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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2087. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 
115/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 11.12.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА УПРАВЕН КОМИТЕТ ЗА 
РЕФОРМИ ВО СМЕТКОВОДСТВОТО И ИНСТИ-
ТУЦИОНАЛНОТО ЗАЈАКНУВАЊЕ (РЕПАРИС) 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Управен комитет за ре-
форми во сметководството и институционалното зајак-
нување, кој ќе ги имплементира и следи активностите 
за спроведување на реформите во сметководството и 
ревизијата, содржани во Националната стратегија и ак-
циониот план за реформи во сметководството и инсти-
туционалното зајакнување во Република Македонија. 

 
Член 2 

Управниот комитет се состои од претседател, од 
Министерството за финансии и 14 членови – прет-
ставници од: Министерството за финансии, Мини-
стерството за економија, Економскиот факултет – Ско-
пје, Народна банка на Република Македонија, Комисија-
та за хартии од вредност, Управата за јавни приходи –        

 Стр.
  249. 
 

Правилник за начинот на обележу-
вање на површините за маневрирање, 
платформите и други површини на 
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за одржување на леталиште.................. 64
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дина.................................................... 68

 Огласен дел........................................... 1-76
 
 
генерална дирекција, Централен регистар на Република 
Македонија, Стопанска банка АД - Скопје, Трговско  
друштво „Алма ем“, Друштво за ревизија, сметководс-
твено-финансиски и консалтинг услуги „Македонски 
ревизорски центар“, Друштво за ревизија „КПМГ Ма-
кедонија“ ДОО Друштво за ревизија „Про аудит“ – Ку-
маново и Комора на сметководствени бироа – Битола. 

 
Член 3 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за формирање на Управен 
комитет за реформи во сметководството и институцио-
налното зајакнување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/05). 

 
Член 4 

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

 
   Бр. 19-1019/1                Претседател на Владата 

11 декември 2007 година      на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2088. 

Врз основа на член 55 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
11.12.2007 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ  
СТВАРИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за давање на времено користење на 
движни ствари бр. 19-6826/1 од 30.10.2007 година, во 
член 1, по „1010“ се додаваат зборовите: „D-LINK DI-
524 WIRELSS G ROUTER, сериски бр. DY07378043555, 
едно парче; D-LINK DI-524 WIRELSS G ROUTER, сери-
ски бр. DY07378043551, едно парче; D-LINK 
ETHERNET BROADBAND ROUTER, сериски бр. 
Р124179005693, едно парче; FTР KABEL, осумнаесет 
парчиња, MAUS PAD, петнаесет парчиња; Switch 8-
port 10/100 mbps DES-1008D, сериски бр. 
DR9P376010637, едно парче; Switch 8-port 10/100 mbps 
DES-1008 D, сериски бр. DR9P373000934, едно парче; 
Switch N-Way 5port NS-5P 10/100, сериски број 100180, 
едно парче и Глувче, три парчиња“. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 19-7818/1                Претседател на Владата 

11 декември 2007 година      на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2089. 

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2005), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.12.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ  
ЗА ДОМАТНО ПИРЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување 
на увозни давачки – царинската стапка при увозот на 
Домати приготвени или конзервирани на друг начин 
освен со оцет или оцетна киселина: - Друго: -- Со содр-
жина на сува материја поголема од 30% по маса: --- Во 
пакувања со нето маса што надминува 1 кг (доматно 
пире) со тарифна ознака 2002 90 91 00, за квота во ко-
личина од 1100 тони. 

 
Член 2 

Распределбата на квотата за доматно пире од чле-
нот 1 на оваа одлука ќе се врши по принципот „прв дој-
ден, прв корисник“ (first come – first served). 

 
Член 3 

Барањето за распределба на квотата за доматно пи-
ре се поднесува на Образец – барање за распределува-
ње на квотата даден во прилог кој е составен дел на 
оваа одлука, во два примерока. 

Барањето од став 1 на овој член се пополнува од 
страна на увозникот или неговиот застапник и се пре-
дава во една од следниве Царински испостави: 

- Царинска испостава Скопје; 
- Царинска испостава Терминал увоз – Скопје; 
- Царинска испостава Железничка станица Трубарево; 
- Царинска испостава Куманово; 

- Царинска испостава Железничка станица Гевгели-
ја – Отсек за стоково царинење; 

- Царинска испостава Струмица; 
- Царинска испостава Битола; 
- Царинска испостава Штип; 
- Царинска испостава Струга, 
- Царинска испостава Делчево. 
Барањето од став 1 на овој член се поднесува за до-

матно пире  ставено на увид за секоја поединечна ца-
ринска декларација. 

Царинската испостава кон која барањето е предаде-
но е должна веднаш да го испрати својот примерок од 
барањето по факс апарат кај одговорниот царински 
службеник во Царинската управа. 

Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е 
прифатено од страна на царинските органи кога од 
факс апаратот ќе се добие потврда дека факс пораката е 
правилно испратена. 

 
Член 4 

Приемот на барањето од член 3 на оваа одлука во 
Царинската управа се врши непрекинато. 

Прифаќањето на барањето од член 3 на оваа одлука 
во Царинската управа се врши по ред што одговара на 
редот на нивното добивање (датум). 

Обработувањето на барањето од член 3 на оваа од-
лука во Царинската управа се врши секој работен ден 
(од понеделник до петок) до 15 часот истиот работен 
ден. 

 
Член 5 

Царинската управа по обработката на поднесените 
барања во 15 часот врши распределба на квотата за до-
матно пире. 

Сите поднесени барања во текот на еден календар-
ски ден подеднакво конкурираат за распределба на 
преостанатата квота. 

Ако вкупната количина на доматно пире од барања-
та по поединечен ден ја надминува преостанатата квота 
на доматно пире распределбата на квотата се врши во 
сразмерни делови за секое поединечно барање во за-
висност од количината која што била барана. 

 
Член 6 

Распределената квота за доматно пире, Царинската 
управа ја потврдува на образецот од барањето поднесе-
но во согласност со член 3 од оваа одлука. 

Одговорниот царински службеник во Царинската 
управа е должен истиот ден најдоцна до 16 часот да ги 
испрати дневните извештаи во секоја Царинска испо-
става во која доматното пире треба увозно да се царини 
и наредниот ден по пошта да ги испрати сите потврди 
кои што се издадени во текот на работниот ден. 

 
Член 7 

Доматното пире од член 1 на оваа одлука ќе се уве-
зува заклучно со 1.06.2008 година. 

 
Член 8 

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

 
   Бр. 19-7595/1               Претседател на Владата 

11 декември 2007 година      на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 
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___________ 
2090. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 
115/07) и член 2 од Одлуката за формирање на Управен 
комитет за реформи во сметководството и институцио-
налното зајакнување (РЕПАРИС) („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 151/07), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11.12.2007 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА УПРАВНИОТ КОМИТЕТ ЗА РЕФОРМИ 
ВО СМЕТКОВОДСТВОТО И ИНСТИТУЦИО-

НАЛНОТО ЗАЈАКНУВАЊЕ (РЕПАРИС) 
 
1. За претседател и членови на Управниот комитет 

за реформи во сметководството и институционалното 
зајакнување се именуваат: 

а) за претседател: 
- Предраг Трпески, заменик-министер за финансии 

во Министерството за финансии, 
б) за членови: 
1. Професор д-р Трајко Русевски од Економскиот 

факултет – Скопје; 
2. Професор д-р Зоран Миновски од Економскиот 

факултет – Скопје; 
3. Игор Давков, заменик директор на Дирекцијата 

за банкарска регулатива во Народна банка на Републи-
ка Македонија; 

4. Борислав Атанасовски, член на Комисијата за 
хартии од вредност; 

5. Роза Маневска, раководител на Одделение за да-
нок на добивка во Управата за јавни приходи; 

6. Гордана Никушева, Друштво за ревизија и кон-
султантски услуги „КПМГ Македонија“ Д.О.О. – 
Скопје; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Владо Мартиновски, раководител на Сектор за 

водење на регистри во Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија; 

8. Антонио Вељанов, директор на Друштво за реви-
зија, сметководствено-финансиски и консалтинг услу-
ги „Македонски ревизорски центар“ – Скопје; 

9. Светислав Лековски, Друштво за ревизија „ПРО 
АУДИТ“ – Куманово; 

10. Орце Наумовски, директор на Секторот за смет-
ководство во Стопанска банка – Скопје; 

11. Африм Селиму, претпријатие за трговија „АЛ-
МА ЕМ“; 

12. Тони Димитровски, претседател на Комора на 
сметководствени бироа-Битола; 

13. Жарко Михајловски, Министерство за економи-
ја и 

14. Ленче Тагасовска, раководител на Секторот 
за финансиски систем во Министерството за финан-
сии. 

2. Со влегувањето во сила на ова решение престану-
ва да важи Решението за именување на претседател и 
членови на Управниот комитет за реформи во сметко-
водството и институционалното зајакнување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.  43/05). 

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

 
   Бр. 19-1019/2                Претседател на Владата 

11 декември 2007 година       на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2091. 

Врз основа на член 28 од Законот за домување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 
48/00, 39/03, 96/04, 120/05 и 13/07), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3.12.2007 
година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГ-
РАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНОВИ СОПС-
ТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2007 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за изградба и одржување на ста-

нови сопственост на Република Македонија за 2007 го-
дина (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
26/07), по точката I.1 се додава нова точка I.1а, која 
гласи:  

 
„I.1а. Изградба на  станови наменети за продажба 

 
Со оваа програма се планира изградба на об-

јекти со станови наменети за продажба, и тоа пред-
видени се 3 објекти во Скопје, Битола и Охрид со 
126 стана, со вкупна површина од 7.026,16 м2, де-
ловен простор со површина од 932,00 м2, гаражи со 
површина од 1.772,00 м2 и 82 подруми со повр-
шина од 544,78 м2.  

Физичките показатели за објектите за изградба на 
станови наменети за продажба се дадени во Прилог бр. 
1а  кој е составен дел на оваа програма.” 

2. По точката II.1 се додава нова точка II.1а, која 
гласи:  

 
,,II.1а  Финансиски показатели за изградба на  

 станови наменети за продажба 
 
Вкупно чинење на објектите со станови наменети 

за продажба изнесува 288.913.806,00 денари без ДДВ 
односно 332.873.700,00 денари со ДДВ. Досегашните 
вложувања во овие објекти изнесуваат 7.836.534,00 
денари без ДДВ односно 8.193.111,00  денари со ДДВ, 
а потребните средства за нивно целосно завршување 
изнесуваат 281.077.272,00 денари без ДДВ односно 
324.680.589,00 денари со ДДВ. Бидејќи објектите ќе 
се градат во период од  крајот на 2007 година до 2009 
година, до крајот на 2007 година се предвидува да се 
вложат средства во износ 12.923.840,00 денари без 
ДДВ за уредување на градежно земјиште за објектот 
во Охрид.  

Потребните сретства за реализација за уредување 
на градежно земјиште за објектот во Охрид  се обезбе-
дуваат од предвидените извори на финансирање во 
Глава III од Програмата за изградба и одржување на 
станови сопственост на Република Македонија за 2007 
година (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 26/07).   

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
   Бр. 19-6284/1                  Заменик на претседателот 

3 декември 2007 година           на Владата на Република 
       Скопје                            Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 7 

2092. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 11.12.2007 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 19-6277/1 ОД 09.10.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, ОБЛОЖУВА-
ЊЕ И ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА „РЈБ-
СЛОТ“ ДОО ИЗВОЗ-УВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈА-
НО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 
СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА 
УЛ. „12-ТА МАКЕДОНСКА  УДАРНА БРИГАДА“  

БР. 2А ВО СКОПЈЕ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 193-6277/1 од 09.10.2007 

година издадена на Друштвото за трговија, обложува-
ње и приредување на игри на среќа „РЈБ-СЛОТ“ ДОО 
извоз-увоз Скопје, за постојано приредување на посеб-
ни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот 
„15“ се заменува со бројот „35“. 

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

 
   Бр. 19-6277/2               Претседател на Владата 

11 декември 2007 година      на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2093. 
Врз основа на член 8 став (2) од Законот за безбед-

ност на храната и на производите и материјалите што 
доаѓаат во контакт со храната („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 54/2002), и член 6 став (6) и 
57 став (2) од Законот за ветеринарно јавно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
114/2007), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
ХИГИЕНА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА 
ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ КОНТРОЛИ НА 

МЛЕКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се пропишуваат посебните ба-

рања за безбедност и хигиена на млекото и млечните 
производи, како и начинот и постапката на вршење на 
службените контроли на млекото и млечните производи.  

 
Член 2 

(1) Одделни изрази употребени во овој правилник 
го имаат следното значење:  

1) “Сурово млеко” е млеко добиено како производ 
при секреција на млечната жлезда на фармски одгледу-
вани животни, кое термички не е третирано на темпе-
ратура повисока од 40°C или не подлежело на друг 
топлотен третман кој би имал ист еквивалентен ефект. 

2) “Одгледувалиште за производство на млеко” е 
објект во кој еден или повеќе фармски одгледувани 
животни се чуваат за да произведуваат млеко заради 
негово ставање во промет како храна. 

3) “Млечни производи“ се преработени производи 
добиени како резултат од преработка на сурово млеко 
или од понатамошна преработка на такви преработени 
производи. 

 
Член 3 

(1) Посебните барања за безбедност и хигиена на 
млекото и млечните производи, утврдени со овој пра-
вилник се однесуваат на: 

а) Посебни барања за безбедност при производство 
на сурово млеко; 

б) Хигиенски барања за просториите и опремата на 
одгледувалиштата за производство на сурово млеко; 

в) Хигиенски барања во текот на молзењето, соби-
рањето и транспортот;  

г) Барања за сурово млеко; и  
д) Барања за производство на млечни производи. 
  

ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХИГИЕНА 
НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

 
Член 4 

(1) Млекото и млечните производи се безбедни и 
хигиенски исправни за јавна потрошувачка и исхрана 
на луѓето ако во текот на добивањето, преработката, 
складирањето и транспортот се исполнети покрај оп-
штите барања за безбедност на храната утврдени со За-
конот за безбедност на храната и на производите и ма-
теријалите што доаѓаат во контакт со храната и посеб-
ните барања за безбедност и хигиена на млекото и 
млечните производи пропишани со овој правилник.  

 
Член 5 

(1) Млекото и млечните производи во зависност од 
нивната безбедност и хигиенска исправност се сметаат 
како:  

1) Исправни за исхрана на луѓето; 
2) Неисправни за исхрана на луѓето; 
3) Условно употребливи  за исхрана на луѓето. 
  

II. ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА СУРОВО МЛЕКО 

 
Член 6 

(1) Производителот на млеко, или кога е соодветно, 
операторот кој го собира млекото треба да обезбеди ис-
полнување на посебните барања за безбедност при про-
изводство на сурово млеко и тоа:  

1) здравствени барања за животните за производс-
тво на сурово млеко исправно за исхрана на луѓето;   

2) барања за просториите и опремата на хигиена на 
одгледувалиштата за производство на сурово млеко;  

3) хигиенски барања во текот на молзењето, соби-
рањето и транспортот;  

4) барања за сурово млеко. 
 

1. Здравствени барања за животните за производс-
тво на сурово млеко исправно за исхрана на луѓето 

 
Член 7 

(1) Суровото млеко исправно за исхрана на луѓето 
треба да се добие од животни кои ги исполнуваат бара-
њата за: 
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1) општа здравствена заштита на животните;    
2) производство на сурово млеко исправно за ис-

храна на луѓе;   
3) превентива и контрола на одредени заразни боле-

сти кај животните. 
 

Член 8 
(1) Животните од кои се добива сурово млеко ис-

правно за исхрана на луѓето треба: 
а) да ги исполнуваат барањата за здравствениот ста-

тус на животните согласно прописите за здравствена 
заштита на животните;  

б) да не потекнуваат од одгледувалишта, објекти, 
подрачја или делови од подрачја кои се предмет на ре-
стрикции од аспект на здравствената заштита на жи-
вотните.  

(2) За животните од став (1) на овој член произво-
дителот треба да поседува Уверение за исполнување на 
здравстениот статус на животните согласно Програма-
та за сузбивање и искоренување на бруцелозата кај го-
ведата и  Програмата за сузбивање и искоренување на 
туберкулозата кај говедата, во форма и содржина даде-
ни во прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

  
Член 9 

(1) Суровото млеко е исправно за исхрана на луѓе 
ако е добиено од животни кои: 

(а) не покажуваат никакви симптоми на инфектив-
ни  болести кои би се пренеле на луѓето со  млеко; 

(б) се во општа добра здравствена состојба,  немаат 
знаци на болест што би можело да доведе до контами-
нација на млекото и особено, кои не страдаат од инфек-
ции на гениталниот тракт кои се карактеризираат со 
исцедок, ентеритиси со диареја и треска, или видливи 
воспаленија на вимето; 

(в) немаат никакви рани на вимето кои би влијаеле 
врз исправноста на млекото; 

(г) кои не биле третирани со неодобрени фармако-
лошки супстанции или ветеринарно  медицински пре-
парати и кои не подлежеле на незаконски ветеринарно 
здравствен третман според прописите од областа на ве-
теринарното здравство ; и 

(д) се третирани со одобрени ветеринарно медицин-
ски препарати или супстанции, доколку периодот на 
повлекување (каренца), пропишан за тие препарати 
или супстанции, е поминат.  

(2) Производителот на млеко за исполнување на по-
себните барања за производство на сурово млеко ис-
правно за исхрана на луѓето треба да води евиденција 
во вид на Молзен Картон, во форма и содржина дадени 
во прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 10 

(1) Заради добивање на сурово млеко исправно за 
исхрана на луѓе, животните подлежат на превентивни и 
контролни мерки, во однос на: 

а) бруцелоза и тоа 
- крави или биволи од стада кои се слободни или 

официјално слободни од бруцелоза;  
- овци и кози од  одгледувалишта кои се официјал-

но слободни од бруцелоза; или 
- женски единки од друг вид, за видови на животни 

кои се приемчиви на бруцелоза, од стада кои редовно 
се прегледуваат за оваа болест и кои се опфатени со 
Програма за контрола. 

б) туберкулоза и тоа  
- крави или биволи од стада официјално слободни 

од туберкулоза ; или 
- женски единки од друг вид, за видови на животни 

приемчиви на туберкулоза, од стада кои редовно се 
прегледуваат за оваа болест и кои се опфатени во Про-
грама за контрола. Ако козите се чуваат заедно со крави, 
тогаш козите се испитуваат и тестираат за туберкулоза. 

  
Член 11 

(1) По исклучок од член 10 од овој правилник, мле-
кото може да се оцени како условно употребливо за ис-
храна на луѓето, согласно барањата утврдени во став 2 
од овој член.  

(2) Суровото млеко, кое потекнува од животни кои 
не ги исполнуваат барањата во однос на бруцелозата и 
туберкулозата, може да се оцени како условно упо-
требливо за исхрана на луѓето, со одобрување од држа-
вен ветеринарен инспектор, во следните случаи:    

(а) кај крави и биволи, доколку не  покажуваат по-
зитивна реакција на испитувањето за туберкулоза или 
бруцелоза, ниту пак покажуваат симптоми на овие бо-
лести, а по термички третман, по кој млекото покажало 
негативна реакција на фосфатаза тестот; 

(б) кај овци и кози, доколку не покажуваат  пози-
тивна реакција на тестовите на бруцелоза, или овци и 
кози кои биле вакцинирани против бруцелоза, како дел 
од одобрената програма за сузбивање на болеста и кои 
не покажуваат симптоми на оваа болест, а по термички 
третман, по кој млекото покажало негативна реакција 
на фосфатаза тестот; и 

в) кај женските единки од други видови, доколку не   
покажуваат позитивна реакција на испитувањата за ту-
беркулоза или бруцелоза, ниту симптоми на овие боле-
сти, но припаѓаат на стадо каде бруцелозата или тубер-
кулозата се откриени, а по прегледот од став 2 на овој 
член и по соодветен термички третман на млекото, по 
кој е обезбедена негова исправност.   

 
Член 12 

(1) Суровото млеко од секое животно кое не ги ис-
полнува барањате за здравствениот статус на животните  
од член 7 на овој правилник, a особено кога потекнува 
од животно кое индивидуално покажува позитивна 
реакција на тестoт за туберкулоза или бруцелоза, се 
смета за млеко кое не е исправно за исхрана на луѓето.   

