил-
три за колективна заштита, а можат да се користат и 
филтери  за јагленмоноксид. 

 
Член 153 

Песочниот предфилтер се користи при заштитно  
проветрување на засолништето сам или во врска со 
филтерот за колективна заштита. 

Песочниот претфилтер се формира од песочна пол-
нетица сместена во садот и од собирните канали со 
прорези. 

 
Член 154 

За полнетици на песочниот предфилтер се употре-
бува природен или дробен агрегат за подготвување на 
бетон со фрекфенција  од 1 mm  до 4 mm, или од 4 mm   
до 8 mm. 

Aкo за полнетици  се употреби агрегат со фракција  
од 1 mm до 4 mm, височината на слојот на полнетицата  
изнесува 80 cm, а ако се употребува агрегат со фракци-
ја од  4 mm  до 8 mm, височината на слојот на полнети-
цата изнесува 120 cm од горниот раб на собирниот 
канал. 

Песочните предфилтри се формираат од единици со 
основа 1m x 1m или  1 m x 2 m . 

Бројот на единиците на песочните предфилтри се 
определува според протокот на воздух на заштитно 
проветрување на засолништето. 

 
Член 155 

Собирниот канал со засеци се поставува на дното 
на садот на песочниот предфилтер со цевен приклучок. 

Широчината на еден засек треба да изнесува  до  1  
cm, а вкупната површина на сите засеци – најмалку  
800 cm² x 1 m² површина на песочниот предфилтер. 
Отворите на прозорците се така обликувани што да 
оневозможуваат навлегување на песок во каналот. 

Ѕидовите на собирниот канал се димензионираат на 
вондредно оптоварување од  30 кРа. 

 
Член 156 

Експлоатационите карактеристики на песочниот 
предфилтер  обезбедуваат: 

1) механичкиот отпор при минувањето на номинал-
ни количества на воздух да е најмногу 200 Ра; 

2) максималното напречно оптоварување  со воздух  
по 1 m²  површина на песочниот предфилтер изнесува: 

- 63 m²/ час – за песочна полнетица φ 1mm до 4 mm. 
- 125 m²/ час – за песочна полнетица φ 4 mm до 8 mm. 
 

Член 157 
Номиналните капацитети на филтерите за груб прав  

изнесуваат: 
150 m³/ час,  300 m³/ час,  600 m³/ час  и  1200 m³/ час. 
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Номиналните капацитети на механичките предфил-
три изнесуваат: 

400 m³/ час,   600 m³/ час   и   1000 m³/ час. 
 

Член 158 
Механичкиот предфилтер може да се користи наме-

сто песочниот предфилтер, сам или во врска со филте-
рот за колективна заштита. 

Механичкиот предфилтер се формира од влакнеста 
или друга погодна полнетица сместена, по правило во 
металното куќиште. 

Наместо еден механички предфилтер од ставот 1 на 
овој член можат да се користат два механички пред-
филтри или повеќе механички предфилтри врзани па-
ралелно. 

 
Член 159 

Експлоатационите карактеристики на механичкиот 
предфилтер обезбедуваат: 

1) почетниот механички отпор при минување на но-
миналните проточни количества на воздух да не биде 
поголем од  100 кРа; 

2) да може да поднесе натпритисок  од  30 кРа  без 
нарушување на функцијата;  

3)  да може да поднесе трајно топлотно оптоварува-
ње од најмалку 120° C без нарушување на функционал-
носта; 

4) да има ефикасност на пречистување  на воздухот 
најмалку 85% според стандарниот метод за цементен 
прав;                                                                                                                                

5)  куќиштето  да го хермитизира при натпритисок  
до 30 кРа и   

6)  да може да се употребува до двократен износ на 
почетниот механички отпор. 

 
Член 160 

 
Филтрите за груба прав се вградуваат  на доводниот 

цевковод за нормално проветрување, пред вентилато-
рот. 

Доводниот отвор и одводниот отвор на телото на 
филтерот за груба прав можат да се постават  во правец 
или под агол од  90°. 

 
Член 161 

Ефикасноста на пречистувањето на воздухот со 
филтер  за груба прав се условува со задржување на че-
стички од прав за најмалку  80%.  

Филтрите за груба прав поднесуваат натпритисок  
од 10 кРа  без нарушување на функцијата. 

 
Член 162 

 
Почетниот отпор на струењето на воздухот низ 

филтерот за колективна заштита изнесува: 
1) 350  Ра -  за  номинален   проток  од  63  m³/ час; 
2) 480  Ра -  за  номинален   проток  од 125 m³/ час и 
3)  600  Ра -  за  номинален   проток  од  250 m³/ час. 
 