(2) Изолацијата на животните кои се заразени или 
за кои постои сомневање дека се заразени со болестите 
од член 9 и 10 од овој правилник, треба да е ефикасна 
за да се избегне секој штетен ефект врз млекото од дру-
гите животни. 

  
2. Хигиенски барања за просториите и опремата на 

одгледувалиштата за производство на сурово  
млеко 

 
Член 13 

(1) Опремата за молзење и просториите каде што 
млекото се складира, се ракува или лади треба да биде 
поставена и конструирана за да го намали ризикот од 
контаминација на млекото. 

(2) Просториите за складирање на млекото треба да 
бидат заштитени од штетници, да се соодветно одвое-
ни од просториите каде животните се сместени, да ги 
исполнуваат хигиенските барања во текот на молзење-
то, собирањето и транспортот на млеко, и кога е неоп-
ходно, да имаат соодветна опрема за разладување. 
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(3) Површината на опремата која доаѓа во контакт 
со млекото (садови, контејнери, цистерни, и друга 
опрема наменети за молзење, собирање или транспорт) 
треба да се лесни за чистење и дезинфекција и да се 
одржуваат во добра состојба, со користење на матери-
јали кои се мазни, лесни за миење и не се токсични. 

(4) По употребата, површините од став 3 на овој 
член треба да се исчистат и по потреба да се дезинфи-
цираат. По секоја серија или по секоја група на серии 
кога временскиот период меѓу истоварање и следното 
товарање е многу краток, но најмалку еднаш дневно, 
контејнерите и цистерните кои се користат за транс-
порт на сурово млеко треба да се исчистат и дезинфи-
цираат на соодветен начин пред повторно да се упо-
требат. 

(5) Просториите во кои млекото се складира и пре-
работува, како и транспортните средства и опремата 
која доаѓа во контакт со млекото за време на процесот 
на производство, преработка и транспорт треба да ги 
исполнуваат барањата пропишани со овој правилник.  
 

3. Хигиенски барања во текот на молзењето, 
собирањето и транспортот 

 
Член 14 

(1) Молзењето треба да се изведува хигиенски, и  
при тоа треба да се обезбеди, следното: 

(a) дека пред да започне молзењето, боските, виме-
то и околните делови се чисти; 

(б) дека млекото од секое животно е прегледано за 
органолептички или физичко-хемиски абнормалности 
од страна на молзачот или со метод со кој се постигну-
ваат слични резултати и дека млекото кое има такви 
абнормалности не се користи за исхрана на луѓето; 

(в) дека млекото од животни кои покажуваат кли-
нички знаци на болести на вимето, не се користи за ис-
храна на луѓето, односно ќе се употребува во соглас-
ност со добиените упатства од ветеринарен лекар; 

(г) изведено е идентификување на животни кои 
подлежеле на медицински третман и кој евентуално би 
пренел резидуи во млекото, и млекото добиено од та-
кви животни пред пропишаниот период на каренца не 
се користи за исхрана на луѓето; и 

(д) дека се користат само  средства за промивање на 
боските или спрејови кои се одобрени за употреба.  

(2) Веднаш по молзењето, млекото треба да се 
чува на чисто место дизајнирано и опремено за да се 
избегне контаминација. Во случај на секојдневно со-
бирање млекото мора веднаш да се излади на тем-
пература не повисока од 8°C или ако собирањето не 
се изведува секојдневно, тогаш на температура не по-
висока од  6 °C. 

(3)  За време на молзењето и при собирање на мле-
кото, треба да се обезбеди заштита од надворешна кон-
таминација и од временските услови.  

(4) До местото на молзење, на располагање треба да 
има соодветни објекти или уреди за да се овозможи ли-
цата кои го изведуваат молзењето и кои ракуваат со су-
рово млеко да ги измијат дланките и рацете. 

 
Член 15 

(1) Лицата кои го изведуваат молзењето и/или раку-
ваат со суровото млеко треба да носат соодветна и чи-
ста облека. 

(2) Лицата кои го изведуваат молзењето треба да 
одржуваат висок степен на лична хигиена.  

Член 16 
(1) Суровото млекото може да се транспортира во 

специјални цистерни, контејнери или садови. Цистер-
ните, контејнерите или средствата за транспорт во кои 
се превезува млеко не може да се користат и за преве-
зување на други материи.  

(2) Во текот на транспортот треба да се одржува 
ладниот температурен режим и со пристигнување во 
објектот на дестинација, температурата на млекото не 
смее да биде повисока од 10 °C. 

(3) По исклучок од став 2 на овој член, операторите 
не треба да ги исполнуваат температурните барања, до-
колку се исполнети барањата за сурово млеко и доколку:  

(a) млекото е  преработено во период од 2 часа по 
молзењето; или 

(б) повисоката температура е неопходна поради 
технолошкиот процес за производство на одредени 
одобрени млечни производи.  

(4) Транспортните средства и контејнерите за млеко 
и млечни производи треба да ги исполнуваат следниве 
барања: 

а) нивната внатрешна површина треба да биде изра-
ботени од материјал кој може лесно да се чисти, мие и 
дезинфицира;  

б) треба да имаат под кој лесно се чисти и е со маз-
на и водоотпорна површина, 

в) треба да се конструирани така да се избегне кон-
таминација и мешање на мириси, и треба да поседуваат 
и системи за вентилација; 

г)  треба да бидат заштитени од неповолни атмо-
сферски услови и прав;  

д) посебните средства за транспорт освен барањате 
наведени во точките (a), (б), (в) и (г) од овој став, треба 
да поседуваат уред за ладење, дополнителен извор за 
ладење, како и  уред за регулирање на температурата 
во транспортните средства со цел температурата на 
пратката да се одржува константна за време на утова-
рот и транспортот;    

ѓ) цистерните за транспорт на млекото треба тер-
мички да се изолирани и лесно да се чистат и дезинфи-
цират.  

 
4. Барања за сурово млеко 

 
Член 17 

(1) Суровото млеко треба да ги исполнува барањата 
за бројот на соматски клетки и бројот на микроорга-
низми  од член 18 од овој правилник. 

(2) Репрезентативен број на мостри со сурово млеко 
собрани од одгледувалишта кои произведуваат млеко и 
земени по случаен избор треба да се проверат дали ги 
исполнуваат барањата од член 18 од овој правинлик. 
Прегледот може  да се изведе од страна на, или во име 
на: оператори кои произведуваат млеко; оператори  кои 
собираат или преработуваат млеко; група на операто-
ри; или во рамка на шема за контрола. 

(3) Испитувањата и прегледот на суровото млеко на 
исполување на барањата за сурово млеко се вршат во 
лаборатории овластени согласно Законот за ветеринар-
но здравство. 

 
Член 18 

(1) Операторите со храна треба да спроведат проце-
дури со кои се гарантираат дека суровото млеко ги ис-
полнува следниве барања: 

а) за сурово млеко од крави: 
Број на колонии на 30 °C (на ml) 100 000  
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Број на соматски клетки  (на ml)  400 000 
б) за сурово млеко од други видови: 
Број на колонии на 30 °C (на ml) 1 500 000 
(2) Барањата за бројот на соматски клетки и бројот 

на колонии по години се дадени во Прилог 3, кој е со-
ставен дел на овој правилник.  

 
Член 19 

(1) Производителите на млеко треба да спроведат 
процедури со кои  се обезбедува дека суровото млеко 
не е ставено во промет доколку: 

(a) содржи резидуи на антибиотици во количество 
кое го надминува  максимално дозволеното ниво; или 

(б) вкупното количество на резидуи на антибиотски 
супстанции ја надминува максимално дозволената 
вредност. 

 
Член 20 

(1) Кога суровото млеко не е во согласност со барања-
та за сурово млеко, операторите со храна треба да презе-
мат соодветни корективни мерки за што го известуваат 
државниот ветеринарен инспектор согласно закон.  

  
III. ЕВИДЕНЦИЈА 

 
Член 21 

(1) Сопственикот и лицето кое е одговорно за про-
изводство на млеко  наменето за исхрана на луѓе, го из-
вестуваат државниот ветеринарен инспектор за: 

(a) видот на млекото; 
(б) намената и адресата на одгледувалиштето; 
(в) видот и бројот на животните. 
(2) Доколку се исполенти барањата утврдени со 

овој правилник на сопственикот и лицето кое е одго-
ворно за животните Управата за Ветеринарство преку 
Државниот Ветеринарен Инспектор им издава Молзен 
Картон и ги заведува во евиденција за производство на 
сурово млеко за исхрана на луѓе.  

(3) Сопственикот односно лицето одоговорно за 
произвдоство на млектото го известуваат државниот 
ветеринарен инспектор и за секоја измена во податоци-
те од став (1) на овој член.  

  
IV. ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ПРЕРАБОТКА  

НА МЛЕКО 
 

Член 22 
(1) Операторите кои преработуваат млеко и произ-

ведуваат млечни производи, покрај општите барања за 
безбедност на храната, треба да обезбедат исполнување 
и на следните посебни барањата  и тоа:  

а) барања за сурово млеко 
б) барања за хигиената на производството 
в) внатрешен систем на контрола на критични точ-

ки (НАССР) 
г) температурен режим. 
(2) Операторите со храна кои произведуваат млеч-

ни производи треба да спроведат  процедури со кои се 
гарантира дека млекото кое се користи за производство 
ги исполнува барањата утврдени со овој правилник.  

  
Член 23 

(1) Операторите со храна кои произведуваат млеч-
ни производи треба да спроведат процедури со кои се 
гарантира дека непосредно  пред преработката: 

(a) суровото кравјо млеко кое се користи да се под-
готват млечните производи има број на колонии  на 30 
°C помал од 300 000 на ml; и 

(б) преработеното кравјо млеко кое се користи за 
подготовка на млечни производи има број на  колонии 
на  30 °C помал од 100 000 на ml. 

(2) Кога млекото не ги исполнува барањата од став 
(1) од овој член, операторот со храна треба да го изве-
сти државниот ветеринарниот инспектор и да преземе 
корективни мерки. 

(3) По исклучок од барањата од  став (1) точка (a) 
од овој член, максималниот број на колонии за сурово 
кравјо млеко ќе се применува само онаму каде таквото 
млеко ќе подлежи на термички третман, доколку исто-
то во време од прифаќањето не подлежело на термички 
третман, согласно одобрените HACCP процедури  
спроведени од операторите со храна. 

 
Член 24 

(1) Просториите во кои се складира и преработува 
млекото, како и садовите и опремата што доаѓаат во 
контакт со млекото и млечните производи во текот на 
добивањето, преработката и транспортот, треба да ги 
исполнуваат соодветните барања за хигиена на произ-
водство на млеко.  

 
Член 25 

(1) Операторите со храна кои преработуваат млеко 
и произведуваат млечни произоди треба да воведат си-
стем за процена на ризиците на критичните контролни 
точки и процедури  со кои се гаранитра дека млекото и 
млечните производи ги исполнуваат барањата утврде-
ни во овој правилник.  

 
Член 26 

(1) Операторите со храна треба да обезбедат по 
прифаќањето во објектите за преработка, млекото брзо 
да се олади на температура не повисока од 6 °C и да се 
чува на таа температура се додека не се преработи. 

(2) Операторите со храна може да го чуваат млеко-
то на повисока температура ако: 

(a) преработката започнува веднаш по молзењето 
или во период од четири часа по прифаќањето во обје-
ктот за преработка; или 

(б) Управата за ветеринарство  одобрила повисока 
температура од технолошки причини кои се однесуваат 
на производство на одредени млечни производи. 

 
Член 27 

(1) При термички третман на суровото млеко или 
млечните производи, операторите со храна треба да 
обезбедат третманот да ги задоволува барањата пропи-
шани со прописите за безбедност на храна и ветеринар-
но јавно здравство, а особено, кога се користат следни-
те процеси, дека се во согласност со следното: 

(a) Пастеризацијата се постигнува со третман кој 
вклучува: 

- висока температура за кратко време (најмалку 15 
секунди на температура од 72 °C); или 

- ниска температура за долго време (најмалку 30 
минути на температура од 63 °C ); или 

- било која друга комбинација на време и темпера-
тура за да се постигне еднаков ефект, односно таков 
што производите покажуваат, онаму каде е применли-
во, негативна реакција на фосфатаза тест веднаш по та-
квиот третман. 

(б) Третман на Екстремно Високи Температури 
(UHT) се постигнува со  

- континуиран проток на топлина на многу висока 
температура за кратко време (не повеќе од 135 °C во 
комбинација со соодветно  време) со што ќе нема ми-
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кроорганизми или спори способни за раст и развој во 
производи кои се третираат кога се чуваат во асептич-
ки затворени контејнери на амбиетална температура; и 

г)  третман доволен да се обезбеди дека производи-
те кои остануваат микробиолошки стабилни по нив-
натa инкубација на 30 °C во период од 15 дена, на 55 
°C во период од 7 дена во затворени контејнери или 
после било кој друг метод со кој се покажува дека бил 
применет соодветен топлотен третман. 

(2) Кога донесува одлука  термички да се обработу-
ва суровото млеко, операторот со храна треба да: 

(a) се придржува кон процедурите кои се утврдени 
согласно принципите на HACCP и согласно прописите 
од областа на ветеринарното здравство; и 

(б) се придржува кон барањата на Управата за вете-
ринарство дадени при одобрување на објектите или 
при спроведувањето на прегледите во согласност со 
прописите од областа на ветеринарното здравство. 

(в) води соодветна евиденција за спроведениот тер-
мички третман (запис за температурата и времетрањето 
на термичкиот третман).   

  
Член 28 

(1) Затворањето на готовиот производ наменет за 
директна конзумација од страна на потрошувачот тре-
ба да се изведе веднаш по полнењето, во објектите каде 
последниот термички третман на течните млечни про-
изводи е направен, преку уреди за затворање кои ја 
спречуваат контаминацијата.  

(2) Системот за затварање треба да биде така дизај-
ниран, во случај на отворање, доказот дека се отворени 
да остане јасен и лесен за проверка. 

  
V. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ВРШЕЊЕ НА  

СЛУЖБЕНИ КОНТРОЛИ 
 

Член 29 
(1) Службените контроли се спроведуваат за да се 

утврди исполнување на барањата  пропишани со овој 
правилник.  

(2) При службените контроли, Управата за ветери-
нарство,  ги контролира:  

а) придружната  документација; 
б) безбедноста и хигиенската исправност на произ-

водот; 
в) хигиенските барања за производство, складирање 

и промет. 
 

Член 30 
(1) Безбедноста и хигиенската исправност на произ-

водите се контролира со физички преглед, преглед на 
документација, а по потреба и со лабораториско испи-
тување. 

 
Член 31 

(1) Животните во одгледувалиштата  наменети за 
производство на сурово млеко за исхрана на луѓе под-
лежат на службени контроли за да се утврди дали се 
усогласени со  здравствените барања за производство 
на сурово млеко, а особено здравствениот статус на 
животните и употребата на ветеринарните медицински 
препарати.  

(2) Ако постои основа за сомневање дека барањата 
за здравствена заштита на животните не се во соглас-
ност со општиот здравствен статус на животните, жи-
вотните треба да се прегледаат. 

(3) Одгледувалиштата во кои се произведува сурово 
млеко подлежат на службена контрола за да се докаже 
дека се во согласност со хигиенските барања. Овие 
контроли вклучуваат контрола на просториите, опре-
мата, и начинот на кој се преработени, складирани и 
ставани во промет млекото и млечните производи, а 
може да вклучат и инспекција и/или мониторинг на си-
стемот на внатрешни контроли на операторите. Ако се 
докаже дека хигиената е неадекватна, Управата за вете-
ринарство е потребно да провери и утврди дека се пре-
земени соодветни мерки за корегирање на состојбата. 

(4) Управата за ветеринарство контролите ги врши 
по случаен избор во согласност со следниот распоред: 

a) најмалку еднаш годишно во секое одгледували-
ште за производство на млеко за да потврди дека бара-
њата за одобрување на објектите за производство на 
млеко се исполнети; 

б) најмалку два пати годишно во секое одгледува-
лиште за производство на млеко, за да се потврди дека 
барањата за безбедност и хигиена при молзењето, со-
бирањето и транспорт на млеко пропишани со овој 
правилник, се исполнети; 

(5) За време на контролите, од секој производител 
на млеко се земаат мостри на млеко и се испитува: 

- вкупниот број на микроорганизми; 
- број на соматски клетки; 
- хемиски состав; 
- присуство на антибитоци, резидуи и недозоволени 

супстанции. 
 

Член 32 
(1) Управата за ветеринарство врши мониторинг на 

прегледите и процедурите кои се спроведуваат од опе-
раторите со храна во согласност со овој правилник.  

(2) Ако операторите со храна не ја корегираат со-
стојбата во рок од три месеци од денот на првото изве-
стување на Управата за ветеринарство за неусогласе-
ност со критериумите кои се однесуваат на бројот на 
колонии и на соматски клетки, испораката на сурово 
млеко од објектот за производство времено се забрану-
ва, или подлежи на  преземање на неопходни мерки за 
заштита на здравјето на луѓето. Оваа времена забрана 
се применува се додека операторите со храна не дока-
жат дека суровото млеко повторно ги исполнува бара-
њата од овој правилник. 

 
Член 33 

(1) При вршење на службена контрола на млекото и 
млечните производи кои се наменети за исхрана на луѓе-
то, државниот ветеринарен инспектор, согласно член 59 
од Законот за ветеринарно јавно здравство  ќе го забрани 
складирањето и продажбата на тие производи, ако: 

а) пратката на производи не ја придружуваат соод-
ветни докумените согласно прописите од областа на 
ветеринарното здравство; 

б) со физички преглед се утврди дека производите 
не се во согласност со хигиенските барања; 

в) просториите и опремата на местото каде се скла-
дираат и продаваат производите, не е во согласност со 
пропишаните барања; 

г) се утврди несоодветна амбалажа или несоодветно 
пакување на производите. 

(2) Ако државниот ветеринарен инспектор во текот 
на службената контрола, се посомнева во безбедноста 
и хигиенската исправност на производите, зема мостри 
за микробиолошки и за други потребни прегледи, при-



Стр. 12 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 декември 2007 
 

времено ја забранува употребата на производите за ис-
храна на луѓето  и го одредува начинот и местото за чу-
вање на тие производи додека не се донесе одлука за 
нивната  безбедност и хигиенска исправност. 

(3) Ако во согласност со физичките  и/или лабора-
ториските тестови се утврди дека млекото и млечни 
производи не се безбедни и хигиенски исправни за ис-
храна на луѓето, државниот ветеринарнен инспектор го 
забранува складирањето и продажбата и наложува не-
штетно отстранување на производите. 

 
Член 34 

(1) Со цел да се прегледа и оцени млекото и млечни 
производи, државниот ветеринарнен инспектор зема 
мостри за: 

a) микробиолошки тест, во согласност со прописите 
од областа на ветеринарното здравство; 

б) преглед за присуство на резидуи, во согласност 
со повеќегодишниот план за контрола на резидуи; 

в) преглед за присуство за радионуклеиди. 
 

Член 35 
(1) Заради испитување на присуство на радионукле-

иди државниот ветеринарен инспектор  зема мостри за 
контрола и тестирање на млекото и млечни производи.  

(2) Репрезентативна мостра од млеко во количина 
од 1 l се формира од секои 10 собирни центри од 
откупната мрежа на млекарницата. 

(3) Мострите од млеко се земаат за: 
а) Течни производи во оргинално пакување во ко-

личина од вкупно 1l за секој производ;      
б) Цврсти производи во оргинално пакување во ко-

личина од вкупно 1 kg за секој производ.    
(4) Мострите на млеко и млечни производи се до-

ставуваат на преглед со следниве податоци: назив и ме-
сто на млекарницата, подрачје каде мострите се земе-
ни, дата и време на земање мостри и категоријата на 
млеко и млечни производи. 

(5) Млекото и млечните производи се оценуваат ка-
ко хигиенски исправни за исхрана на луѓе ако содржат 
ниво на активност за определени радионуклеиди под 
максимално дозволено ниво или во согласност со бара-
њата на земјата увозничка.  

(6) Млекото и млечните производи кои содржат по-
веќе од дозволеното ниво на активност за определени 
радионуклиди не се безбедни и хигиенски исправни за 
исхрана на луѓето.  

(7) Млекото може да се преработи во млечни произ-
води, кои пред ставање во промет треба повторно да се 
прегледаат за да се утврди активноста на радионуклеи-
дите.  

(8) Млекото и млечните производи кои се оценети 
како хигиенски неисправни за исхрана на луѓе може да 
се користат за исхрана на животни во тов како проте-
инска компонента во крмната смеска.     

 
Член 36 

(1) Државните ветеринарните инспектори најмалку 
еднаш годишно, визуелно ги прегледуваат кантите, ци-
стерните, млечните цевки (млеководите), пакувањето и 
другата опрема за млеко и земаат брисеви за микробио-
лошки преглед. 

(2) Микробиолошките резултати се проценуваат на 
следниот начин: 

а) внатрешната површина на кантите и другите са-
дови за млеко е доволна чиста, ако на 1 cm² нема пове-
ќе од 5 колонии микроорганизми; 

б) внатрешната површина на амбалажата има при-
фатлива хигиенска состојба ако на 1 cm² нема повеќе 
од една колонија на микроорганизми; 

в) внатрешната површина на цистерните, млеководи-
те и другата млекарска опрема е доволно чиста ако на 
1cm² нема повеќе од пет колонии на микроорганизми; 

(3) Ако микробиолошката контаминација на амба-
лажата и на млекарската опрема е над дозволените гра-
ници пропишани во точката а и б на став (1) од овој 
член, тогаш истата не може да се употреба и треба да 
се спроведат мерки  заради намалување на контамина-
цијата. 

 
Член 37 

(1) Без оглед дали ги исполнуваат барањата од овој 
правилник, млекото и млечните производи, без разлика 
дали се преработуваат или не, нема да се сметаат за ис-
правни за исхрана на луѓето ако: 

а) се видливо извалкани, контаминирани или зага-
дени; 

б) се конзервирани со хемиски агенси, или ако сод-
жат недозволени супстанции; 

в)  има промени во бојата, мирисот, вкусот и конзи-
стенција; 

г)  не ги исполнуваат микробиолошките критериуми; 
д) е утврдена контаминација со радионуклиди над 

дозволената граница на активност. 
(2) Млекото или млечните производи кои не се без-

бедни и исправни за исхрана на луѓе, може да се:  
a)  користат за технички цели или за добиточна хра-

на само по соодветна преработка; или  
б) запленети или отстранети заради спречување на 

ширење на заразни болести или друг ризик по здравје-
то на животните и луѓето.  

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 38 

(1) Одредбите од член 10 и 13 од овој правилник ќе 
започнат да се применуваат од 1 јануари 2009 година.    

(2) Одредбите од член 18 став (1) точка (1) и член 
23 став (1) од овој правилник ќе отпочнат да се приме-
нуваат според табелата дадена во Прилог 3 на овој пра-
вилник.  

(3) Одредбите од член 28 од овој правилник ќе от-
почнат да се применуваат од 1 јануари 2010 година.  

 
Член 39 

(1) Овој правилник престанува да важи на денот на 
пристапување на Република Македонија во Европската 
Унија.  

 
Член 40 

(1) Со влегување во сила на овој правилник преста-
нуваат да се применуваат одредбите од Правилникот за 
начинот на вршење на ветеринарно санитерен преглед и 
контрола на животните пред колење и на производите 
од животинско потекло („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
68/1989)  кои се однесуваат на ветеринарно санитарниот 
преглед и контрола за млеко и млечни производи.  

 
Член 41 

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Министер,  

           Ацо Спасеноски, с.р. 



14 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 13 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 14 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 декември 2007 
 



14 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 декември 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



14 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2095. 
Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицински помагала 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА КОИ Е ДАДЕНО 

ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОД ОД 02.03.2007 ДО 26.11.2007 ГОДИНА 
 

2094. 
Врз основа на член 105 став (2) од Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/1998),  министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ 
ЛИЦА ШТО ВРШАТ ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО СО ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ВЕТЕРИ-

НАРНАТА МЕДИЦИНА ВО ПОГЛЕД НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ  
Член 1 

Во Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат правните лица што вршат промет на големо со 
лекови што се употребуваат во ветеринарната медицина во поглед на просторот, опремата и кадарот („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 39/2002),  членот  6 став (1) точка 1 се менува и гласи:  

1. имаат најмалку еден носител на дејност доктор по ветеринарна медицина, под чие раководење и контрола 
се спроведува системот на обезбедување на квалитет, ефиксаност и биолошката безбедност на ветеринарно 
медицинските препарати односно под чија непосредна контрола се изведува приемот, сместувањето, чувањето и 
издавањето на ветеринарно медицинските препарати.  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
                                                            Министер, 
                                                    Ацо Спасеноски, с.р. 

_________________ 
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       Бр. 11-17404/1                                                                     Министер за земјоделство, шумарство 
20 ноември 2007 година                                                                     и водостопанство, 
             Скопје                                                                              Ацо Спасеноски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

2096. 
Врз основа на член 10 став 2, член 13 став 3  и член 

17 од Законот за издавање на вредносни бонови-вауче-
ри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
124/07 и 140/07), министерот за финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗ-
ДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ВРЕДНОСНИ БОНО-
ВИ – ВАУЧЕРИ ЗА КУПУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРИ 

 
Член 1 

Во Упатството за начинот и постапката на издавање 
и користење на вредносните бонови – ваучери за купу-
вање на компјутери („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 127/07), во членот 11 во ставот 1 по 
зборовите: “личната карта“ се додаваат зборовите: 
“или патната исправа“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Во членот 16 по зборовите: “личната карта“ се до-

даваат зборовите “или патната исправа“. 
 

Член 3 
Во членот 17 во ставот 1 по зборовите: “личната 

карта“ се додаваат зборовите: “или патната исправа“. 
 

Член 4 
Членот 18 се менува и гласи:  
„Субјектите од член 14 од ова упатство, до Гене-

ралниот секретаријат на Владата на Република Македо-
нија најдоцна до 22 декември ги доставуваат искори-
стените ваучери, копија од фискалната сметка и копија 
од договорот за купопродажба на купениот компјутер, 
чие предавање се потврдува со архивскиот број под кој 
е заведена примената документација.“ 
 

Член 5 
Во членот 19 во ставот 2 по зборовите: “лична кар-

та“ се додаваат зборовите “или патна исправа“. 
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Член 6 
Образецот на Формуларот со изјава за прием на ва-

учер за купување на компјутер и Образецот на Форму-
ларот со изјава за купување на компјутер се заменуваат 
со нови обрасци кои се дадени во Прилог 1 и 2 и се со-
ставен дел на ова упатство. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.
       

Бр. 11-47248/1 
4 декември 2007 година                    Министер, 

      Скопје                          д-р Трајко Славески, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2097. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 декември 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ 
СУД 

 
I. За претседател на Управниот суд е избрана Роза-

лиа Кочковска - судија во Управниот суд. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 07-2058/1                     Судски совет 

11 декември 2007 година        на Република Македонија 
              Скопје                      Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
2098. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 декември 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНИОТ 
СУД - ГОСТИВАР 

 
I. За претседател на Апелациониот суд Гостивар е из-

бран Ештреф Буфи - претседател на Основен суд Дебар. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 07-2059/1                     Судски совет 

11 декември 2007 година        на Република Македонија 
            Скопје                             Претседател, 
                                           Беќир Исени, с.р. 

___________ 
2099. 

Врз основа на член 99 став 1, алинеја 1 од Уставот 
на Република Македонија, член 73, став 1, алинеја 1, 
став 2 и 3 од Законот за судовите (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 58/2006), член 47, став 1, 
точка 1 и член 48 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 декември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА СУДИСКА ФУНКЦИЈА НА 
СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ 2-СКОПЈЕ 

 
1. Се утврдува престанок на судиската функција на 

Лидија Кушевска, судија на Основниот суд Скопје 2 -
Скопје, по барање на судијата. 

2. Судиската функција на Лидија Кушевска преста-
нува со 7.12.2007 година. 

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

 
    Бр. 07-2068/1                     Судски совет 

14 декември 2007 година        на Република Македонија 
             Скопје                       Претседател, 
                                           Беќир Исени, с.р. 

___________ 
2100. 

Врз основа на член 99 став 1, алинеја 1 од Уставот 
на Република Македонија, член 73, став 1, алинеја 1, 
став 2 и 3 од Законот за судовите (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 58/2006), член 47, став 1, 
точка 1 и член 48 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 декември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА СУДИСКА ФУНКЦИЈА НА 
СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР 

 
1. Се утврдува престанок на судиската функција на 

Шоип Фидани, судија на Апелациониот суд Гостивар, 
по барање на судијата. 

2. Судиската функција на Шоип Фидани престанува 
со 7.12.2007 година. 

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

 
  Бр. 07-2069/1                   Судски совет 

14 декември 2007 година        на Република Македонија 
            Скопје                           Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

 ___________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2101. 

Врз основа на член 107 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на 26.11.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  
БРОКЕРСКА КУЌА 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокерската куќа 

БЕТА БРОКЕР АД Скопје, со седиште на ул. “Васил 
Ѓоргов“ бр. 29, вл. 1, мезанин бр. 1-а, 1000 Скопје, Ре-
публика Македонија. 

2. Брокерската куќа БЕТА БРОКЕР АД Скопје, сог-
ласно со член 94, точки а), ѓ) и е) ќе ги врши следниве 
работи: 

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

- дејствување како покровител при котација и 
- инвестиционо советување. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 
4. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 

Република Македонија“. 
 
Бр. 07-2218/8               Комисија за хартии од вредност 

26 ноември 2007 година                        Претседател, 
            Скопје                    Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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2102. 
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вред-

ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на 26.11.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Панче Шур-

ков, магистер по јавна администрација од Скопје за ди-
ректор на брокерската куќа Бета Брокер АД Скопје, со 
седиште на ул. “Васил Ѓоргов“ бр. 29, вл. 1, мезанин 
бр. 1-а, 1000 Скопје, Република Македонија. 

2. Согласноста за именување на Панче Шурков за 
директор на брокерската куќа Бета Брокер АД Скопје 
се дава за период до одржувањето на првото годишно 
собрание на друштвото, согласно пречистениот текст 
на Статутот на брокерската куќа УЗП број 10563/07 од 
17.10.2007 година, со кој кандидатот е именуван за ди-
ректор на брокерската куќа. 

3. Согласноста за именување на Панче Шурков пре-
станува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение, доколку биде разрешен од 
функцијата директор на брокерската куќа Бета Брокер 
АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за 
именување на директор од страна на Комисијата за 
хартии од вредност и во други случаи утврдени со за-
кон. 

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

 
Бр. 07-2219/7               Комисија за хартии од вредност 

26 ноември 2007 година                       Претседател, 
             Скопје                    Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2103. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на 26.11.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР 
 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Михај-

ло Брова Зиков роден на ден 17.12.1968 година во 
Скопје. 

2. Дозволата за работење на брокер на Михајло 
Брова Зиков се дава за период од пет години од денот 
на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Михајло Бро-
ва Зиков престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
Бр. 07-3155/5              Комисија за хартии од вредност 

26 ноември 2007 година                      Претседател, 
             Скопје                    Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2104. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), 
Комисијата за хартии од вредност, на седницата 
одржана на ден 26.11.2007 година, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА БРОКЕР 
 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Билјана 

Аризанкова родена на ден 01.06.1970 година во Штип. 
2. Дозволата за работење на брокер на Билјана Ари-

занкова се дава за период од пет години од денот на из-
давањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Билјана Ари-
занкова престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
       Бр. 07-3218/5          Комисија за хартии од вредност 
26 ноември 2007 година                Претседател, 
             Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2105. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), 
Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржа-
на на ден 26.11.2007 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Златко 

Кузмановски роден на ден 3.10.1979 година во Скопје. 
2. Дозволата за работење на брокер на Златко Куз-

мановски се дава за период од пет години од денот на 
издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Златко Куз-
мановски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
       Бр. 07-3267/4                Комисија за хартии од вредност 
26 ноември 2007 година                      Претседател, 
             Скопје                    Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2106. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), 
Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржа-
на на ден 26.11.2007 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Ана 

Кралева родена на ден 18.11.1970 година во Скопје. 
2. Дозволата за работење на брокер на Ана Кралева 

се дава за период од пет години од денот на издавањето. 
3. Дозволата за работење на брокер на Ана Кралева 

престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение во случаите предвидени со 
член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
       Бр. 07-3273/4                 Комисија за хартии од вредност 
26 ноември 2007 година                      Претседател, 
              Скопје                    Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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2107. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-

ност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), 
Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржа-
на на ден 26.11.2007 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Алексан-

дар Богиќевиќ роден на ден 27.06.1981 година во Скопје. 
2. Дозволата за работење на брокер на Александар 

Богиќевиќ се дава за период од пет години од денот на 
издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Александар 
Богиќевиќ престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
       Бр. 07-3366/4               Комисија за хартии од вредност 
26 ноември 2007 година                      Претседател, 
             Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2108. 

Врз основа на член 47 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на 26.11.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Стеван Шап-

чески, дипломиран правник од Скопје, ул. “Иво Лола 
Рибар“ бр. 72-2/4, за извршен директор на Централниот 
депозитар за хартии од вредност АД Скопје со седиште 
на ул. “Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 1, Скопје. 

2. Согласноста за именување на Стеван Шапчески  
за директор на Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје се дава за период од 4 (четири) го-
дини, согласно утврдениот мандат во Одлуката на Со-
бранието на ЦДХВ АД Скопје за избор на членови на 
Одборот на директори на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје број 68/2007 од 
30.10.2007 година. 

3. Согласноста за именување на лицето од точка 1 
на ова Решение за директор на Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје престанува да важи и 
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова реше-
ние, доколку истото биде разрешено од функцијата ди-
ректор на Централниот депозитар за хартии од вред-
ност АД Скопје, со денот на одземање на согласноста 
за именување на директор од страна на Комисијата за 
хартии од вредност и во други случаи утврдени со за-
кон. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, и истото ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 08-3400/3               Комисија за хартии од вредност 

26 ноември 2007 година                       Претседател, 
              Скопје                    Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

2109. 
Врз основа на член 220, став 1, точка в) и точка г) и 

член 232 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 
25/2007), како и член 211, став 5 од Законот за општата 
управна постапка (“Службен весник на РМ“ бр. 
38/2005), Комисијата за хартии од вредност, на својата 
седница одржана на 29.11.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се прекинува тргувањето со хартии од вредност-

обични акции, издадени од страна на акционерското 
друштво со посебни обврски за известување, АДГ “Ма-
врово“ Скопје, во период од 30 работни дена. 

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје да го 
суспендира тргувањето со обичните акции издадени од 
страна на акционерското друштво со посебни обврски 
за известување, АДГ “Маврово“ Скопје, во период од 
30 работни дена, започнувајќи од 6.12.2007 година. 

3. Се забранува реализацијата на нетрговските пре-
носи на хартии од вредност-обични акции, издадени од 
страна на акционерското друштво со посебни обврски за 
известување, АДГ “Маврово“ Скопје, во период од 30 
работни дена и се задолжува Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, по приемот на ова Реше-
ние, да врши нетрговски преноси на хартиите од вред-
ност-обични акции, издадени од страна на акционерско-
то друштво со посебни обврски за известување, АДГ 
“Маврово“ Скопје, во определениот период од 30 работ-
ни дена. 

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

5. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 08-3498/4               Комисија за хартии од вредност 

30 ноември 2007 година                       Претседател, 
              Скопје                    Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2110. 

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 
точка ѕ) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
26.11.2007 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се одзема дозволата за работа на брокерската куќа 

„Мак брокер“ АД Скопје издадена со Решение на Коми-
сијата за хартии од вредност бр. 08-2650/3 од 26.12.2006 
година, за вршење на услугите во врска со хартии од 
вредност, започнувајќи од 28.11.2007 година. 

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова реше-
ние се врши поради настанување на променети околно-
сти во работењето на брокерската куќа „Мак брокер“ 
АД Скопје, односно поради укинување на дозволата за 
основање и работење на „Македонска банка“ АД Скоп-
је, единствен основач и акционер на брокерската куќа 
„Мак брокер“ АД Скопје, врз основа на Решение бр. 
6535 од 16.10.2007 година донесено од гувернерот на 
Народната банка на Република Македонија. 

3. Се задолжуваат Македонската берза АД Скопје и 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скоп-
је веднаш по приемот на ова решение да ја исклучат од 
членство брокерската куќа „Мак брокер“ АД Скопје. 
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4. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
       Бр. 08-3537/1               Комисија за хартии од вредност 
26 ноември 2007 година                       Претседател, 
             Скопје                    Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2111. 

Врз основа на член 132 став 1 точка б од Законот за 
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 
95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 26.11.2007 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека се исполнети условите за отво-

рање на ликвидација на брокерската „Мак брокер“ АД 
Скопје со седиште на ул. „Скопска“ 9А влез 1 стан број 
2, поради трајно одземање на дозволата за работа, из-
дадена со Решение на Комисијата за хартии од вред-
ност број 08-2650/3 од 26.12.2006 година, за вршење на 
услугите во врска со хартии од вредност. 

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

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
 
       Бр. 08-3537/2               Комисија за хартии од вредност 
26 ноември 2007 година                     Претседател, 
             Скопје                    Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2112. 

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005 и 25/2007) и член 16 од Законот за инвести-
ционите фондови (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 9/2000 и 29/2007), Комисијата за хартии 
од вредност, на седницата одржана на ден 26.11.2007 
година донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА 
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД И ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА 

ИМОТОТ ПО УДЕЛ ИЛИ АКЦИЈА НА 
ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД 

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Со правилникот за пресметување на нето вредноста 
на имотот на инвестициониот фонд и за пресметување 
на нето вредноста на имотот по удел или акција на 
инвестицониот фонд (во натамошниот текст Правил-
ник) се уредуваат процедурите и постапката за утврду-
вање на нето вредноста на имотот на инвестиционите 
фондови, за определување на нето вредноста на еди-
нечниот удел кај отворениот фонд, односно на нето 
вредноста по единечна акција кај затворениот фонд, ка-
ко и за изготвувањето на извештајот за нето вредноста 
на имотот на фондот.  

 
Член 2 

За целите на овој Правилник употребените термини 
го имаат следното значење: 

Отворен фонд - претставува посебен имот, без 
својство на правно лице, чии сопственици на докумен-
ти за удел имаат право на сразмерен дел во добивката 
во фондот и право да бараат откуп на документите за 
удел; 

Затворен фонд - е акционерско друштво, кое се 
основа за прибирање парични средства преку јавен по-
вик за продавање на сопствени акции и вложување на 
тие средства во хартии од вредност; 

Друштво за управување со фондови - е акционер-
ско друштво чиј единствен предмет на работење е ос-
новање и управување со фондовите, во свое име и за 
сметка на сопствениците на документите за удели на 
отворените фондови и во име и за сметка на акционе-
рите на затворените фондови; 

Депозитна банка (банка чувар на имот) - е банка 
што ја избира друштвото за управување со фондови и 
која врз основа на договорот со друштвото за управу-
вање со фондови врши работи на чувар на имот, ја 
утврдува нето вредноста на имотот на фоднот, ја прес-
метува нето вредноста на имотот по удел или акција на 
инвестицониот фонд и врши други работи во соглас-
ност со Законот за инвестициони фондови; 

Имот - вкупните средства на фоднот; 
Нето вредност на имотот на фондот - сума која се 

добива со одземање на вредноста на обврските на фон-
дот од вредноста на неговиот имот; 

Извештај за нето вредноста на имотот на фондот 
- извештај што депозитната банка (банката чувар на 
имот) го изготвува секој работен ден за отворениот 
фонд, односно еднаш месечно кај затворениот фонд кој 
е достапен до сите заинтересирани лица, а задолжител-
но се доставува до Комисијата за хартии од вредност; 

Ден на вреднување - е денот за кој се пресметува 
нето вредноста на имотот на фондот; 

Ден на пресметка - денот на кој што се пресметува 
нето вредноста на имотот на фондот. 

 
II. Утврдување на нето вредноста на имотот  

на фондот 
 

Член 3 
(1) Нето вредноста на имотот на фондот ја утврдува 

депозитната банка (банката чувар на имот) на тој начин 
што од вкупниот имот ќе ја одземе вредноста на вкуп-
ните обврски, користејќи ја методологијата утврдена со 
овој правилник. 

(2) Депозитната банка (банката чувар на имот)  тре-
ба секогаш да биде во можност да ја оправда проценка-
та на вредноста на средствата на инвестициониот фонд, 
врз основа на методологијата уредена со овој правил-
ник. 