Член 163 
Во засолништето се обезбедува  резерва за едно  за-

менување на филтрите.  

5.  Елементи за распределба на воздухот 
 

Член 164 
Како елементи за распределба на воздухот во засол-

ништето се користат центрифугални вентилатори,  ане-
мостати, цевководи за распределба на воздух, пригу-
шувачи на бучава, шибери  за воздух  и вентили за ре-
гулирање на натпритисокот. 

 
Член 165 

Во засолништата се вградуваат центрифугални вен-
тилатори кои покрај асихрони електромотори на неиз-
менична струја  имаат и рачен или ножен погон и кои 
обезбедуваат  непрекината работа во траење од најмал-
ку  400 часови. 

Зависно од потребното количество на воздух, во за-
солништето можат да се вградат повеќе вентилатори. 

 
Член 166 

Номиналните големини на вентилаторот се опреде-
луваат според количествата на воздух од член 119 од 
овој правилник. 

 
Член 167 

Применетите  центрифугални вентилатори, зависно 
од начинот на проветрување,  имаат напор  и тоа: 

1)  при заштитно проветрување: 
- од   1000 Ра  -  за вентилатори  со номинална голе-

мина  63/150 m³/ час    
- од најмалку 1250 Ра-за вентилатори со номинална 

големина 125/300 m³/час  и 
2) при нормално проветрување: 
-Од најмалку  650 Ра  -  за сите номинални  големи-

ни на вентилаторите. 
 

Член 168 
Вкупното ниво на звучниот притисок на центрифу-

галните вентилатори на пробната маса не надминува  
75 dB (B) мерено на одалеченост од  4 m  од вентилато-
рот во слободен простор (глува комора)  и во однос на   
Р0 = 2.10-5   Ра. 

 
Член 169 

Нивото на бучавата во празна просторија за престој 
не надминува 65 dB (A) + 10%. 

Бучавата се мери на средината на празната просто-
рија за престој  на 1,5 m од подот. 

За придушување на недозволената бучава во цево-
водите за распределба на воздухот се вградуваат  стан-
дардни придушувачи. 

 
Член 170 

За распределба на воздухот во засолништето се ко-
ристат анемостати кои со својата конструкција овозмо-
жуваат регулирање на количеството на воздухот што 
влегува. 

 
Член 171 

Цевоводите за распределба на воздухот при нор-
мално и заштитно проветрување се вградуваат, по пра-
вило, под таванот, при што се обезбедува  одстранува-
ње на кондензираната вода од цевоводот. Пресеците на 
цевководот  се определуваат со пресметка. 
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Член 172 
Шибери за воздух за херметичко затворање се по-

ставуваат заради обезбедување на одводните отвори за 
воздух кои се во врска  со надворешната атмосфера . 

Шиберите за воздух можат да се користат за херме-
тичко затворање на проточниот пресек и за регулирање 
на протокот на воздух. 

 
Член 173 

Номиналните големини на шиберите за регулира-
ње на натпритисок изнесуваат φ 100 mm, φ150 mm и φ 
200 mm. 

Шиберите за воздух треба да поднесат  натприти-
сок  од  30 кРа,  без нарушување на функцијата. 

 
Член 174 

Отворите за довод на воздухот од просториите на 
засолништето во браните  и експанзионите комори  се 
опремаат со вентили за регулирање на натпритисокот  
со шибер. 

Со вентилот за регулирање на натпритисокот се 
обезбедува: 

1)  одвод на воздухот од просторијата на засолни-
штето во браната или во експанзионата комора; 

2)  регулирање на натпритисокот во засолништето и  
3) затворање на отворот  за одвод на воздухот.    
                   

6.  Елементи за контрола 
 

Член 175 
Како елементи за контрола на системот за прове-

трување на засолништето се користат мерачи на прото-
кот на воздухот, мерачи на натпритисокот, термоме-
три, хидрометри и инструменти  за детекција, иденти-
фикација и дозиметрија на радијационите и хемиските 
агенси. 

 
Член 176 

Вентилаторите се опремаат со мерач на протокот на 
воздухот за контиунирана контрола на протокот на воз-
духот при нормално и заштитно  проветрување. 

 
Член 177 

Мерачот на натпритисокот се поставува во просто-
ријата за сместување на вентилаторот или во неговата  
непосредна близина. 