(3) Депозитната банка (банката чувар на имот) ја 
чува целата евиденција и сите други информации кори-
стени за комплетирање на извршената проценка на 
средствата на инвестициониот фонд со кој управува и 
истите ги става на располагање, по барање на Комиси-
јата за хартии од вредност (во натамошниот текст: Ко-
мисијата). 

 
Член 4 

(1) Имотот на инвестициониот фонд на денот на 
вреднување претставува збир на вредноста на сите ви-
дови средства кои со Законот се пропишани како доз-
волени вложувања и кои се во согласност со ограничу-
вањата за вложување на средствата на фондот.  
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(2) Нето вредноста на имотот на инвестициониот 
фонд на денот на вреднување се пресметува врз основа 
на пазарните вредности на хартиите од вредност и де-
позитите во финансиските институции и други имотни 
вредности на фондот, со одземање на обврските на 
фондот на истиот ден.  

 
Член 5 

(1) Нето вредноста на уделот кај отворениот фонд 
на денот на вреднување се утврдува со делење на де-
нарската нето вредност на имотот на фондот од тој ден 
во 16 часот и вкупниот број на удели на денот на кој се 
врши вреднувањето на неговиот имот. 

(2) Денот на вреднување на имотот на фондот (т-1) 
е денот кој претходи на денот (т) во текот на кој се 
пресметува нето вредноста на имотот на фондот по 
удел или по акција на фондот. 

(3) Нето вредноста на имотот на фондот по удел 
или по акција на фондот се пресметува најдоцна до 14 
часот. 

(4) Вкупниот број на удели на отворениот инвести-
ционен фонд на денот на вреднување се пресметува со 
намалување на бројот на удели од претходниот ден на 
вреднување за бројот на удели за кои е поднесено бара-
ње за откуп 2 (два) дена пред денот на вреднување, и 
со зголемување на бројот на удели за кои е поднесено 
барање за купување и за кои се уплатени  средства на 
сметката на фондот на денот на вреднување, а се во 
согласност со условите во Проспектот и Статутот на 
фондот. Барањата за купување и откуп на удели и уп-
латите по барања за купување на удели примени во те-
кот на викенд и празник, друштвото ке ги смета за при-
мени првиот нареден работен ден.  

(5) Нето вредноста на акцијата кај затворениот 
фонд на денот на вреднување се утврдува на тој начин 
што денарската нето вредност на имотот на затворени-
от фонд ќе се подели со вкупниот број на акции на за-
творениот фонд издадени до денот на вреднување, 
вклучувајќи го и тој ден. 

(6) Нето вредноста на имотот на фондот се искажу-
ва во денари и во евра, по среден курс на НБРМ на де-
нот на вреднувањето. 

 
Член 6 

(1) Нето вредноста на имотот на отворениот инве-
стиционен фонд и нето вредноста на имотот по удел на 
фондот се пресметува за секој ден.  

(2) Нето вредноста на имотот на затворениот инве-
стиционен фонд и нето вредноста на имотот по акција 
во согласност со проспектот на фондот, се пресметува 
најмалку едаш месечно. 

(3) Структурата на имотот на отворениот и на за-
творениот фонд и нејзината усогласеност со законската 
регулатива се утврдува на крајот на секој работен ден. 

 
Член 7 

(1) Извештајот за нето вредноста на имотот на отво-
рениот фонд, депозитната банка (банката чувар на 
имот) истиот ден го доставува во електронска фомра 
до Комисијата за хартии од вредност и до друштвото за 
управување со фондот, а на крајот на неделата сите из-
вештаи за односната недела ги доставува и во печатена 
форма. 

(2) Извештајот за нето вредноста на имотот на за-
творениот фонд, депозитната банка (банката чувар на 
имот) го доставува во електронска и во печатена фомра 
до Комисијата за хартии од вредност и до друштвото за 
управување со фондот на крајот на месецот. 

(3) Извештајот за структурата на имотот на инве-
стициониот фонд и нејзината усогласеност, се доставу-
ва до Комисијата за хартии од вредност и до друштво-
то за управување со фондот еднаш месечно, на крајот 
на месецот. 

(4) Друштвото за управување со фондот е должно 
Извештајот за нето вредноста на имотот на фондот да 
им го направи достапен на сите заинтересирани странки 
на нивно барање на начинот и роковите како што се 
предвидени во статутот и проспектот на фондот. 

(5) Друштвото за управување со фондот е должно 
Извештајот за нето вредноста на имотот на фондот да 
го објави на интернет страницата на друштвото. 

 
Член 8 

(1) Комисијата за хартии од вредност во секое вре-
ме може да изврши увид во правилноста и навремено-
ста во утврдувањето на нето вредноста на имотот на 
фондот. 

(2) Доколку Комисијата за хартии од вредност утвр-
ди неправилности во начинот и навременоста во утвр-
дувањето на нето вредноста на имотот на фондот таа 
може да преземе соодветни мерки утврдени во Законот 
за инвестициони фондови. 

 
III. Начин на утврдување на вредноста на  

средствата и обврските на фондот 
 

Член 9 
Сите средства и обврски на инвестициониот фонд 

се проценуваат согласно Меѓународните сметководс-
твени стандарди и Меѓународните стандарди за финан-
сиско известување, објавени во Службен весник на Ре-
публика Македонија и ажурирани на годишна основа. 
 
Почетно признавање, последователно мерење и пре-
станок на  признавањето (депризнавање)  на имотот 

и обврските 
 

Член 10 
(1) Методологија на вреднување на имотот и обвр-

ските на фондот се врши согласно Законот за инвести-
циони фондови, Меѓународните сметководствени стан-
дарди (во понатамошниот текст: МСС) и Меѓународни-
те стандарди за финансиско известување (во поната-
мошниот текст: МСФИ) објавени во Службен весник 
на Република Македонија, водејќи сметка за обезбеду-
вање на еднаков третман спрема сите вложувачи во 
фондот, независно од видот на фондот и специфично-
стите на работењето на фондот.  

(2) Имотот и обврските на фондот почетно се приз-
навааат по објективна вредност на трансакцијата, од-
носно по трошокот на стекнување кој во цената на пое-
динечниот имот ги вклучува и трансакциските трошо-
ци кои се поврзани со стекнувањето на имотот или об-
врската. Исклучок од наведеното е имотот кој се мери 
по објективна вредност а чии ефекти се одразуваат на 
резултатите од работењето на фондот, при чие почетно 
признавање не се додаваат трансакциските трошоци.  

(3) Имотот кој е стекнат во странска валута се прес-
метува во денарска противвреност според средниот 
курс на НБРМ на денот на трансакцијата. Доколку ва-
лутата во која е стекнат имотот на е вклучена во курсе-
вите на НБРМ за пресметување се применуваат сред-
ните курсеви на националните централни банки во од-
нос на еврото, а вредноста изразена во евра се пресме-
тува во денарска противвредност според средниот курс 
на НБРМ на истиот датум.  
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Член 11 
(1) Последователно мерење на имотот и обврските 

на фондот се врши во зависност од видот на имотот и 
спроведената класификација во согласност со инвести-
ционата политика која е предвидена во проспектот и 
статутот на фондот.  

(2) Последователно мерење на имотот и обврските 
на фондот деноминирани во странска валута се врши 
по средниот курс на НБРМ на денот на вреднување.  

 
Член 12 

(1) Купените и продадените финансиски инстру-
менти се вклучуваат во вреднувањето на имотот на 
фондот на денот на склучување на трансакцијата. 
Склучената трансакција за купување се признава во 
имотот на фондот според видот на инструмент со исто-
времено создавање на обврска за плаќање. На денот на 
склучување на трансакцијата за продажба, инструмен-
тот престанува да се признава (депризнавање) во имо-
тот на фондот, а почнува да се признава побарувањето 
од купувачот за склучената продажба.  

(2) Запишаните и уплатени хартии од вредност од 
нови емисии се признаваат во активата на фондот како 
побарување по основ на уплатени хартии од вредност 
на денот на уплата на хартиите од вредност. Хартиите 
од вредност се признаваат во активата на фондот од де-
нот на упис во акционерската книга во депозитарот на 
хартии од вредност. 

(3) Трговските трансакции и обврските на фондот 
се евидентираат во деловните книги на фондот врз ос-
нова на уредни и веродостојни книговоднствени докази 
за вредноста на трансакцијата. 

(4) Побарувањата или обврските по основ на кама-
та, дивиденда, загуба или добивка која се однесува на 
финансискиот инструмент или негов составен дел кој е 
класифициран како финансиска обврска, по донесува-
њето на одлука и утврдувањето на правото на имателот 
за исплата на право (обврска) се искажуваат во вкупен 
износ во имотот или обврските на фондот.  

 
Имот  кој се вреднува по објективна (фер) вредност 

 
Член 13 

(1) За сопственичките и долгорочни должнички 
хартии од вредност со кои се тргува во Република Ма-
кедонија, за објективна вредност на денот на вреднува-
ње на имотот на фондот се смета официјаната дневна 
просечна цена на определена хартија од вредност по-
стигната на регулиран пазар.   

 (2) За сопственичките хартии од вредност со кои се 
тргува во странство на пазарите на Европска Унија и 
ликвидните пазари на земјите членки на ОЕЦД, обје-
ктивната вредност се дефинира врз основа на цената на 
последната понуда на купување остварена тој ден на 
матичната берза на издавачот или берзата која е дефи-
нирана како примарен извор на цената на предметната 
хартија од вредност, а цената е официјално котирана/ 
регистрирана на финансиски - информациски сервис. 
За должничките хартии од вредност со кои се тргува во 
странство на пазарите од овој став, објективната вред-
ност се пресметува по цена на последната понуда на 
купување официјално котирана/регистрирана (вклуче-
на) на финансиски - информациски сервис.  

(3) Во случај на тргување на пазари надвор од 
Европската Унија и земјите членки на ОЕЦД, објектив-
ната вредност на сопственичките  и должничките хар-
тии од вредност се пресметува врз основа на просечни-

те цени на тргување остварени на денот на вреднување 
официјално котирани/регистрирани (вклучени) на фи-
нансиски - информациски сервис.  

(4) Во случај да отсуствува цената на известување-
то/потврдата или да отсуствува известување/потврда 
за склучена трансакција на денот на вреднување, обје-
ктивната вредност на стекнатата хартија од вредност 
се пресметува врз основа на последната цена на 
тргување од претходните денови, официјално котира-
ни/регистрирани (вклучени) на финансиски - инфор-
мациски сервис.  

 
Член 14 

Краткорочните должнички хартии од вредност чиј 
што издавач е Република Македонија класифицирани 
како финансиски инструмент по објективна вредност 
се вреднуваат со примена на ефективна каматна стапка 
на принос до доспевање. 

 
Член 15 

(1) Сопственичките хартии од вредност кои котира-
ат на неактивен пазар и за кои 90 дена не се остварени 
условите за вреднување на начин утврден во член 13 на 
овој Правилник, се вреднуваат со техниките за вредну-
вање дефинирани во Меѓународниот сметководствен 
стандард 39 (во понатамошниот текст МСС 39), а се 
однесуваат на користење на цената на најскорешната 
пазарна трансакција или на повикување на тековната 
пазарна вредност на некој друг инструмент кој е су-
штински ист.   

(2) Во случај на тргување со сопственички хартии 
од вредност чија цена не котира на активен пазар и за 
која се спороведуваат тестови на намалување на вред-
носта, почетно се признава по трошокот на стекнува-
ње, а последователното признавање се врши со приме-
на на методот на вреднување утврден во став 1 на овој 
член. 

(3) Долгорочните должнични хартии од вредност за 
кои 30 дена не се остварени условите за вреднување на 
начинот утврден во член 13 на овој Правилник, се 
вреднуваат со примена на методата на ефективна ка-
матна стапка1, со тоа што почетна вредност е последна-
та објективна вредност на таа хартија од вредност 
утврдена на начин од член 13 од од овој правилник.  

(4) При повторното активирање на тргувањето и ис-
полнувањето на условите за вреднување утврдени во 
член 13 на овој Правилник, имотот ќе почне да се вред-
нува според начелата важечки во условите на неговата 
котација на пазарот.  

(5) Депозитната банка (банката чувар на имот) е 
должна на барање на Комисијата за хартии од вредност, 
за секоја хартија од вредност да достави известување за 
поединечно применетите техники на вреднување.  

                                                                 
1 Ефективна каматна стапка е дисконтна стапка по која се-

гашната (дисконтирана) вредност на сите идни парични текови е 
еднаква на цената на должничката хартија од вредност (вклучу-
вајќи ги сите трансакциони трошоци) и претставува интерна 
стапка на рентабилност на предметната должничка хартија од 
вредност. Ефективната каматна стапка се искажува годишно и се 
пресметува декурзивно со примена на методот на сложена кама-
та. При дисконтирање на идните парични текови се применува 
бројот на денови од условите (од проспектот) на предметната 
хартија од вредност, при што последниот ден на амортизација е 
еднаков на денот на доспевање на хартијата од вредност. Ефе-
ктивната каматна стапка се искажува на 8 децимални места, со за-
окружување на последните децимали со примена на математичка-
та метода на заокружување.  
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Имот  кој се вреднува по амортизирана набавна 
вредност 

 
Член 16 

(1) Депозитите и вложувањата кои се чуваат до дос-
певање, како и должничките хартии од вредност чиј 
што издавач е Република Македонија кои друштвото ги 
класифицирало како вложувања кои се чуваат до дос-
певање, се вреднуваат по амортизирана набавна вред-
ност со примена на методата на ефективна каматна 
стапка остварена при секое почетно поединечно вло-
жување.  

(2) Во случај на продажба на дел од имотот кој се 
чува до доспевање или по промената на намерата на 
друштвото или промената на способноста да се чува до 
доспевање, целокупниот имот кој се чува до доспевање 
треба повторно да се мери по објективна вредност. Од 
датумот на настанување на случајот на делумна про-
дажба или рекласификацијата во текот на наредните 
две финансиски години ниту една преостаната хартија 
од вредност не смее да се вреднува како финансиски 
имот кој се чува до доспевање. Исклучок од наведено-
то се случаите на продажба и рекласификација со кара-
ктеристиките кои ги опишува МСС 39.  

(3) Финансискиот инструмент кој се чува до доспе-
вање во согласност со МСС 39, подлежи на проверка 
на тестот на намалување на вредност на имотот на се-
кој датум на билансите.  

(4) Финансискиот инструмент класифициран како 
заеми и побарувања се вреднува по амортизирана на-
бавна вредност, со примена на методата на ефективна 
каматна стапка.  

 
Термински купопродажби, спот и репо трансакции 

 
Член 17 

(1) Терминските купопродажби (forward) дневно се 
вреднуваат по објективна вредност на начин што цени-
те на последната понуда на купување кои официјално 
котираат на финансиски информациски сервис, се при-
менуваат за терминската продажба, додека официјално 
котираните цени на последната понуда за продажба се 
применуваат за терминските купувања.  

(2) Девизните термински трансакции дневно се 
вреднуваат по објективна вредност со примена на 
единствените меѓубанкарски референтни понудувачки 
каматни стапки за одредена валута (Еурибор, Либор и 
сл.) која службено котира на финансиски информаци-
ски сервис. 

(3) Објективната вредност на спот трансакциите на 
денот на вреднување се утврдува со пресметка на раз-
ликата помеѓу договорениот курс и средниот курс на 
НБРМ на денот на вреднување на имотот на фондот.  

(4) Трансакциите за продажба на хартии од вредност и 
повторното купување на истите на утврден ден во иднина 
(пасивен репо) се вреднуваат од датумот на подмирување 
така што инструментот кој е предмет на трансакција во 
имотот на фондот и понатаму се вреднува во согласност 
со правилата за тој вид на инструмент додека обврската за 
примени парични средства во пасивата се вреднува со 
пресметување на пасивна камата.  

(5) Трансакциите за купување на хартии од вред-
ност и повторната продажба на истите на утврден ден 
во иднина (активен репо), се вреднуваат од датумот на 
подмирување како депозит до доспевање, со дневна 
пресметка на камата. 

(6) За терминските и опциските трансакции и дру-
гите деривативи за кои не е можно да се утврди пазар-
на цена, депозитната банка (банката чувар на имот) е 
обврзана да и достави на Комисијата за хартии од вред-
ност на проверка интерни процедури за вреднување на 
терминските договори и дрги деривативи. 

 
IV. Пресметка на надоместоците на друштвото за 

управување и на депозитната банка  
(банката чувар на имот) 

 
Член 18 

(1) Надоместоците на друштвото за управување со 
фондови и надоместоците на депозитната банка (банка-
та чувар на имот) се пресметуваат согласно зачестено-
ста на вреднување на имотот на фондот од член 6 на 
овој Правилник, на основицата која ја сочинува вкуп-
ната вредност на имотот на фондот за денот кој претхо-
ди на денот на вреднување, а пресметаниот износ е на 
товар на имотот на фондот.   

(2) Надоместоците од ставот 1 на овој член се прес-
метуваат на утврдена основица со примена на поеди-
нечни коефициенти на годишните стапки на надомест 
во зависност од бројот на денови на вреднување. 

(3) Надоместоците кои се на товар на имотот на ин-
вестициониот фонд се исплаќаат еднаш месечно однос-
но во согласност со статутот и проспектот.  

 
Член 19 

Доколку во стаутот и проспектот на отворениот 
фонд се предвидени посебни надоместоци кај продаж-
ната цена, односно кај откупната цена на единечните 
удели, тогаш продажната цена на уделот на отворениот 
инвестиционен фонд се утврдува кога проценетата 
нето вредност на единечниот удел се зголеми за соод-
ветниот надоместок, а откупната цена се утврдува кога 
проценетата нето вредност на единечниот удел се на-
мали за соодветниот надоместок. 

 
V. Преодни и завршни одредби 

  
Член 19 

Составен дел на овој правилник се и Табелите при-
кажани во Анексот 1 и Анексот 2. 

 
Член 20 

Друштвото за управување со фондови и депозитна-
та банка се должни актите и своето работење да ги 
усогласат со одредбите на овој Правилник во рок од 1 
месец од денот на неговото влегувањето во сила. 

  
Член 21 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македонија”.   

 
Член 22 

Од денот на објавување на овој правилник во 
“Службен весник на Република Македонија” престану-
ва да важи Правилникот за пресметување на нето вред-
носта на имотот на инвестициониот фонд и за пресме-
тување на нето вредноста на имотот по удел или акција 
на инвестициониот фонд донесен од Комисијата за хар-
тии од вредност на ден 06.09.2007 година и објавен во 
“Службен весник на Република Македонија” бр. 111 од 
2007 година.  

 
  Бр. 03-3536/1        Комисија за хартии од вредност 

26 ноември 2007 година             Претседател,  
      Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
По извршеното срамнување со изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 137/2007) е направена грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И  УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ 
 
Во членот 11 став (9) наместо зборовите: “овласту-

вањето од ставот (2)“ треба да стојат зборовите: “овла-
стувањето од ставот (3)“. 
 
     Број 10-5018/2       Од Законодавно-правната комисија 
11 декември 2007 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                 Македонија 
_______________________________________________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
247. 

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 14/06 и 24/07), директорот на Агенцијата за ци-
вилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И 
КОНТРОЛИРАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИ-
РАЊЕ, ПЛАТФОРМИТЕ, ОБЈЕКТИТЕ, ИНСТАЛА-
ЦИИТЕ, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА АЕРОДРОМОТ 

 
ДЕЛ 1: ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на кој 
операторот на аеродромот (во понатамошниот текст 
оператор) ги користи, одржува и контролира површи-
ните за маневрирање (полетно-слетна патека и други 
патеки на аеродромот) и платформите (во понатамош-
ниот текст – оперативни површини), објектите, инста-
лациите, уредите и опремата на аеродромот кои овоз-
можуваат безбедно полетување, слетување и престој на 
воздухоплови, како и прифат и отпрема на воздухопло-
ви, патници и стока. 