Подрачјето  на мерењето на мерачот на натпритисо-
кот изнесува најмалку 150 Ра. 

Мерачот на натпритисокот се поврзува со надво-
решната атмосфера  преку цевка. Надворешниот крај 
на таа цевка се спроведува надвор од засолништето и 
се заштитува  од навлегување на вода. 

Приклучниот отвор на мерачот на натпритисокот 
има херметички затворач. 

 
7. Својства на користениот материјал 

 
Член 178 

Материјалот за изработка на елементите на систе-
мот за проветрување е еластичен, жилав и незапалив, 
и под топлотно дејство не развива штетни гасови или 
пареи. 

Материјалот за изработка на елементите за заштита 
од ударен бран е отпорен на топлотно оптоварување  
на температура од најмалку 200° C во  траење од  180  
минути. 

 
8. Елементи на системот за проветрување 

 
Член 179 

Елементи на системот за проветрување се: 
1)  противударниот вентил; 
2)  противударниот вентил за регулирање на нат-

притисокот;          
3)  брзозатворачкиот вентил;                                 
4)  шиберот за промена на начинот на проветрува-

њето;           
5)  филтерот  за  колективна заштита;      
6)  вентилаторот и 
7)  вентилот  за  регулирање  на  натпритисокот.   
Сите произведени елементи на системот за прове-

трување се снабдени со техничко упатство  и со гаран-
тен лист. 

 
Член 180 

Елементите на инсталациите на системот за прове-
трување, кои преставуваат самостојни средства, имаат 
таблица која се поставува на воочливо место  и која со-
држи  податоци  за производителот, видот на произво-
дот, типот, бројот и серијата на производот,  како и ос-
новни технички  карактеристики. 

Покрај таблицата од ставот 1 на овој член, на средс-
твата што имаат подвижни делови со воочливи ознаки 
се обелажуваат правците на движењето. 

Распоредот на елементите  на системот за проветрува-
ње на засолништата е прикажан на цртежот бр.3, даден во 
Прилог број 3 кој е  составен дел на овој правилник. 

 
Член 181 

По завршеното монтирање на системот за прове-
трување и на средствата за затворање на отворот во за-
солништето, се контролираат  и верифицираат: 

1) количествата на воздух за нормално и заштитно 
проветрување што се доведуваат во засолништето низ 
отворите  за довод на воздух при машински и рачен по-
гон, со вклучување на сите отпори, односно нивните 
симулатори (филтер за колективна заштита, песочен 
претфилтер), во согласност со член 119 на овој правил-
ник; 

2) работата на вентилот  за регулирање на натпри-
тисокот и на противударните вентили за регулирање на 
натпритисокот  и постигнатиот натпритисок во засол-
ништето  при заштитно проветрување; 

3) брзината на струењето на воздухот при нормално 
проветрување; 

4) распределбата на воздухот по просториите на за-
солништето;  

5) функциите на елементите во склоп на системот 
за проветрување  на засолништето; 

6) нивото на бучавата во просторијата за престој; 
7) условното траење на натпритисокот и 
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8) погонската енергија при рачно задвижување на 
вентилаторот  со 30 до 40 вртежи во минута во тек од 
шест минути, без забележителни знаци на заморување.   

 
Член 182 

Условното траење на натпритисокот  се определува 
со мерење на интервалот на опаѓањето на натпритисо-
кот од почетните 150 Ра  на  50 Ра во затворена просто-
рија за престој, под услов да се затворени сите отвори 
за движење и другите отвори во засолништето. Услов-
ното траење на натпритисокот во интервал од 150Ра до 
50Ра треба да изнесува најмалку 15 минути.    

 
Член 183 

Електроенергетските инсталации и уреди во засол-
ништата се прилагодени за влажни простории. 

 
Член 184 

Засолништата за основна заштита имаат електрич-
ни инсталации, и тоа: 

1)  за основно електрично  осветление  и  приклуч-
ници; 

2)  за помошно осветление; 
3)  за моторниот погон за уредите на  електромото-

рен   погон; 
4)  за телефон за врска со  ТТ  мрежа и 
5)  за радиоантена.               
 

Член 185 
За сите вградени електрични инсталации, електрич-

на опрема и електрични уреди во засолништето по за-
вршетокот на работите се вршат испитувања и  се обез-
бедуваат атести. 

            
Член 186 

Електричните потрошувачи во засолништето се на-
појуваат  од диструбутивната електрична мрежа. 

Помошното осветлување се напојува со рачен еле-
ктричен генератор. 