 
Член 2 

Одделни поими употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

a) “сув снег” е снег кој може да се издува и кој се 
распаѓа после обид за создавање на снежна топка и чи-
ја волуменска маса изнесува приближно 0.35кг/дм3; 

б) “влажен снег” е снег кој се соединува при стега-
ње со рака, од кој може да се направи снежна топка и 
чија волуменска маса изнесува приближно од 0.35 до 
0.50кг/дм3; 

ц) “збиен снег”, односно лед, е снег кој е збиен во 
цврска маса која веќе не може да се збива и менува об-
лик а која се крши во парчиња при подигнување и чија 
волуменска маса изнесува приближно 0.50 и повеќе 
кг/дм3; 

д) “лапавица” е вода заситена со снег кој се расплу-
скува при газење и чија волуменска маса изнесува 
приближно од 0.50 до 0.30кг/дм3; 

e) “влажна површина за движење на воздухоплови” 
е површина чија боја е променета поради влажност;  

ф) “мокра површина за движење на воздухоплови” 
е површина натопена со вода но без видлив слој на 
вода;  

г) “барички вода” е вода која се задржаува или се 
задржала во вдлабнатини; 

х) “воден слој” е видлив воден слој со кој е прекри-
ена површината за движење на воздухоплови. 

 
ДЕЛ 2: КОРИСТЕЊЕ 

 
Член 3 

(1) Операторот треба да го користи аеродромот во 
согласност со процедурите кои се утврдени во прирач-
никот за аеродром.  

(2) Операторот на аеродромот треба да ги измени 
процедурите кои се дадени во прирачникот за аеро-
дром, во согласност со налогот на Агенцијата за цивил-
но воздухопловство (во натамошен текст: АЦВ) со цел 
да се обезбеди безбедност на воздухопловот.        

 
Член 4 

Операторот на аеродромот треба да се координира 
со давателот на услуги на воздухопловна навигација со 
цел да се осигура дека соодветни услуги на контрола 
на летање се на располагање за да се осигура безбедно-
ста на воздухопловот во воздушниот простор во скло-
пот на аеродромот. Координацијата треба да ги покрие 
сите области кои се поврзани со безбедноста, како што 
се воздухопловно информативните услуги, услугите на 
контрола на летање, метеоролошките услуги и обезбе-
дувањето. 

 
Член 5 

(1) Операторот треба да воспостави систем за упра-
вување со безбедноста на аеродромот утврдувајки ја 
структурата на организацијата и должностите, одговор-
носта и надлежностите на надлежните во организацио-
ната структура, во поглед на обезбедување дека извр-
шувањето на операциите е контролирано и истите да ги 
подобрува каде е тоа потребно. 

(2) Операторот треба да  ги задолжи сите корисни-
ци на аеродромот, вклучувајќи ги и операторите на 
фиксната инфраструктура, агенциите за прифат и от-
према и останатите организации кои независно извр-
шуваат активности на аеродромот во согласност со 
опслужувањето на летот и воздухопловот, да се усогла-
сат со условите утврдени од страна на операторот во 
однос на безбедноста на аеродромот. Операторот треба 
да го надгледува таквото усогласување. 

(3) Операторот треба да побара сите корисници на 
аеродромот, вклучувајќи ги операторите на фиксната 
инфраструктура, службите за прифат и отпрема и оста-
натите субјекти кои даваат било какви услуги на аеро-
дромот да соработуваат во програмата за промовирање 
на безбедноста, и безбедносно користење на аеродро-
мот, со  итно информирање за какви било несреќи, ин-
циденти, дефекти и грешки кои се однесуваат на без-
бедноста. 

 
Член 6 

(1) Операторот треба да ги прегледа сите зборници 
на воздухопловни информации (АИП), дополненијата 
на АИП, амандманите на АИП, известувањето за ле-
тачкиот персонал (НОТАМ), предлетниот информати-
вен извештај и воздухопловните информативни цирку-
лари, издадени од службата за воздухопловни инфор-
мации (АИС), по прием на истите и веднаш по таквиот 
преглед треба да ја извести службата за сите неточни 
информации кои ги содржат во себе, а кои се однесува-
ат на аеродромот.  

(2) Операторот треба писмено да ги извести служ-
бата за АИС и АЦВ, најмалку 15 дена пред да влезат на 
сила какви било промени на аеродромските објекти 
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или опрема или нивото на услуги на аеродромот кој 
што претходно бил планиран и кои што можат да вли-
јаат на прецизноста на информацијата содржана во која 
било публикација на АИС.  

(3) Операторот веднаш треба да достави на служба-
та за АИС, на контролата на летање и на АЦВ известу-
вање за следните случки за кои има сознанија: 

1. Секаква проекција од предмет преку површината 
за ограничување на препреки кои се поврзани со аеро-
дромите; 

2. Постоење на какви било пречки или опасни усло-
ви кои влијаат врз воздухопловната безбедност на или 
блиску до аеродромот; 

3. Намалување во нивото на услуги на аеродромот 
дадени во секоја публикација на AIS; 

4. Затворање на било кој дел од областа за движење 
на аеродромот; 

5. Секакви други услови кои можат да влијаат на 
безбедноста на аеродромот и за кои мерки на претпаз-
ливост се дозволени. 

(4) Кога не е изводливо за операторот да организи-
ра, контролата на летање и АЦВ да добијат известува-
ње за случувањата наведени во став 3 од овој член, 
операторот мора веднаш да даде известување дирекно 
на пилотите на кои можат да влијаат тие случувања. 

 
Член 7 

Кога ниско летачки воздухоплов, на или блиску до 
аеродромот, или воздухоплов во движење се опасни за 
луѓето или за автомобилскиот сообраќај, операторот 
треба да постави известување за опасност на секој ја-
вен пат кој е во близина на областа за маневрирање или 
да го извести надлежниот орган кој е одговорен за по-
ставување на известувања на јавниот пат каде што по-
стои опсаност, доколку таквиот јавен пат не е контро-
лиран од операторот. 

 
Член 8 

(1) Ако на оперативните површини или уредите за 
вертикална сигнализација се предвидува чистење или 
други работи, операторот е должен најмалку 30 минути 
пред почетокот на работите да ја извести надлежната 
контрола на летање дека аеродромот ќе биде затворен, 
односно најмалку 30 минути пред завршување на рабо-
тите дека аеродромот повторно ќе биде отворен. 

(2) Аеродромот може и веднаш да се затвори докол-
ку има неочекувани појави како ненадејни и силни врне-
жи, леден дожд, поплава, земјотрес, прекин на електро-
напојувањето заради оштетување на кабли и слично. 

 
Член 9 

(1) Операторот е должен редовно да ги следи мете-
оролошките извештаи за аеродромот од метеоролошка-
та служба за аеродромот. 

(2) Метеоролошката служба за аеродромот треба 
редовно да ги следи метеоролошките промени и за тоа 
веднаш да го известува операторот. 

(3) Растерувањето на магла од аеродромот се врши 
согласно со стандардите и препораките на ICAO Aneks 
14, Volume I Airport Services Manual, Part 4 (Fog Dispersal). 

 
Член 10 

Операторот треба да ги отстрани од површината на 
аеродромот секое возило или друга препрека кои мо-
жат да ја загрозат безбедноста на воздушниот сообра-
ќај на аеродромот. 

Операторот треба да ги отстрани од површината на 
аеродромот секој неисправен воздухоплов во соглас-
ност со стандардите и препораките на ICAO Aneks 14, 
Volume I  Airport Services Manual, Part 5 (Removal of 
Disabled Aircraft). 

ДЕЛ 3: ОДРЖУВАЊЕ 
 

Член 11 
(1) Одржувањето на објектите, инсталациите, уре-

дите и опремата на аеродром се врши на начин пропи-
шан со овој правилник, во склад со упатствата на про-
изводителот на уредите и опремата и согласно стандар-
дите и препорачаните практики од Анекс 14 на Меѓу-
народната организација за цивилно воздухопловство 
(ICAO). 

(2) Во зависност од видот и обемот, одржувањето 
може да биде тековно или инвестиционо. 

(3) Тековното одржување опфаќа работи од помал 
обем а особено вршење на прегледи, превземање на 
превентивни мерки, поправки, чистење и слични рабо-
ти на објектите, инсталациите, уредите и опремата на 
аеродром. 

(4) Тековното одржување се врши врз основа на ва-
жечката документација за изведената состојба на обје-
ктите и техничката документација за уредите, опремата 
и инсталациите. 

(5) Инвестиционото одржување опфаќа поголеми 
интервенции и реконструкции со кои се обезбедува 
трајност и сигурност но без промена на основните тех-
нички карактеристики на објектите, инсталациите, уре-
дите и опремата на аеродром. 

(6) Инвестиционото одржување се извршува перио-
дично и по потреба, исклучиво врз основа на претход-
но изработена техничка документација. 

(7) За извршеното инвестиционо одржување се во-
ди соодветна документација која операторот треба да 
ја чува се додека предметот на инвестриционо одржу-
вање е во употреба. 

 
Член 12 

Во рамките на тековното одржување на оператив-
ните површини на аеродромот операторот треба вед-
наш да ги отстрани сите недостатоци констатирани со 
прегледите и ги изврши сите потребни поправки но не 
ограничувајќи се на: 

1. Поправки на помали оштетувања на површината 
и оштетувања долж спојниците и на аглите на плочите 
на бетонски коловоз; 

2. Обработка и санација со заливање на пукнатини 
во завршниот слој на коловозите; 

3. Обновување на бојата на ознаките од хоризонтал-
ната сигнализација кога нивната воочливост се намали 
најмногу за 30%; 

4. Косење на тревата на сите површини во основна-
та патека на аеродромот со одржување на нејзината 
висина до најмногу 30 сантиметри, односно до најмно-
гу 15 сантиметри на тревнати оперативни површини, 
односно висината на тревата да овозможува видливост 
на сите светла и ознаки на аеродромот од воздухоплов 
при слетување, полетување и движење по оперативни-
те површини; 

5. Доколку на тревнатите површини се појават кр-
тичници истите треба веднаш да се поравнат и затре-
ват; 

6. Замена на дотраени кабли и од системот за свет-
лосна синализација на аеродромот и замена на неис-
правните светилки; 

7. Поправки на оштетувањата на аеродромската за-
штитна ограда како и перманентно чистење на теренот 
од двете страни на оградата, од трева, жбунови и дрвја; 

8. Одржување и поправки на риголите, шахтите и 
каналите за одвод на атмосферски води и санитарните 
отпадни води на целиот комплекс на аеродромот, и 

9. Чистење на сите оперативни површини од смет, 
наноси од масла и мазива како и чистење на наслагите 
од гуми на полетно-слетната патека (ПСП). 
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Член 13 
(1) За одржувањето операторот изготвува годишен 

план во кој се опфатени  тековното и инвестиционото 
одржување, одобрен од АЦВ. 

(2) Планот за одржување се изготвува за период од 
една година со посебен приказ на деловите за летен и 
за зимски период. Планот за одржување се изготвува 
најдоцна до крајот на Ноември во тековната година за 
наредната година. 

(3) Планот за одржување во зимскиот период по-
крај тековното и инвестиционо одржување ги опфаќа и 
активностите на службата за одржување на аеродромот 
во зимски услови во поглед на чистење на оперативни-
те површини од снег, со посебен осврт на превентивни-
те мерки. 

 
Член 14 

(1) Попречните и подолжните нагиби на оперативни-
те површини треба да се одржуваат согласно стандарди-
те и препорачаните практики од Анекс 14 на ICAO. 

(2) На површините на ПСП не смее да има дефор-
мации поголеми од 3 сантиметри мерено на 45метри во 
подолжен правец. 

(3) На ниту еден дел од површината на ПСП и тн. 
брзоизлезни патеки за возење (ПВ), не смее да има не-
рамнини поголеми од 1.25 сантиметри во вид на испак-
натини без остри ивици, односно поголеми од 3 мили-
метри во форма на вдлабнатини без остри ивици во кои 
може да се задржува вода, мерено со равналка со дол-
жина од 3 метри во сите правци. 

(4) На ниту еден дел од површините на ПВ и пла-
тформите не смее да има нерамнини од 3 сантиметри 
во форма на вдлабнатини без остри ивици во кои може 
да се задржува вода, мерено со равналка со должина од 
3 метри во сите правци. 

(5) По исклучок од одредбата на став 4 на овој член 
нерамнините можат да бидат и поголеми во попречен 
правец на движење на воздухопловот (подолжни не-
рамнини) само доколку заради карактеристиките на од-
воднувањето на површините, во истите нема опасност 
од задржување на вода или се изградени риголи или ка-
нали за одвод на атмосферските води кои не може да 
доведат до оштетување на воздухопловите. 

(6) На стабилизирани површини за движење на воз-
духоплови (без коловозна конструкција) не смее да има 
нерамнини поголеми од 3 сантиметри мерено со рав-
налка со должина од 3 метри во сите правци. 

(7) На тревнати оперативни површини не смее да 
има нерамнини поголеми од 5 сантиметри мерено со 
равналка со должина од 3 метри во сите правци. 

 
Член 15 

Во период на поволни временски услови операто-
рот треба да ги планира и извршува следните работи од 
поголем обем (инвестиционо одржување) предвидени 
со годишниот план за одржување, но не ограничувајќи 
се на: 

1. Поправка, замена или појачување на дотраени 
места на коловозите на оперативните површини; 

2. Заштита на завршниот слој на асфалтните коло-
возни конструкции од испостување на битуменското 
врзно средство; 

3. Зголемување на рапавоста на површината на ко-
ловозите заради зголемување на условите за кочење, 
односно коефициентот на триење; 

4. Замена на филтерскиот материјал во дренажните 
канали; 

5. Отстранување на дрвја и жбунови кои ја проби-
ваат декларираната површина за ограничување на пре-
преки на аеродромот, и 

6. Проверка на равноста и носивоста на коловозни-
те конструкции на оперативните површини на аеродро-
мот. 

Член 16 
Операторот треба на аеродромот, додека е отворен за 

сообраќај, да обезбеди присуство на овластено лице за 
одржување на системот за вертикална сигнализација. 

 
Член 17 

За сите елементи на вертикалната сигнализација и 
другото осветлување на аеродромот операторот треба 
да обезбеди соодветна и доволна количина на резервни 
делови за вградената опрема согласно искуствените по-
казатели и стандардите и препораките од производите-
лот на опремата, а со цел овозможување на итни попра-
вки и замена на неисправни делови на системот. 

 
Член 18 

(1) На оперативните површини не смее да има било 
какви надворешен предмети, отпадоци или смет (пар-
чиња и агрегат од коловозот, остатоци на песок и ча-
кал, остатоци од трева, птици, животни и сл.) кои мо-
жат да го оштетат воздухопловот. 

(2) Наслагите од масло, мазиво, гума и слично мора 
веднаш да се отстранат од коловозите на оперативните 
површини. 

 
Член 19 

(1) Заштитните појаси на оперативните површини 
треба да се одржуваат на начин да спречат било каква 
можност за всисување на отпадоци, смет, агрегат или 
остатоци од трева или сл. од моторите на воздухопло-
вот. 

(2) Заштитниот појас од став 1 на овој член е со ди-
мензии според класата и категоријата на аеродромот 
согласно стандардите и препорачаните практики на 
ICAO, Анекс 14 и неговите додатоци. 

 
Член 20 

(1) Операторот треба пред влегување во сила на 
зимскиот ред на летање, да обезбеди доволна количина 
на средства и опрема за одледување односно средства 
за заштита од заледување на коловозите на оператив-
ните површини на аеродромот согласно декларираната 
категорија на аеродромот. 

(2) Средствата од став 1 на овој член треба да се 
одобрени од аспект на  нивната еколошка исправност. 

 
Член 21 

(1) Операторот изготвува посебен план за чистење 
на снег, лед, лапавица и слана во зимски услови со раз-
работени приоритети, начин и постапки на чистење, 
состав на тимот, работно време и дежурства, механиза-
ција и средства, одобрен од АЦВ. 

(2) При изготвувањето на планот од став 1 на овој 
член и при извршување на работите на чистење опера-
торот треба да се придржува и кон стандардите и пре-
порачаните практики дадени во Документ 9137 на 
ИКАО, дел 9 – Практики за одржување на аеродроми 
(Airport Maintenance Practices). 

 
Член 22 

(1) Атмосферските талози од оперативните површи-
ни (вклучително и стабилизирани и тревнати површи-
ни) се чистат од атмосферски талози така да не се 
оштетуваат површините. 

(2) Чистењето на атмосферски талози на ПСП со 2-
ра и 3-та категорија за прецизно слетување е задолжи-
телно и постојано, а на останатите оперативни површи-
ни започнува веднаш штом талогот достигне најмногу 
15мм за лапавица; 20мм за влажен снег и 50мм за сув 
снег. Чистењето на снегот може да отпочне и порано 
доколку условите за кочење се лоши согласно код 1 од 
табела 2 од член 39 на овој правилник. 
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Член 23 
(1) Опремата за чистење на снег, лед, лапавица и 

слана треба да биде технички исправна пред почетокот 
на зимската сезона, односно пред почетокот на зимски-
от ред на летање. 

(2) Операторот треба најдоцна до 1-ви Ноември во 
тековната година да изврши преглед на зимската опре-
ма со цел утврдување на исправноста и извршување на 
обука на лицата кои ќе ракуваат со опремата. 

(3) Операторот треба пред почетокот на зимската 
сезона, односно пред почетокот на зимскиот ред на ле-
тање да постави соодветни ознаки за обележување на 
оперативните површини во зимски услови. 

 
Член 24 

(1) Висината на снежниот покривач на површините 
во заштитниот појас на ПСП и ПВ треба да обезбеди 
сигурно надвисување од страна на крилата на возду-
хопловот и да оневозможи всисување на снег или лед 
од страна на моторите на воздухопловот и во случај ко-
га надворешното тркало на стојниот трап на воздухоп-
ловот се движи по ивицата на ПСП или ПВ. 

(2) За ПСП и ПВ на аеродроми со кодна ознака Д и 
Е според Анекс 14 на ICAO, максималната висина на 
снежниот покривач не смее да биде повеќе од: 0см на 
ивицата, 30 сантиметри на 1.5 метри од ивицата, до 1 
метар на 15 метри од ивицата, до 1.5 метри на 20 метри 
од ивицата и до 3 метри на 25 метри од ивицата на ко-
ловозот. 

(3) За ПСП и ПВ на аеродроми со кодна ознака Ц 
според Анекс 14 на ICAO, максималната висина на 
снежниот покривач не смее да биде повеќе од: 0 санти-
метри на ивицата, 20 сантиметри на 1.5 метри од иви-
цата, до 1 метар на 10 метри од ивицата, до 1.5 метри 
на 15 метри од ивицата и до 3 метри на 20 метри од 
ивицата на коловозот. 

 
Член 25 

(1) Снегот околу светлата и светлосните уреди и тела 
на оперативните површини на аеродромот се чисти така 
да се обезбеди несметана воочливост на светлоста од 
воздухоплови при слетување, полетување и движење. 

(2) Кај светлата во ниво на терен снегот се чисти до 
50 сантиметри од светилката и со висина од 10 санти-
метри, а кај надземните светла снегот треба да биде ис-
чистен до 20 сантиметри испод светилката. 

(3) На растојанија поголеми од растојанијата опи-
шани во став 2 на овој член, снегот се чисти така да 
обезбедува исчистена рамнина со најмалку 4% нагиб. 

 
Член 26 

Возилата, опремата и уредите за чистење на снег на 
оперативните површини на аеродромот треба да имат 
вклучено ротациони светла со жолта боја за цело време 
на задржување на тие површини, а ракувачите цело 
време да се на непосредна радио-врска со раководите-
лот на екипата за чистење. 

 
Член 27 

(1) Чистењето на снег од оперативните површини 
на аеродромот во услови кога аеродромот е отворен за 
сообраќај може да отпочне по добивањето на одобре-
ние од надлежната контрола на летање. 

(2) Ако чистењето на снегот се врши во време на за-
твореност на аеродромот за сообраќај чистењето може 
да се извршува и без одобрението од став 1 на овој 
член. 

 
Член 28 

(1) Раководителот на екипата за чистење на снег од 
оперативните површини на аеродромот треба да биде 
во постојана радио-врска со надлежната контрола на 
летање за цело време на чистење на снегот. 

(2) По завршување на чистењето раководителот од 
став 1 на овој член треба да изврши преглед на опера-
тивните површини и да ја извести контролата на летање 
дека површините се слободни за воздушен сообраќај. 

 
ДЕЛ 4: КОНТРОЛИРАЊЕ 

 
Член 29 

(1) Операторот треба да воспостави внатрешна кон-
трола на системот за управување со безбедноста, вклу-
чувајќи го и надзорот на објектите и опремата на аеро-
дромот.  

(2) Операторот треба да обезбеди извештаите од 
проверките, вклучувајќи ги и извештаите за објектите, 
услугите и опремата на аеродромот да се подготвени 
од соодветни квалификувани експерти за безбедност.  