Ако во објектот  во   кој се наоѓа и засолништето  е 
обезбеден резервен извор на електрична енергија (ди-
зел – електричен агрегат) или дел од потрошувачите во 
тој објект се напојуваат од резервен извор на електрич-
на енергија надвор од објектот, тогаш и засолништето 
ќе се напојува и од тој резервен извор на електрична 
енергија. 

 
Член  187 

Ако во објектот во кој се наоѓа засолништето по-
стојат приоритетни потрошувачи  за кои напојувањето 
со електрична енергија се решава посебно, и засолни-
штето ќе се смета  како приоритетен потрошувач. 

 
Член 188 

За регистрирање на потрошувачката на електрична 
енергија во засолништето се  вградува  посебно броило 
во орманот за електрични броила на објектот во кој за-
солништето  се наоѓа или во посебен орман, ако засол-
ништето е градено како посебен објект. 

Член 189 
Минувалиштата на електричните водови низ ѕидо-

вите помеѓу просториите кои можат да бидат контами-
нирани и просториите кои се заштитени од контамини-
рање се изведуваат така да не пропуштат гасови под 
притисок кои можат да се создадат на тоа место. 

 
Член 190 

Разводниот орман со електрична опрема за осигу-
рување на електричен круг на помошното осветле-
ние се вградува во непосредна близина на рачниот 
генератор. 

 
Член 191 

Елактрична инсталација на помошното осветление 
се изведува издвоено од другата електрична инстала-
ција. 

Прекинувачите на помошното осветление видно се 
разликуваат по формата или ознаките од другата еле-
ктрична опрема. 

  
Член 192 

Бројот на електричните приклучници се определува 
според нормативот: едно парче на секои 25 лица, а не 
помалку од две парчиња во просторијата за престој. 

 
Член 193 

Сета електрична опрема, елактричните уреди, све-
тилките и врските на електричните инсталации се за-
штитуваат од потрес.  

 
Член 194 

Просториите на засолништето имаат електрична 
инсталација за основно осветление и електрична инста-
лација за помошно осветление. 

Влезовите и помошните излези од засолништето 
имаат електрична инсталација за основно осветление. 

 
Член 195 

Во засолништата што се наоѓат во склоп на објекти-
те се применува истиот систем на заштита од превисо-
киот допирен напон кој е применет во објектот во чиј 
состав се наоѓа засолништето. 

 
Член 196 

Во состав на напојниот вод  во засолништето се на-
оѓа посебен заштитен вод приклучен на заштитниот 
вод на објектот, ако засолништето е во составот  на тој  
објект. 

Во засолништата кои се во склоп на објектот не се 
изведува врзување на собирницата на заштитниот вод 
и на собирницата на нултиот вод. 

 
Член 197 

Сите проводни делови на уредите и на металните 
инсталации  во засолништето,  кои нормално не се под 
напон, се поврзани со заштитниот вод за заштитната 
собирница во разводниот орман на засолништето од-
носно во посебниот орман со собирницата за изедначу-
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вање на потенцијалите на која се приклучуваат сите за-
штитни водови, водот од заземјувачот и водот од за-
штитната собирница во разводниот орман со електрич-
на опрема на засолништето. 

 
Член 198 

Електричната опрема за контрола на работата на 
уредот на засолништето, по правило, се вградува во 
разводниот орман со електричната опрема во просто-
ријата за уреди. Таа опрема е обележана со воочливи и 
трајни ознаки на својата  функција. 

        
Член 199 

Најмалата просечна осветленост при основното 
осветление на просториите за престој и на уредите е   
80 лукса,  а за другите простории 50 лукса акo изворот 
на светлост е сијалица со вжарено  влакно. 

Осветленоста на просториите на двонаменските  
објекти е во согласност со нивната намена. 

 
Член 200 

Како помошно осветление се користат светилки чиј 
светлосен извор има моќност од  0,2 W/m2 основа, но 
не помала од 5 W. Површината на основата што се 
осветлува со една светилка од помошното осветление 
не е поголема од  50 m2. 

 
Член 201 

Светилките за основно и помошно осветление се за-
штитени од механички оштетувања заради спречување 
повреда на лица од скршени парчиња и од облогот на 
светлосниот извор. 

 
Член 202 

Светилките за основно осветление се вклучуваат 
локално. Светилките за помошно осветление  се вклу-
чуваат централно за просториите за престој, за уредите 
и санитарните простории, а за другите простории – ло-
кално. 

 
Член 203 

Телефонската инсталација  за врска со месната те-
лефонска кабелска мрежа се изведува во просторијата 
за престој. 

 
Член 204 

Кабелската инсталација за приемната антена се из-
ведува од приклучокот за антена до приклучокот на ко-
рисникот во просторијата за престој. 

Приклучоците на корисниците се означени со сим-
бол за приемната антена. 

Антената е направена за прием на опсег од мошне 
високи фрекфенции  - VHF, FM,  од монтажен тип, во 
форма на стап и во согласност со планот за радиоврски 
во единицата на локалната самоуправа. 

За монтажа на антена се вградуваат соодветни носа-
чи на крајот на помошниот излез. 

Антената и деловите за монтажа треба да се зашти-
тени од сите влијанија на околината. 

IX. ОДРЖУВАЊЕ И ТЕХНИЧКА  
КОНТРОЛА 

 
Член 205 

Засолништето  редовно се одржува  во исправна со-
стојба, согласно важечките прописи  и упатството за 
одржување на засолништата кое е составен дел на тех-
ничката документација на засолништето. 

 
Член 206 

Во книгата за одржување на засолништето се внесу-
ваат податоци за извршените прегледи и технички кон-
троли, како и за преземените мерки и за начинот за 
одстранување на утврдените недостатоци. 

Со книгата за одржување на засолништето се чува-
ат: упатството за одржување на засолништето, упо-
требната дозвола на засолништето, атестите, гарантни-
те листови и списокот на овластени  сервиси  на произ-
водителот на опремата и уредите. 

 
Член 207 

За да се обезбеди сигурност и функционалност на 
засолништето, еднаш годишно се обезбедува техничка 
контрола на засолништето, а особено на: конструкција-
та, средствата за затворање на отворот, опремата за 
престој, системот за проветрување и електроенергет-
ската   инсталација. 

Недостатоците кои се утврдени при техничката 
контрола или на друг начин, се отстрануваат најдоцна 
до  30  дена  од  денот на нивното утврдување. 

 
X. ПРЕОДНИ  И ЗАВРШНИ    

ОДРЕДБИ 
 

Член 208 
На изградените и опремените засолништа, на засол-

ништата што се во изградба и на засолништата за кои е 
издадено одобрение за изградба, односно чии својства 
се утврдени со урбанистичко – техничките услови, од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник се 
применуваат одредбите од членовите 205 до 207 од 
овој правилник. 

 
Член 209 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да се применува  Правилникот за технички-
те нормативи за изградба на засолништа („Службен 
лист на СФРЈ“ бр.55/83). 

 
Член 210 

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

 
     Бр. 01-520/14        Дирекција за заштита и спасување 
1 април 2011 година                    Директор, 
        Скопје                     Шабан Салиу, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  
ПОЛИТИКА 

1339. 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 
26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Ми-
нистерството за труд и социјална политика 

                                                                     
О Б Ј А В У В А 

  
Просечната месечна плата по работник за месец  

март 2011 година неможе да изнесува помалку од утвр-
дената на ниво на оддел и тоа: 

 
Од-
дел. Назив на одделот Износ 

01. Растително и животинско производс-
тво, лов и услужни  дејности поврзани 
со нив  8.901 

02. Шумарство и  искористување на шуми 13.329 
03. Рибарство и аквакултура 8.330 
05. Вадење на јаглен и лигнит 15.435 
07. Вадење на руди на метал 17.889 
08. Вадење на други руди и камен 14.741 
09. Помошни услужни  дејности  во ру-

дарството 9.221 
10. Производство на прехранбени произ-

води  11.159 
11. Производство на пијалаци 17.486 
12. Производство на тутунски производи 13.793 
13. Производство на текстил 6.663 
14.  Производство на облека 7.411 
15. Производство на кожа и слични про-

изводи од кожа  
  

6.676 
16. Преработка на дрво и производи од 

дрво и плута, освен мебел, производс-
тво на предмети од слама и плетарски 
материјал 

  
8.111 

17. Производство на хартија и производи 
од хартија 

  
11.812 

18. Печатење и репродукција на снимени 
медиуми ( записи)  

  
11.588 

19. Производство на кокс и рафинирани 
нафтени производи  

  
25.683 

20. Производство нахемикалии и хемиски  
производи  

  
14.859 

21. Производство на основни  фармацев-
тски производи и  фармацевтски пре-
парати 