 
Член 30 

(1) Површините за маневрирање, платформите, об-
јектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродро-
мот операторот ги контролира со вршење на прегледи 
кои можат да бидат редовни и вонредни. 

(2) Операторот води документација за извршените 
прегледи во форма на интерно пропишани обрасци, 
дневници, записници или извештаи кои ги чува во сво-
ја архива најмалку 5 години. 

 
Член 31 

(1) Редовен преглед на оперативните површини, ин-
сталации и уреди за светлосна сигнализација се врши 
најмалку два пати дневно во време кое не го попречува 
редовниот сообраќај. 

(2) Првиот редовен преглед се врши пред првиот 
редовен лет, односно пред отварањето на аеродромот 
за воздушен сообраќај во текот на денот. 

(3) Другиот редовен преглед се врши непосредно 
пред да настапи ноќта. 

(4) Редовен преглед од став 1 на овој член се врши 
и ако тоа го побара надлежната контрола на летање, 
или по барање на надлежниот воздухопловен инспе-
ктор или кога операторот процени дека е потребно, од-
носно се посомнева во регуларната состојба на објекти-
те, опремата или инсталациите на аеродромот. 

 
Член 32 

Вонредни прегледи се вршат во пократки интерва-
ли не подолги од 4 часа ако површините за движење на 
воздухоплови се покриени со снег, лед, лапавица, сла-
на, односно ако се случат следните промени: 

a) промена на коефициентот на кочење од најмалку 
0.05; 

б) промена на дебелината на слојот поголема од 
20мм за сув снег, поголема од 10мм за мокар снег и по-
голема од 5мм за лапавица; 

ц) промена на расположивата должина или широчи-
на на полетно-слетната патека (ПСП) за 10% или повеќе; 

д) било која промена на видот на атмосферскиот та-
лог или површината која бара измени во деловите Ф и 
Т од извештајот (образец бр. 2); 

e) формирање на снежни наноси долж едната или 
двете страни на ПСП при што се променети висината и 
оддалеченоста од централната линија на ПСП; 

ф) било која промена на интензитетот или воочли-
вост на светлата на ПСП; 

г) промена на било кои други услови за кои од 
искуство се знае дека се значајни. 

 
Член 33 

(1) Извештај за состојбата на оперативните површи-
ни и системот за вертикална сигнализација се изготву-
ва на образец бр. 1 даден во прилог кој е составен дел 
на овој правилник. 
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(2) Извештај за состојбата на оперативните површи-
ни во зимски услови (SNOWTAM) се изготвува на 
образец бр. 2 даден во прилог кој е составен дел на овој 
правилник. 

 (3) Операторот извештаите од став 1 и 2 на овој 
член ги доставува веднаш и без одлагање до надлежна-
та контрола на летање на аеродромот.  

 
Член 34 

(1) Прегледите на ПСП се вршат по делови – една-
кви третини од должината, кои се обележуваат со брое-
ви 1/3, 2/3 и 3/3, со тоа што делот 1/3 е секогаш првата 
третина во доминантниот правец на слетување. 

(2) Прегледите на патеките за возење (ПВ) се врши 
по нивните абецедни ознаки почнувајќи од ознаката А 
(алфа). 

 
Член 35 

(1) Длабочината на атмосферските талози (снег и 
лапавица) се мери по целата должина на ПСП на 3 и 
10м од двете страни на осовината. 

(2) Растојанието помеѓу две мерни точки може да 
изнесува од најмалку 10% до најмногу 30% од вкупна-
та должина на ПСП, при што растојанијата од првите 
мерни точки до краевите на ПСП треба да изнесува 
приближно 5% од вкупната должина на ПСП. 

(3) Средната вредност на длабочината на атмосфер-
скиот талог се пресметува за секоја третина посебно. 

(4) Висината на атмосферскиот талог се мери и 
долж ивиците на ПСП и ПВ при што се утврдува најго-
лемата висина изразена во сантиметри и оддалеченоста 
од осовината на ПСП и ПВ изразена во метри. 

 
Член 36 

(1) Условите за кочење на ПСП се проверуваат со 
мерење на коефициентот на триење. 

(2) Условите за кочење на ПСП се проверуваат нај-
малку еднаш годишно. 

(3) Условите за кочење на ПСП се проверуваат и 
секогаш кога има услови за промена на коефициентот 
на триење како резултат на промена на текстурата на 
коловозот, кога има наслаги од гуми, наноси од масла, 
емулгација на прашина или пепел како и присуство на 
атмосферски талози. 

 
Член 37 

(1) Коефициентот на триење се мери долж две мер-
ни линии паралелни на осовината на ПСП на растоја-
ние од 3 до 10м од двете страни на осовината на ПСП. 

(2) За секоја третина на ПСП се пресметува средна 
вредност на триењето, на начин согласно техничките и 
производни карактеристики на мерниот уред.  

(3) Коефициентот на триење се мери со уреди кои 
се предвидени според стандардите и препорачаните 
практики од Анекс 14 на ICAO, и кои се баждарени 
според упатствата на производителот. 

(4) Мерењето се врши на начин и под услови опреде-
лени од производителот на опремата, односно уредот. 

 
Член 38 

(1) Условите на кочење на ПСП во летни услови се 
утврдуваат најмалку еднаш годишно кога коловозот на 
ПСП е покриен со вода или со уред кој симулира ве-
штачко влажнење со дебелина на воден слој од 1мм. 

(2) Условите на кочење на ПСП во летни услови се 
испитуваат со цел превземање на соодветни мерки за по-
добрување или одржување на коефициентот на триење. 

(3) Граничните вредности на коефициентот на трие-
ње се одредуваат според следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Вредностите во колона 6 и 7 од табела 1 од овој 

член се средни вредности за ПСП или нејзини делови. 
Доколку на делница од најмалку 100 метри се измерат 
вредности помали од вредностите во колона 7 операто-
рот на аеродромот е должен веднаш да превземе мерки 
за подобрување на условите за кочење, а операторот е 
должен веднаш да издаде податок преку службата за 
итни информации (НОТАМ) во надлежната контрола 
на летање дека ПСП е лизгава кога е покриена со вода. 

(5) Покрај условите за кочење на површината на 
ПСП покриена со вода операторот е должен да даде 
описен податок за состојбата во средината на ПСП: 
влажна, мокра, барички, воден слој. 

(6) Детално упатство за начинот на мерење на кое-
фициентот на триење е дадено во дел 2 на Документот 
9137 на ICAO. 

  
Член 39 

Условите за кочење во зимски услови се прикажу-
ваат описно и со броеви (кодови) кои одговараат на ко-
ефициентот на триење според следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 40 
(1) Ако при прегледот на оперативните површини се 

утврди дека има оштетувања како: луштење на завршни-
от слој на коловозот, пукнатини, деградација (распаѓа-
ње) на агрегат, деформации, нерамнини (испупчувања, 
вдлабнатини, пропаѓања и слично), смет или други 
предмети и доколку овие оштетувања се такви да можат 
да ја загрозат безбедноста на воздушната пловидба, 
таквите површини се исклучуваат од употреба. 

(2) Операторот оштетувањата од став 1 на овој член 
треба да ги впише во извештајот од извршениот прег-
лед со опис на оштетувањето и дали истото може или 
не може да се толерира. 

 
Член 41 

Со прегледот на оперативните површини на аеро-
дромот се констатира и состојбата и исправноста на си-
стемот за обележување за користење на аеродромот во 
дневни и во ноќни услови. 
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Член 42 
(1) Прегледите, контрола на исправноста, подесување 

и испитување на објектите, инсталациите, уредите, опре-
мата и средствата на аеродромот се вршат дневно, недел-
но, месечно, тромесечно, шестомесечно и годишно. 

(2) Податоците од извршениот дневен преглед од 
став 1 на овој член се впишуваат во образец бр. 1 од 
прилогот. 

(3) Податоците за прегледите и превземените рабо-
ти и активности на објектите, инсталациите, уредите, 
опремата и средствата на аеродромот се впишуваат во 
дневник за одржување. 

(4) Записите во дневникот за одржување од став 3 
на овој член ги потпишува овластеното лице кое ги из-
вршило работите, а ги заверува одговорното лице на 
соодветната организациона единица на операторот. 

(5) Извештаите од прегледите и извршените мерења 
од став 1 на овој член се составен дел на дневникот за 
одржување. 

 
Член 43 

(1) Дневните прегледи се однесуваат, но не се огра-
ничуваат, на следните работи: 

1. Проверка на исправноста на приодните светла и 
светлата на оперативните површини (прегорени сијали-
ци, извалкани или оштетени елементи, стакла, леќи, со-
стојба после чистење на снег и  сл.) 

2. Проверка на далечинското вклучување, управу-
вање и промена на интензитот на светлосната сигнали-
зација на аеродромот и проверка на системите за кон-
стантно напојување. 

3. Проверка на сите системи за осветлување и обе-
лежување на препреки и средства за вклучување на 
звучни и светлосни сигнали во вонредни  случки. 

4. Визуелна проверка на состојбата на површината 
на коловозите на оперативните површините (оштетува-
ња, чистоќа, луштење, испакнувања, депресии и сл.) 

(2) Неиправностите од извршените дневни прегле-
ди од став 1, точка 1 на овој член се отклонуваат вед-
наш, односно процентот на неисправни светла треба 
секогаш да биде во границите на дозволените вредно-
сти според категоријата на аеродромот согласно стан-
дардите и препорачаните практики од Анекс 14 на 
ICAO во дел 10. 

 
Член 44 

Неделните прегледи се однесуваат, но не се ограни-
чуваат, на следните работи: 

1. Проверка на резервното напојување со електрич-
на енергија (пробна работа на агрегатите со контрола 
на напон, фреквенција и други параметри според про-
изводителот на опремата; контрола на времето на по-
кренување на агрегатите и превземање на оптеретува-
њето согласно стандардите и препорачаните практики 
од Анекс 14 на ICAO во дел 8.1; стабилност на излез-
ните карактеристики на генераторите и вибрации со 
претходно загревање на моторите; проверка на сите си-
стеми за заштита, спојни елементи, количина на гориво 
и сл). 

2. Проверка на фукционирањето на системот за не-
прекинато напојување (УПС), доколку е вграден. 

3. Проверка со евентуално подесување на вертикал-
ниот агол на светлосниот сигнал на уредот ПАПИ од 
земја. 

 
Член 45 

Месечните прегледи се однесуваат, но не се ограни-
чуваат, на следните работи: 

1. Проверка на функционалноста на системот за ре-
гулација, сигнализација и далечинско управување на 
осветлувањето на оперативните површини. 

2. Проверка на работењето на системот за контрола 
на движење на воздухопловите и возилата по оператив-
ните површни, доколку е вграден. 

3. Општ преглед на системот за осветлување на ае-
родромот и регулаторите за константност на струјата. 

 
Член 46 

Шестмесечните прегледи се однесуваат, но не се 
ограничуваат, на следните работи: 

1. Мерење на отпорот на изолација за сите примар-
ни струјни кругови од системот за вертикална сигнали-
зација на аеродромот кој треба да биде најмалку 50 ме-
гаома. Минималниот отпор на изолација на каблите 
треба да биде 5 мегаома. Во случај на опаѓање на отпо-
рите, мерењата да се вршат почесто со утврдување и 
отклонување на причините за опаѓање. Мерењата на 
отпорите на изолација смеат да ги вршат исклучиво ли-
ца обучени за мерења на висок напон со примена на си-
те мерки за заштита. 

2. Пресметките и мерењата од точка 1 на овој член 
се вршат согласно стандардите и препорачаните пра-
ктики во дел 5 на Документ 9157 на ICAO (Еклектрич-
ни системи). 

3. Проверка на подесеноста на вертикалниот агол 
на уредите ПАПИ од воздух, односно заедно со про-
верките на уредите за навигација (калибража на ИЛС). 

 
Член 47 

(1) Годишните прегледи се однесуваат, но не се 
ограничуваат, на следните работи: 

1. Мерење на интензитетот на осветленост на приста-
нишната платформа при што просечната хоризонтална и 
вертикална (на 2м над земјата) осветленост на стојното 
место на воздухопловот да не е испод 20 лукса додека на 
останатите површини да не е испод 10 лукса. 

2. Преглед на сите шахти и пропусти на кабловска-
та канализација на аеродромот. 

3. Проверка на отпорот на заземјување во склад со 
важечките електротехнички прописи . 

4. Физичка проверка на арматурата на сите светла 
на оперативните површини и приодните светла на ае-
родромот. 

(2) Покрај годишните прегледи од став 1 на овој 
член, операторот треба најмалку еднаш годишно да вр-
ши преглед на исправноста на целокупната опрема на 
аеродромските служби согласно препораките на произ-
водителот. 

(3) За сите годишни прегледи операторот е должен 
да води документација која се чува во архивата најмал-
ку 5 години.  

Член 48 
 Операторот на аеродром треба да врши контрола 

на присутноста на птици и да превзема мерки за нама-
лување на нивно присаство согласно со стандардите и 
препораките на ICAO Aneks 14, Volume I  Airport 
Services Manual, Part 3 (Bird Control and Reduction). 

 
ДЕЛ 5: ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 49 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да се применува Правилникот за одржување на 
објектите, опремата и инсталациите од значење за без-
бедноста на воздушната пловидба на аеродромот 
(“Службен лист на СФРЈ” бр. 9/84). 

 
Член 50 

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

 
Бр. 03-2799/1 

7 декември 2007 година                          Директор, 
           Скопје                                  Ернад Фејзулаху, с.р. 
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248. 
Врз основа на член 72 став 3 од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 14/06 и 24/07), директорот на Агенцијата за ци-
вилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕ НА РЕГИСТЕР НА АЕРОДРОМИ, РЕГИСТЕР  
НА ЛЕТАЛИШТА И ЕВИДЕНЦИЈА НА ТЕРЕНИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на водење на регистер на аеродроми, 
регистер на леталишта и евиденција на терени. 

 
Член 2 

 (1) Регистерот на аеродроми, регистерот на летали-
шта и евиденцијата на терени се водат во форма на 
книги со тврди корици, А4 формат, кои овозможуваат 
лесна замена и интерполација на страниците во истите. 

(2) Содржината на регистерот на аеродроми е даден 
во прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Содржината на регистерот на леталишта е даден 
во прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 (4) Содржината на евиденцијата на аеродроми е да-
дена во прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 

 (5) Првите страни на регистрите од став 2 и 3 на 
овој член и уписните листови од став 4 на овој член се 
заверуваат со потпис на овластено лице  и печат од 
Агенцијата за цивилно воздухопловство (во натамошен 
текст АЦВ). 

 
Член 3 

 (1) Операторот односно сопственикот на аеродро-
мот, односно леталиштето, со барањето за воведување 
на аеродромот, односно леталиштето во регистер на ае-
родроми односно регистер на леталишта, ги доставува 
следните документи: 

1. Доказ за вршење на соодветна дејност за опера-
торот или сопственикот на аеродромот односно лета-
лиштето;  

2. Пополнет образец Уписен лист за аеродроми од-
носно леталишта; 

3. Уверение за исполнување на условите за безбед-
но користење; 

4. Решение од надлежен орган за извршен технички 
преглед на објектите; 

5. Одобрение од надлежен орган за користење на 
објектите; 

6. Заверен геодетски елаборат за правецот, должи-
ната и широчината на полетно-слетната патека и коор-
динати и надморска височина на референтната точка 
на аеродромот односно леталиштето и праговите на по-
летно-слетната патека; 

7. Доказ за имотно-правниот статус на земјиштето; 
8. Урбанистичка ситуација на аеродромот со диспо-

зиција и намена на објектите. 
(2) Корисникот на теренот, со барањето за воведу-

вање на теренот во евиденција на терени, ги доставува 
следните документи: 

1. Доказ за вршење на дејноста на корисникот на 
теренот; 

2. Пополнет образец Уписен лист за терени; 
3. Географска или топографска карта на теренот во 

М - 1:25.000 со вцртани населени места, сообраќајна 
мрежа, приодно-одлетни рамнини и препреки кои би 
можеле да ја загрозат безбедноста на воздушната пло-
видба; 

4. План или скица на теренот во М – 1:2.500 во вер-
тикална и хоризонтална проекција, со сите градежно-
урбанистички елементи во просторот; 

5. Упатство за користење на теренот со содржина 
согласно член 48 од Правилникот за начинот на ле-
тање и користење на змаеви, тврдокрилци и параг-
лајдери. 

(3) Документите од став 1 и 2 на овој член се чуваат 
во посебни влошки за секој аеродром, леталиште или 
терен.  

 
Член 4 

 (1) Измени во регистерот се внесуваат исклучиво 
по барање на операторот или сопственикот на аеродро-
мот, леталиштето односно теренот врз основа на запис-
ник од инспекциски надзор и издаденото решение од 
АЦВ. 

(2) Измените од став 1 на овој член се вршат со за-
мена на уписниот лист. 

 
Член 5 

 (1) При регистрацијата на аеродроми и леталишта 
се доделува регистерска ознака на аеродромот, спорт-
скиот аеродром, леталиштето и аеродромот за сопстве-
ни потреби според следното: 

a) за воздухопловни пристаништа почнувајќи од 
ВП01; 

б) за спортски аеродроми почнувајќи од СА01; 
ц) за леталишта почнувајќи од бројот Л01; 
д) за аеродроми за сопствени потреби почнувајќи 

од бројот АСП01. 
(2) Доколку аеродромот односно леталиштето се 

користи за редовен воздушен сообраќај, знакот на ае-
родромот односно леталиштето се определува согласно 
стандардите и препорачаните практики на ICAO во 
Doc 7910 – Индикатори на локации. 

(3) За добивање на меѓународниот ICAO знак од 
став 2 на овој член, операторот на аеродромот односно 
леталиштето доставува сопствен предлог до АЦВ при 
што првите две букви треба да се LW_ _.  

 
Член 6 

Регистерот на аеродроми, регистерот на леталишта 
и евиденцијата на терени се чуват на безбедно место во 
АЦВ од кражба, пожар, оштетување или слично. 

 
Член 7 

(1) Податоците во регистерот на аеродроми, реги-
стерот на леталишта и евиденцијата на терени се јавни. 

(2) Извод од регистерот се издава врз основа на 
писмено барање доставено до АЦВ, без надомест. 

 
Член 8 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да се применува Правилникот за впишува-
ње на аеродроми во уписник на цивилни аеродроми и 
леталишта во уписник на леталишта (“Службен лист на 
СФРЈ” бр. 11/79). 

 
Член 9 

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

 
  Бр. 03-2799/1     

7 декември 2007 година                 Директор, 
      Скопје                           Ернад Фејзулаху, с.р. 
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249. 
Врз основа на член 75 став 2 од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 14/06 и 24/07), директорот на Агенцијата за ци-
вилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОВР-
ШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, ПЛАТФОРМИТЕ 
И ДРУГИ ПОВРШИНИ НА АЕРОДРОМ ОДНОСНО  

ЛЕТАЛИШТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на  обеле-

жување на површините за маневрирање, платформите 
и други површини на аеродром односно леталиште. 

 
Член 2 

 (1) Обележувањето на површините за маневрира-
ње, платформите и други површини и објекти на возду-
хопловното пристаниште се врши според стандардите 
и препорачаните практики на ICAO, Анекс 14, Волу-
мен 1, Дел 5 – Визуелни знаци за навигација (Visual 
Aids for Navigation). 

(2) Обележувањето на површините за маневрирање, 
платформите и други површини и објекти на хелидро-
мите се врши во целост според стандардите и препора-
чаните практики на ICAO, Анекс 14, Волумен 2, Дел 5 
– Визуелни знаци (Visual aids). 

 
Член 3 

Обележувањето на површините за маневрирање, 
платформите и други површини и објекти на спортски 
аеродром и аеродром за сопствени потреби се врши 
согласно став 1 на член 2 од овој правилник, само до-
колку површините за маневрирање и платформите се 
изградени со коловозна конструкција и со завршен слој 
од асфалт или бетон. 

 
Член 4 

 (1) Тревнатата полетно-слетна патека (ПСП) за 
дневно користење се обележува со ознаки кои можат 
да бидат неподвижни и подвижни. Неподвижни ознаки 
се аголници и траки, а подвижните се знаменца или ко-
нусни ознаки. Се обележуваат аглите, ивицата, праго-
вите, краевите и правецот односно приодот на ПСП ка-
ко и местото на допир на ПСП при слетување. 