  
27.879 

22. Производство на производи од гума и  
производи од пластични маси 

  
7.957 

23. Производство на други неметални ми-
нерални производи  

  
21.783 

24. Производство на метали  14.756 
25.  Производство на фабрикувани метал-

ни производи, освен машини и опрема 
  

11.882 
26. Производство на компјутерски, еле-

ктронски и оптички производи 
  

16.775 
27. Производство на електрична опрема 10.956 
28. Производство на  машини и уреди, 

неспомнати на друго место 
  

10.046 
29. Производство на моторни возила, при-

колки и полуприколки  
  

14.364 
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30.  Производство на останата опрема за 
транспорт  

  
19.080 

31. Производство на мебел  8.165 
32. Останата производствена индустрија 12.833 
33.  Поправка  и инсталирање на машини и 

опрема 
  

21.802 
35. Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и климатизација 
  

27.595 
36. Собирање, обработка  и снабдување со 

вода  
  

13.976 
37. Отстранување на отпадни води 10.806 
38. Дејност за собирање, обработка и от-

странување на отпад; обновување на 
материјали 

  
12.531 

41. Изградба на згради 8.699 
42.  Нискоградба 11.623 
43. Специјализирани градежни дејности 12.856 
45.  Трговија на големо и на мало со мо-

торни возила и мотоцикли  и поправка 
на моторни возила и мотоцикли 

  
14.572 

46. Трговија на големо,  освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли  

  
15.864 

47. Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли 

  
11.980 

49. Копнен транспорт и цевоводен транс-
порт  

  
13.358 

51. Воздухопловен  транспорт 31.785 
52. Складирање и помошни дејности во 

превозот 
  

21.511 
53.  Поштенски и курирски дејности 16.715 
55. Објекти за сместување 12.079 
56. Дејности за подготовка на оброци и 

служење на храна 
  

8.533 
58. Издавачка дејност  19.901 
59. Филмска дејност, продукција на видео 

и телевизиска програма и дејности на 
снимање на звучни записи и музичко 
издаваштво 

  
10.034 

60.  Емитување на програма 15.276 
61. Телекомуникации 33.333 
62. Компјутерско програмирање, консул-

тантски и сродни дејности 
  

21.204 
63. Информативни  услужни дејности   23.524 
64. Финансиско – услужни дејности, освен 

осигурување и пензиски фондови  
  

33.467 
65. Осигурување,реосигурување и  пензи-

ски фондови, освен задолжително со-
цијално осигурување 

  
25.407 

66. Помошни  дејности кај  финансиските 
услуги и дејностите во осигурувањето 

  
31.273 

68. Дејности во врска со недвижен имот 15.559 
69. Правни и сметководствени дејности 19.951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70. Управувачки дејности; совртување во 
врска со управувањето 

  
16.671 

71. Архитектонски дејности и инженерс-
тво; техничко испитување и анализа 

  
15.022 

72. Научно истражување и развој  19.168 
73. Маркетинг (реклама  и пропаганда) и 

истражување на пазарот 
  

21.347 
74.  Останати стручни, научни и технички 

дејности 
  

17.146 
75.  Ветеринарни дејности 12.334 
77. Дејности на изнајмување и давање под 

закуп (лизинг) 
  

13.420 
78. Дејности на вработување 12.683 
79. Туристички агенции, организатори на 

патувања (туроператори) и останати 
резервациски услуги како и дејностите 
поврзани со нив 

  
12.144 

80. Заштитни и истражни дејности 8.894 
81.  Услуги поврзани со одржување на 

згради и дејности на уредување и одр-
жување на животната средина и при-
родата 

  
10.583 

82. Канцелариско-административни и по-
мошни дејности и деловно-помошни 
дејности 

  
20.577 

84. Јавна управа и одбрана; задолжително 
социјално осигурување 

  
18.334 

85. Образование 15.798 
86.  Дејности за здравствена заштита  17.450 
87. Дејности на социјалната заштита со 

сместување 
  

13.138 
88. Дејности на социјалната заштита без 

сместување 
  

11.811 
90. Креативни, уметнички и забавни деј-

ности 
  

15.467 
91. Библиотеки, архиви, музеи и останати 

културни дејности 
  

13.862 
92. Дејности на коцкање и обложување 12.906 
93. Спортски, забавни и рекреативни деј-

ности 
  

16.011 
94. Дејности на организации врз база на 

зачленување 
  

19.255 
95. Поправка на компјутери и предмети за 

лична употреба и за домаќинства 
  

18.555 
96. Други лични услужни дејности 12.696 

 
Месечно даночно ослободување  7.316.                                                
 
                                                            Министер, 
                                                    Џељаљ Бајрами, с.р. 
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