(2) Тревнатата ПСП за ноќно користење се обеле-
жува со фиксни или мобилни светла. 

 
Член 5 

 (1) Праговите на ПСП се обележуваат со аголници 
чија должина на краците изнесува 6 метри и широчина 
1 метар.  

(2) Ивиците на ПСП  се обележуваат со траки долги 
4 метри, а широки 1 метар, поставени на секои 50 ме-
три осовински.  

(3) Правецот односно приодот на ПСП се обележу-
ва со трака долга 6 метри и широка 1 метри поставена 
на оддалеченост од 50 метри осовински од прагот на 
ПСП во нејзината продолжена осовина. 

(4) Местото на допир на воздухопловот со ПСП се 
обележува (само доколку на тревнатата ПСП не се обе-
лежани праговите) со буква “Т” поставена обратно на 
правецот на слетување, изработена од лесен материјал 
(монтажно-демонтажен) во бела боја. 

(5) Аголниците и траките од став 1, 2 и 3 на овој 
член се изработуваат од песок, чакал, дробен камен, бе-
тон, асфалт или друг погоден материјал и се бојат со 
бела боја. Аголниците и траките мораат да бидат во ни-
во со околниот терен.  

Член 6 
(1) Аглите, праговите, краевите и правецот односно 

приодот на ПСП, се обележуваат со по едно црвено 
знаменце.  

(2) Ивиците на ПСП се обележуваат со црвено-бели 
знаменца кои се поставуваат на одстојанија  од по 50 
метри, по  целата должина.   

(3) Димензиите на знаменцата од став 1 и 2 на овој 
член изнесуваат 50х 40 сантиметри. Висината на знамен-
цата не смее да биде повеќе од 50сантиметри од земјата. 
Црвено-белите знаменца се обоени по дијагонала, така 
да црвената боја ја означува страната вон ПСП. 

(4) Подвижните ознаки од став 1 и 2 на овој член 
може да бидат и конусни пластични ознаки чија макси-
мална височина треба да изнесува 50 сантиметри. На 
аглите,  праговите, краевите и правецот на ПСП конус-
ните ознаки се со црвена боја додека на ивиците на 
ПСП се со црвено-бела боја во три полиња, од кои пр-
вото и последното се со црвена боја. 

(5) Ознаките од став 1, 2 и 4 на овој член треба да 
се изработени од материјал кој не може да го оштети 
воздухопловот при полетување, слетување или движе-
ње (платно, мека пластика, гума и сл). 

 
Член 7 

(1) Вертикални ознаки на тревнатите ПСП се поста-
вуваат ако аеродромот се користи ноќе. Се обележува-
ат праговите, краевите, ивиците и приодот на ПСП.  

(2) На прагот на ПСП се поставуваат од пет до се-
дум светла со усмерена зелена боја на еднакви одстоја-
нија од централната линија; на ивиците се поставуваат 
неусмерени светла со бела боја на секои 50 метри и на 
краевите се поставуваат  најмалку од 5 до 7 светла со 
усмерена црвена боја на еднакви одстојанија од цен-
тралната линија. 

(3) Приодот на ПСП се обележува со линиски усме-
рени светла со црвена боја во должина од 420 метри, 
поставени на меѓусебни растојанија од по 60 метри и 
пречка од 6 светла (по 3 од двете страни на осовината) 
поставена на 300 метри од прагот на ПСП. 

(4) Вертикалните ознаки од став 2 и 3 на овој член 
може да видат надземни или вградени. Доколку се над-
земни и фиксни, истите треба да се поставени на лесно 
кршлива арматура. 

(5) Јачината на светлата на ознаките од став 2 на 
овој член не смее да биде испод 25 кандели, додека ја-
чината на светлата од став 4 на овој член не смее да би-
де испод 200 кандели. Јачината на светлата исто така 
не смее да го заслепува пилотот при слетување, поле-
тување или движење со воздухопловот.  

Член 8 
 (1) На спортскиот аеродром и аеродромот за сопс-

твени потреби треба да биде поставен покажувач на 
правецот и јачината на ветерот. 

(2) Покажувачот на правецот и јачината на ветерот 
од став 1 на овој член треба да биде од платно со ци-
линдричен облик, должина од 3 до 5 метри со димензи-
ја на поголемиот дијаметар од 90 сантиметри и на по-
малиот дијаметар од 50 сантиметри на крајот, поставен 
на видно место вон ПСП, по можност во близина на 
допирот на ПСП.  

(3) Покажувачот на правецот и јачината на ветерот 
од став 2 на овој член треба да биде обоен во црвено 
бела боја со 3 или 5 полиња од кои првото и последно-
то поле се со црвена боја. 

(4) Покажувачот на правецот и јачината на ветерот 
треба да биде осветлен доколку аеродромот се користи 
ноќе. 

Член 9 
Одредбите на овој правилник се однесуваат и на во-

ен аеродром или дел од воен аеродром доколку се ко-
ристи како воздухопловно пристаниште согласно од-
редбите од Законот за воздухопловство.  

Член 10 
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува 

да се применува Правилникот за обележување на полет-
но-слетни и други патеки и пристанишни платформи на 
аеродромот (“Службен лист на СФРЈ” бр. 47/79). 
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Член 11 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

   Бр. 03-2799 
7 декември 2007 година                         Директор, 

       Скопје                                Ернад Фејзулаху, с.р. 
___________ 

250. 
Врз основа на член 136 став 7 и 8, 138 став 6, 139 став 

3 и 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник 
на Република Македонија“ бр 14/06 и 24/07) директорот 
на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ И 
УВЕРЕНИЈА ЗА СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ НА 
ПЕРСОНАЛОТ КОЈ ВРШИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОД 
ДЕЈСТВИЈА НА НЕЗАКОНСКО ПОСТАПУВАЊЕ 

 
1. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-
ње на обука за стекнување на стручна оспособеност 
како и посебните услови во однос на потребниот кадар 
за обука, опремата и другите посебни услови неопход-
ни за безбедно и уредно работење, формата, содржина-
та и начинот на издавање, продолжување, обновување 
и промена на уверението за овластување на организа-
ции или центри за обука, начинот на спроведување на 
редовната и вонредната проверка на стручната оспосо-
беност, условите за стекнување на уверенија за стручна 
оспособеност, континуирано обновување на стекнатото 
знаење на имателите на уверенијата, начинот на изда-
вање и суспендирање, евиденција и видот на уверени-
јата за стручна оспособеност, критериумите, начинот и 
постапката за признавање на завршената обука и про-
грамите за обука, положени испити, стекнати дозволи 
и овластувања во странство на персоналот кој врши 
обезбедување од дејствија на незаконско постапување 
(во натамошниот текст: персонал за обезбедување). 

 
2. Дефиниции  

Член 2 
Одделните изрази кои се употребувени во овој пра-

вилник го имаат следното значење: 
1 - Уверение за стручна оспособеност е исправа со 

која се потврдува дека лицето кое спаѓа во друг стру-
чен персонал кој врши обезбедување од дејствија на 
незаконско постапување е оспособено за вршење на 
определени стручни работи.  

2 - Персонал за обезбедување од дејствија на неза-
конско постапување е персонал на аеродромските опе-
ратори и авиокомпаниите кој е директно вклучен во 
примената на мерките на воздухопловна безбедност и 
кој поседува уверение за стручна оспособеност за обез-
бедување од дејствија на незаконско постапување од-
носно персонал чии должности вклучуваат: 

а) преглед со помош на технички средства или ра-
чен преглед /претрес на лица, багаж, предмети, резер-
ви, карго, пошта, курирски пратки, компаниска пошта 
и материјали (рентген оператори); 

б) контрола на пристапот во безбедносно ограниче-
ните зони (физичко обезбедување); 

в) мерки за безбедност кои ги преземаат авиокомпа-
нииите; 

г) раководители  на службите за  воздухопловна 
безбедност; 

д) супервизори за воздухопловна безбедност; 
ѓ) инструктори за воздухопловна безбедност 
3 - Кандидат - е лице кое се наоѓа на стручно оспо-

собување во овластена организација или центар за обу-
ка на персоналот за обезбедување. 

3. Стручно оспособување 
 

3.1 Услови за вршење на обука 
 

Член 3 
Стручна оспособеност на персоналот за обезбедува-

ње се стекнува во овластени организации или центри за 
обука. 

 
Член 4 

Организациите или центрите за обука треба да ги 
исполнуваат следниве посебни услови неопходни за 
уредно работење: 

- уверение за вршење на обука издадено од Агенци-
јата за цивилно воздухопловство; 

- програма за обука одобрена од Агенцијата за ци-
вилно воздухопловство; 

- стручен кадар кој поседува уверение за стручна ос-
пособеност за инструктори како овластени наставници;  

- соодветни простории и опрема за изведување на 
обуката; и 

- соодветна литература препорачана од Агенцијата 
за цивилно воздухопловство; 

 
Член 5 

Програмата за обука од член 4 алинеа 2 на овој 
правилник  треба  да биде изготвена во согласност со 
Националната програма за обука за воздухопловна без-
бедност како и  меѓународните стандарди и препораки-
те содржани во Aneksot 17 на Чикашката конвенција, 
Документ 8973 (Security manual) на ICAO и Документ 
30 дел 2 - Security на ECAC.  

Измените или дополнувањата на одобрената програ-
ма се подложни на согласност на Агенцијата за цивилно 
воздухопловство (во натамошен текст: Агенција). 

 
Член 6 

Организациите или центрите за обука на персона-
лот за обезбедување се должни да водат досиеа за кан-
дидатите за обука и евиденција на издадените потврди 
за завршена обука најмалку 5 (пет) години по завршу-
вање на обуката. 

 
3.2 Форма, содржина, евиденција и начин на издава-
ње, продолжување, обновување и промена на увере-
нието за вршење на обука на персоналот за обезбе-

дување 
 

Член 7 
(1) За издавање, продолжување, обновување или про-

мена на уверението за вршење на обука на персоналот за 
обезбедување, организациите или центрите за обука под-
несуваат барање до Агенцијата, со кое се приложуваат 
докази дека се исполнети условите за добивање на увере-
ние утврдени во член  4 од овој правилник. 

(2) Барањето за продолжување на уверението се 
поднесува 30 дена пред истекот на важноста на увере-
нието, а за обновување, во рок од 30 дена по истекот на 
важноста на уверението.  

(3) Доколку организацијата или центарот за обука 
не поднесе барање за продолжување или обновување 
во предвидените рокови од став 2 на овој член , увере-
нието се смета за повлечено. 

 
Член 8 

(1) По приемот на барањето Агенцијата врши про-
верка дали е уплатена административна такса, провер-
ка на приложената документација, како и оперативна 
проверка/надзор со цел да се утврди дали организаци-
јата или центарот за обука ги исполнува условите и 
техничките можности за вршење обука на персоналот 
за обезбедување. 

(2) Проверките од став 1 на овој член се вршат и 
при продолжување, обновување или промена на увере-
нието. 
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(3) Доколку од проверките наведени во став 1 на овој 
член Агенцијата утврди дека одредена организација или 
центар за обука ги исполнува условите за вршење обука 
на персоналот за обезбедување донесува решение за из-
давање, продолжување, обновување или промена кое 
заедно со уверението за вршење на обука му се доставу-
ваат на барателот откако ќе донесе доказ дека го платил 
надоместокот за издавање, продолжување, обновување 
или промена на уверението за вршење на обука.  

(4) Доколку се утврди дека одредена организација 
или центар за обука не ги исполнува условите за вршење 
обука на персоналот за обезбедување ,Агенцијата доне-
сува решение за одбивање на барањето за издавање, про-
должување, обновување или промена на уверение за вр-
шење на обука кое ги содржи причините за одбивањето.  

Член 9 
(1) На организации или центри за обука, уверението 

за вршење обука на персоналот за обезбедување, им се 
издава во форма и содржина согласно Административ-
ното упатство на JAA - AGM дел 5 прилагодено за пер-
соналот за обезбедување. 

(2) Заради евиденција на издадените уверенија за 
вршење на обука на персоналот за обезбедување, Аген-
цијата води регистар. 

(3) Регистарот содржи податоци за работата на една 
организација или центар за обука на персоналот за 
обезбедување, како и контакт телефони и адреси на од-
говорните лица.  

 
3.3. Услови за прием на кандидати на стручно оспо-
собување во овластени организации или школски 
центри за обука на персоналот за обезбедување 
 

Член 10 
Кандидатите  за стручно оспособување во овласте-

ните организации или центри за обука на персоналот за 
обезбедување треба да имаат: 

1. Најмалку 18 години возраст; 
2. Завршен IV степен на образование и лиценца за 

обезбедување на имоти и лица или искуство од другите 
безбедносни структури како полициските и воените 
служби; 

3. Лекарско уверение за класа 4 здравствена способ-
ност; 

4. Основно познавање на англиски јазик   
 

3.3. Начин на вршење на обука  
Член 11 

Во организациите или центрите за обука на персо-
налот за обезбедување се извршуваат следните обуки: 

1. Основна обука, 
2. Повторна обука (Refreshment Training). 
 

3.3.1. Основна обука  
Член 12 

Основната обука опфаќа обука на кандидатите за 
следните предмети, чија содржина е дадена во прило-
гот кој е составен дел  на овој правилник:  

1.Рентген оператори: 
    1.Основна обука за безбедност; 
    2.Преглед на лица, рачен и тежок багаж , карго и 

поштенски пратки;    
    3.Организација на сообраќајот на пристанишната 

платформа; 
   4. Процедури при вонредни состојби; 
   5.Воздухопловни прописи. 
 
2. Физичко обезбедување: 
     1.Основна обука за безбедност  
     2.Аеродромска безбедност 
     3.Организација на сообраќајот на пристанишната 

платформа  
    4. Процедури при вонредни состојби 
    5.Воздухопловни прописи; 

3. Персонал за обезбедување на авиокомпаниите 
    1.Основна обука за безбедност; 
    2. Мерки за безбедност кои ги преземаат авио-

компанииите  
    3. Аеродромска безбедност 
    4.Организација на сообраќајот на пристанишната 

платформа; 
    5. Процедури при вонредни состојби 
    6. Воздухопловни прописи; 
     
4. Супервизори за воздухопловна безбедност 
      1.Основна обука за безбедност; 
       2.Преглед на лица, рачен и тежок багаж , карго 

и поштенски пратки    
      3. Аеродромска безбедност 
3. Организација на сообраќајот на пристанишната 

платформа; 
     4. Процедури при вонредни состојби 
     5. Воздухопловни прописи 
 
3.3.2. Повторна обука (Refreshment Training) 

 
Член 13 

(1) По завршување на основната обука на секои три го-
дини се организира повторна обука за освежување на знае-
њата (Refreshment Training ) освен за рентген операторите 
за кои се организира ваква обука на секои две години. 

  (2) Повторната обука се врши во овластените орга-
низации или центри за обука на персоналот за обезбе-
дување од страна на лица кои поседуваат уверение за 
стручна оспособеност за инструктор  или во овластени 
центри за обука во странство. 

 
3.3.3. Издавање на потврда за завршена обука  

Член 14 
На кандидатот кој успешно ја завршил обуката, 

организацијата или центарот за обука му издава потвр-
да за завршена обука за персоналот за обезбедување.   

 
4. Начин на спроведување на редовни и вонредни 

проверки на стручната оспособеност 
 

4.1 Начин на  спроведување на редовни проверки за 
издавање на уверение за стручна оспособеност 
 

Член 15 
(1) Редовните проверки се спроведуваат преку ис-

пит кој го спроведуваат овластени испитувачи од ли-
стата на воздухопловни стручњаци. 

(2) За полагање на испит кандидатите поднесуваат 
барање до Агенцијата за стекнување на уверение за 
стручна оспособеност за персонал за обезбедување. 

(3) Кандидатот кој ги исполнува условите за пола-
гање испит, мора да биде известен во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на барањето за датумот на 
полагање испитот.  

Член 16 
(1) Испитот за стекнување на уверение за стручна 

оспособеност се состои од теоретски и практичен дел.  
(2) Во теоретскиот дел од испитот се полагаат  

предметите утврдени  во член 11 од овој правилник. 
(3) Теоретскиот дел од испитот се спроведува по 

пат на спроведување на писмен тест по предмет со из-
бор на точен одговор (multiple choise).  

(4) Практичен дел на испитот полагаат кандидатите 
кои се пријавени за стекнување на уверение за рентген 
оператор и супервизор за воздухопловна безбедност. 

 
4.2 Оценувањето и повторување на испитите  

Член 17 
(1) Овластените испитувачи номинирани за спрове-

дување на определени предмети го оценуваат успехот 
на кандидатот за предметите со оценка “ Положил-ла” 
или  “ Не положил-ла”. 
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(2) Испитот се смета за положен доколку кандида-
тот во секој дел од испитот покаже успех од најмалку 
70%, освен за практичниот дел на испитот за рентген 
операторите и супервизорите (најмалку 85%). 

 
Член 18 

(1) Теоретскиот дел од испитот (писмениот тест) 
може да се полага најмногу 3 пати. Ако кандидатот не 
положи 1 или 2 наставни предмети од тестот испитот 
се повторува само од тие предмети. 

(2) Ако кандидатот не положи 3 или повеќе предме-
ти, испитот се повторува во целост. 

(3) Ако кандидатот не го положи теоретскиот дел 
од испитот 3 пати за повторно пристапување на испит 
задолжително се спроведува дополнителна обука во 
овластена организација или центар за обука. 

(4) Рокот помеѓу полагањето и повторувањето на 
испитот не смее да биде пократок од 10 дена ниту по-
долг од 30 дена сметајќи од денот на соопштувањето 
на резултатот. 

 
Член 19 

Со практичниот испит треба да се проверат следни-
те способности на кандидатите : 

а) способност за ракување со безбедносната опрема 
која секојдневно се употребува и разбирање на мерките 
на сигурност во ракувањето со истата; 

б) употреба на различните бои и значења на боите 
при употребата на рентгенскиот апарат ; 

в) рентгенска проверка и рачен претрес/преглед на 
лица, багаж, карго и поштенски пратки и способност за 
постапување согласно пропишаните процедури; 

г) правила за однесување со патниците и правила за 
однесување во критичните состојби. 

 
Член 20 

(1) За практичниот испит во врска со толкувањето 
на рентгенските снимки рентген операторите мора да 
бидат запознаени со т.н “забранети предмети” и нивни-
от изглед преку рентген апаратите. Истото треба да би-
де проверено преку тестови со употреба на листата на 
“забранети предмети”. Овој тест треба да содржи колку 
е можно повеќе слики на вакви предмети со цел да би-
дат достигнати стандардите од меѓународните доку-
менти. Исто така, тестот треба да содржи рентгенски 
снимки со повеќе од еден забранет предмет, како и 
снимки од багаж во кој не се содржани било какви за-
бранети предмети (т.н.”чист багаж”). 

(2) Временскиот период за интерпретација на сли-
ките треба да биде соодветен на реалното време на опе-
рација на различните контролни  пунктови. Во текот на 
тестирањето, кандидатот мора да покаже за секоја сли-
ка дали истата содржи или не содржи забранети пред-
мети (ДА или НЕ). Дополнително е потребно да се об-
јасни за каков “забранет предмет “станува збор. 

(3) Резултатите на тестот треба да бидат базирани 
на бројот на погодоци, како и бројот на погодени “лаж-
ни аларми”. Алтернативно или дополнително, резулта-
тите на тестот потребно е да бидат базирани на бројот 
на идентификувани забранети предмети. 

(4)При изготвувањето на тестовите, мора да се води  
сметка, не само за распознавањето на различните пред-
мети, туку и за нивната позиционираност и ротирање на 
предметот во багажот, комплексноста на самиот багаж, 
бројот на забранети предмети и нивна покриеност со 
други предмети. Препорачливо е да бидат изготвени и 
користени повеќе различни тестови, при што ќе се земат 
во предвид различните нивоа на тежина на сликите. 

 
Член  21 

Практичниот дел може да се полага најмногу 3 па-
ти. Ако кандидатот не го положи практичниот дел од 
испитот 3 пати за повторно пристапување на испит за-
должително се спроведува дополнителна обука во ов-
ластена организација или центар за обука. 

Член 22 
Агенцијата води досиеа за кандидатите кои  го по-

ложиле испитот.  
  

4.3 Начин на спроведување на вонредните проверки 
 

Член  23 
(1) Вонредната проверка ја спроведува Агенцијата, 

врз основа на предлог мерките во записник за извршен 
инспекциски надзор во кој одредено лице се упатува на 
вонредна проверка. 

(2) Вонредната проверка се спроведува преку пола-
гање на одредени или сите предмети од теоретскиот 
дел на испитот за стекнување на уверение на стручна 
оспособеност или на практичниот дел на испитот. 

(3) Со акт на Агенцијата за вонредна проверка се 
определува начинот и времето на спроведување на во-
нредната проверка и истиот  се доставува на лицето за 
кое се однесува. До завршувањето на постапката за во-
нредна проверка, лицето неможе да ги извршува рабо-
тите и работните задачи за кои е издадено уверението. 

(4) Доколку лицето не се јави на вонредната про-
верка во определениот рок, уверението за стручна ос-
пособеност се повлекува. 

 
5. Уверение за стручна оспособеност 

 
5.1. Видови на уверенија за стручна оспособеност 

 
Член  24 

Согласно положениот испит се издаваат следниве 
видови на уверенија за стручна оспособеност: 

1. уверение за стручна оспособеност за рентген 
оператор; 

2. уверение за стручна оспособеност за физичко 
обезбедување; 

3. уверение за стручна оспособеност за персоналот 
за обезбедување на авиокомпаниите;  

4. уверение за стручна оспособеност за супервизор 
за воздухопловна безбедност; 

5. уверение за стручна оспособеност за инструктор 
за воздухопловна безбедност; 

 
5.2 Услови за стекнување на уверение за стручна  

оспособеност 
 

Член 25 
Услови за стекнување на уверение за стручна оспо-

собеност на пресоналот за обезбедување се: 
1. Да поседува потврда за завршена соодветна обу-

ка во овластена организација или центар за обука за со-
одветен вид на уверение за стручна оспособеност; 

2. Да поседува лекарско уверение за класа 4 здрав-
ствена способност; и 

3. Да го има положено испитот за стекнување уве-
рение за стручна оспособеност.  

 
5.3 Стекнување на уверение за стручно оспособу-
вањза супервизор  за воздухопловна безбедност 
 

Член 26 
Услови за стекнување на уверение за стручна оспосо-

беност за  супервизор за воздухопловна  безбедност се: 
а) завршен VI/VII/1  степен на образование и лицен-

ца за обезбедување на имоти и лица или искуство од 
другите безбедносни структури како полициските, вое-
ните или  други  служби; 

б) најмалку 5 (пет) години работно искуство во до-
менот на воздухопловната безбедност; 

в)  сертификат за  ICAO / ECAC Security менаџмент 
курс или одобрение од страна на Агенцијата; и 

д) активно познавање на англискиот јазик. 
ѓ) завршена обука и положени испити по предмети-

те наведени во член 11 од овој правилник. 
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5.4. Стекнување на уверение за стручно оспособува-
ње за инструктор за воздухопловна безбедност 
 

Член 27 
(1) Услови за стекнување на уверение за стручна 

оспособеност за инструктор се: 
а) завршен VII/1 степен на образование и лиценца 

за обезбедување на имоти и лица или искуство од дру-
гите безбедносни структури како полициските и воени-
те  служби; 

б) сертификат од ICAO инструкторски курс или било 
кој друг ICAO/ECAC курс кој одговара на таа позиција; 

в) најмалку 5 (пет) години работно искуство во опе-
рациите поврзани со воздухопловната безбедност; 

г) активно познавање на англискиот јазик.   
(2) По исклучок, за предметот „Преглед на лица, ра-

чен и тежок багаж, карго и поштенски пратки” со вакво 
уверение може да се стекне и лице кое има понизок 
степен на образование, а кое поседува најмалку 5 (пет) 
години работно искуство во оваа област. 

(3) Инструкторите за безбедност треба да посетува-
ат повторна обука во доменот на воздухопловната без-
бедност и најновите достигнувања во оваа област кое-
што може да се состои во on- the- job обука и/или нив-
ното знаење да биде оценето од страна на Агенцијата.   

 
6. Начин на издавање, суспендирање и евиденција 

на уверенијата за стручна оспособеност  
Член 28 

(1) По положување на испитот од член 17 од овој 
правилник, Агенцијата издава уверение за стручна ос-
пособеност со неограничена важност. 

(2) Во случај на промена на податоци, оштетување 
или губење на уверението Агенцијата издава ново уве-
рение за стручна оспособеност. 

(3) Агенцијата води евиденција за издадените уве-
ренија за стручна оспособеност.  

(4) Уверението за стручна оспособеност се суспен-
дира во случаите наведени во член 143 од Законот за 
воздухопловство. 

 
7. Критериуми, начин и постапка за признавање на 
завршена обука и програми за обука, положени 
испити, стекнати дозволи и овластувања во 
странство за персоналот  за обезбедување  

Член  29 
(1) Уверенијата стекнати во странство се признаваат 

за добивање на уверение за стручна оспособеност ако 
кандидатот завршил обука во овластени организации или 
школски центри, по програми за обука, и положил испити 
во странство согласно ICAO стандардизираните пакети за 
обука или други програми одобрени од Агенцијата. 

(2) За признавање на уверение стекнато во странство, 
кандидатот треба да поднесе писмено барање до Аген-
цијата кон кое ќе приложи докази поврзани со воз-
раста,степенот на образование и лиценца за обезбедува-
ње на имоти и лица или искуство од другите безбеднос-
ни структури како полициските и воените служби, ле-
карско уверение за класа 4 здравствена способност и ос-
новно познавање на англиски јазик, како и уверение од 
странската организација или школски центар. 

 (3) Кандидатите покрај критериумот од став 1 на 
овој член, за стекнување на уверение за стручна оспо-
собеност треба да полагаат и испит по предметот “Воз-
духопловни прописи”  на ист начин како и кај редовни-
те проверки. 

 
Член 30 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ''Службен весник на Републи-
ка Македонија''. 

 
  Бр. 03-2799/1 

7 декември 2007 година                        Директор, 
      Скопје                                 Ернад Фејзулаху, с.р. 

ПРИЛОГ    
 

Предмети за обука- Security 
 
Предмет 1 – Основна обука за безбедност 
 
Наставни теми: 
1. Цел на обуката; 
2. Потреба од воздухопловната безбедност; 
3. Општо за тероризмот (Закани за воздухопловната 

безбедност; Видови на поединци или организации кои 
можат да предизвикаат закана по цивилното воздухоп-
ловство; Причини заради кои цивилното воздухоплов-
ство претставува атрактивна цел на терористичките 
групи; Мотиви на групите и поединците кои можат да 
предизвикаат закана; Процедури кои се применуваат во 
ситуации на закана со бомба; Процедури кои се приме-
нуваат во ситуации на постоење на непридружувани 
предмети; Постапки во ситуации на постоење на сом-
нителни предмети; Дефиниции кои се употребуваат во 
безбедносните инциденти во кои се употребени имро-
визирани експлозивни направи); 

4. Меѓународни документи (ICAO, ECAC, EU) кои 
се однесуваат на воздухопловната безбедност; 

5. Важечки меѓународни конвенции; 
6. Домашна регулатива и организација (Домашна 

регулатива; Национална програма за воздухопловна 
безбедност;Надлежен државен орган: улога и одговор-
ности; Поделба на одговорностите (аеродромски опе-
ратори, авиокомпании и др.); 

7. Безбедност и организација на аеродромскиот опе-
ратор (Аеродромска програма за безбедност; Одговор-
но лице); 

8. Безбедност и организација на авиокомпанијата (Ав-
иокомпаниска програма за безбедност; Одговорно лице); 

9. Општо за безбедноста (Мерки на контрола на 
пристапот; Аеродромски ID картички и обврска истите 
да се носат на видливо место; Барања за лицата во без-
бедносно ограничените зони; Потреба да се биде по-
стојано внимателен во однос на безбедноста; Одговор-
ност на поединците); 

10. Рентгенска проверки на патниците и вработените; 
11. Известување за настаните (инцидентите); 
12. Аеродромска безбедност (едночасовно запозна-

вање со аеродромот-Клучни зони - области прикажани 
на планот на аеродромот и терминалот и  опис на нив-
ната поставеност; Безбедносно ограничени зони; Влез-
ни точки за патниците и вработените, вклучувајки ги и 
влезните точки за возила; Објекти наменети за карго 
операциите; Други осетливи зони, како на пр. објекти-
те на АКЛ, објектите за снабдување со гориво и мази-
во, трафостаници, генератори и сл.  
_______________________________________________ 

 
Предмет 2 – Аеродромска  безбедност 
 
Наставни теми: 
1. Улога и должности на безбедносниот персонал; 
2. Различни “степени” на безбедност (на пр. состој-

би на зголемена закана); 
3. План на аеродромот; 
4. Контрола на пристапот (Безбедносно ограничени 

зони; “Критични”делови на безбедносно ограничените 
зони;  Контрола на пристапот на возилата; Системи на 
контрола на пристап; Аеродромски ID картички; От-
кривање на неовластени лица; Процедури во случај на 
откривање на неовластени лица); 

5. Проверка на возилата (Пропусни документи за 
возила; Проверки по метод на “случаен избор”; Делови 
на возилото кои треба да бидат проверени; Начини на 
проверка; Водење на евиденции и нивно чување; 

6. Патролирање и стражарочуварска служба; 
7. Заштита на периметарската ограда; 
8. Заштита/чување на воздухопловот; 
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9. Непримерни патници (Правни основи и активно-
сти; Однесување на непримерните патници; Агресија и 
насилство; Причини за агресија; Заедничко постапува-
ње со полициските служби; 

10. Справување со  лицата кои предизвикуваат ин-
циденти; 

11. Процедури за известување; 
12. Планови за вонредни состојби и мерки содржа-

ни во истите. 
 
Предмет 3 – Преглед на лица и предмети, рачен 

и тежок багаж, карго и поштенски пратки 
 
Наставни теми: 
1. Запознавање со рентгенската опрема (Целта на 

прегледот со помош на ретген уредите; Принципи на 
рентгенските уреди и начин на кој истите работат; Рен-
тгенски уреди – различни типови,основни операции и 
посебни карактеристики); 

2. Обврски и одговорности на рентген операторот (Од-
говорности;Правна основа; Комуникациски способности и 
контакт со патникот; Меѓусебна комуникација на рентен 
операторите; Справување со агресивно однесување; 

3. Организација на контролниот пункт (План/шема 
на пунктот; Потребен број на ангажирани оператори; 
Функции на операторите; Должности на операторите 
(на пр. аларми, скенирање со рентгенски зраци, рачен 
претрес/преглед); 

4. Принципи на интерпретација на рентгенските 
снимки (Системски ограничувања – позиција на бага-
жот и сл.; Техники – 3 димензионални, контури на 
предметите,комплексност на торбата,препознавање на 
предметите итн; Анализа на боите); 

5. Препознавање на забранетите предмети (огнено 
оружје, експлозиви и сл.); Идентификација и препознава-
ње на различните типови забранети предмети; Составни 
делови на импровизираните експлозивни направи); 

6. Постапки кои треба да се применат со цел откри-
вање на забранетите  предмети; Постапки кои треба да 
се применат со цел откривање на предметите кои 
претставуваат закана; Методи на прикривање; 

7. Контрола на патниците и персоналот (Цел на 
рачниот претрес; На кој начин се врши рачниот пре-
трес на лицата; Начини  на сокривање на некои пред-
мети; Постапки кои треба да се применат во случај на 
одбивање на рачен претрес; Постапки кои треба да се 
применат заради откривање на забранети предмети; 
Лица кои можат да бидат исклучок од задолжителен 
преглед; Посебни категории на патници, на пр. 
хендикепирани лица; Рачен претрес со примена на ме-
тод на случаен избор; 

8. Оперативни процедури (Процедура за подготвеност 
на опремата; Процедура за подготвеност на контролниот 
пункт;Секојдневна рутинска проверка; Почеток на 
активностите и проверка на квалитетот на сликите (STP-
standardised test piece); Операции за исклучување на 
опремата; Процедури за известување во случај на дефект 
на опремата; Критериуми за прифаќање и неприфаќање 
на торбите; Изготвување и чување на извештаите; 

9. Употреба на металдетекторската врата и рачниот 
металдетектор (Цел на детекцијата/откривањето на 
металите; Секојдневна рутинска проверка (ОТП-опера-
тивна тест процедура); Процедури за известување во 
случај на дефект на опремата; Процедури во случај на 
аларм; Изготвување и чување на извештаите; 

10. Контрола на пристапот во “критичните”делови 
на безбедносно ограничените зони (Безбедносно 
ограничени зони; “Критичните”делови на безбедносно 
ограничените зони; Системи за контрола на пристапот; 
Аеродромски ID картички/пропусници за возила; 

11. Начини на интерпретација / толкување на рентген-
ските слики (Ограничувања на системот / опремата – по-
ложба на торбата ,прекршување на зраците итн; Техники 
– тродимензионални контури на предметите, комплекс-
ност на торбата,препознавање на предметите; Анализа на 
боите; Органски и неоргански материи); 

12. Препознавање на забранетите предмети (Забра-
нети предмети; Составни делови на импровизираните 
експлозивни направи и нивно препознавање; Опасни 
материи; Постапки кои треба да се преземат со цел 
откривање на забранетите предмети; Постапки кои тре-
ба да се преземат со цел откривање на предметите кои 
претставуваат закана; Методи на прикривање); 

13. Систем на преглед на тешкиот багаж (Организа-
ција на контролата на тешкиот багаж; Процедури за при-
фаќање и неприфаќање  на торбите; Време за донесува-
ње на одлука; Спарување на багажот со патникот; Про-
цедури во ситуации  кога постои сомнение за закана; 

14. Посебни видови на рентгенска контрола (Вонга-
баритен багаж; Процедури за преглед на непридружу-
ван багаж; Прегледна багажот на екипажите; 

15. Рачен претрес на тешкиот багаж (Цел на рачни-
от претрес на тешкиот багаж;Ситуации  во кои може да 
се изврши рачен претес; Процедури за поврзување на 
патникот со багажот; Процент на рачно претресен ба-
гаж (при употреба на конвенционални рентген уреди); 
Процедури за потврдување дека бараниот процент се 
реализира секојдневно; Исклучоци. 

 
Предмет 4 – Мерки за безбедност кои ги 

преземаат авиокомпанииите 
 
Наставни теми: 
1. Авиокомпаниска програма за безбедност; 
2. Процедури при чекирање на патниците (“Испрашу-

вање” на патниците; Проверка на патните документи на 
патниците; Процедури за групно чекирање (доколку се 
применуваат); Процедури за транзит и трансфер патници 
(доколку се применуваат); Заштита на безбедносно чувст-
вителните документи (Clean desk policy); 

3. Процедури при бординг(Проверки на патните до-
кументи на патниците; Процедури за спарување на пат-
ник/багаж;Процедури за постапување со “no show” пат-
ници со чекиран тежок багаж;Мониторинг / набљуду-
вање на патниците за време на бордингот; Процедури 
со багажот кој е отстранет на гејтот(delivery at aircraft); 
Процедури со “last minute” патници; 

4. Вонгабаритен багаж; 
5. Патнички манифест; 
6. Манифест за тешкиот багаж; 
7. Одвојување на  патниците во заминување и доа-

ѓање; 
8. Тежок багаж (Прифат и отпрема на непридружу-

ваниот багаж; Прием на непридружуваниот багаж; По-
тврдување за рентген контрола на непридружуваниот 
багаж; Заштита на тешкиот багаж; Процедури во ситуа-
ции на дефект на опремата при рентген контрола на те-
шкиот багаж; 

9. Безбедност на воздухопловот (Безбедносни провер-
ки и претреси на воздухопловот ;Заштита/чување на 
воздухопловот; Контрола на пристапот до воздухопловот; 

10. Прием на каргото, поштата и кетерингот; 
11. Прием на компаниските материјали и пошта; 
12. Постапки при закана со бомба; 
13. Реакции во однос на безбедносните инциденти; 
14. Процедури за известување, 

_______________________________________________ 
 

Предмет 5 - Организација на сообраќајот на 
пристанишната платформа 

 
Наставни теми: 
1.Движење на воздухопловот по платформата,знаци 

за пресретнување и водење на воздухопловот; 
2. Паркирање, сигнализација, хоризонтално и вер-

тикално обележување на аеродромските површини и 
опасни зони; 

3. Движење на патниците и техничките средства за 
прифат и отпрема, брзина на движење, распоред и на-
чин на приоѓање до воздухопловите; 

4. Услови и прописи за превоз на патници и багаж. 
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Предмет 6 - Процедури при вонредни состојби 
 
Наставни теми: 
1. Аеродромски / авиокомпаниски   план за вонред-

ни состојби. 
_______________________________________________ 

 
Предмет 7 - Воздухопловни прописи 
 
Наставни теми: 
1. Меѓународни организации  надлежни за цивил-

ниот воздушен сообраќај (ICAO,IATA,ACI,ECAC, 
EASA,); Меѓународни конвенции  во доменот на ци-
вилниот воздушен сообраќај; 

2. Организација на цивилниот воздушен сообраќај 
во Р.Македонија; Надлежности на Министерството за 
транспорт и врски и Агенцијата; 

3. Закон за воздухопловство (дејности во воздухоп-
ловството, воздушен сообраќај, воздушен превоз, аеро-
дроми, леталишта и терени, аеродромски услуги, персо-
нал во воздухопловството  и друг стручен персонал, инс-
пекциски надзор над безбедноста на воздушната пловид-
ба, кривични дела и прекршоци во воздухопловството; 

4. Подзаконски акти (уредби, правилници, упатства 
,програми кои ја регулираат организацијата и работни-
те задачи на персоналот за обезбедување.  

___________ 
251. 

Врз основа на член 61 став 2 и член 80 од Законот 
за воздухопловство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 14/06 и 24/07), директорот на Агенци-
јата за цивилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ  ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШ-
НИОТ СООБРАЌАЈ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕРЕН 
И ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ 

НА ЛЕТАЛИШТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите  за без-

бедност на воздушниот сообраќај за користење на те-
рен и за начинот и условите за одржување на летали-
ште заради безбедно полетување и слетување на возду-
хоплови од посебна категорија и воздухоплови вон 
ICAO стандарди (ултралесни и лесни летала со MTOW 
до 750кг).  

 
Член 2 

 (1) Леталиште е определена копнена или водена 
површина што ги исполнува пропишаните услови за 
безбедно полетување и слетување на воздухоплови за 
вршење на специјални услуги кои по правило се кори-
стат за земјоделство, шумарство и слично. 

(2) Терен е копнена површина која ги задоволува 
условите за повремено извршување на активности со 
воздухоплови од посебна категорија, падобрани, бало-
ни и хеликоптери. 

 
Член 3 

 (1) Леталиште не смее да се наоѓа на одалеченост 
помала од  500 метри од населено место.  

(2) Терен може да се наоѓа на било која локација која 
ги исполнува условите за безбедно полетување и слету-
вање на воздухоплови определени со овој правилник. 

Член 4 
(1) Теренот треба да ги исполнува следните мини-

мални услови за безбедно полетување и слетување на 
воздухоплови: 

1. Подлогата мора да биде стабилизирана и чиста 
од дрвја и камења. 

2. Димензиите, подолжниот и попречниот нагиб мо-
ра да ги задоволуваат критериумите за полетување или 
слетување од Оперативниот прирачник (Flight Manual) 

на воздухопловот или воздухопловите за кои е наменет, 
но да не бидат помали од квадрат со страна од 40метри, 
попречниот нагиб да не биде поголем од 60 (10,5%), а 
подолжниот нагиб да не биде поголем од 300 (57,7%). 

3. Рамноста на површината во било кој правец, не 
смее да отстапува за повеќе од +-10сантиметри, мерено со 
равналка долга 3метри, по целата должина и широчина. 

4. Нагибот на приодно-одлетната рамнина, која поч-
нува од ивицата на површината, во должина од 300ме-
три, не смее да биде поголема од 7% (1:14,3). Формата 
на приодно-одлетните рамнини е одредена од правците 
и радијаните за полетување, односно слетување. Радија-
нот за полетување не може да биде помал од 300. 

(2) Низ приодно-одлетните рамнини не смее да има 
никакви препреки кои би можеле да ја загрозат безбед-
носта на летањето. 

(3) Димензиите на теренот со приодно-одлетните 
рамнини и нивните нагиби се дадени во Прилог 2, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

(1) Леталиштето треба да ги исполнува следните ус-
лови за безбедно полетување и слетување на воздухоп-
лови: 

1. Подлогата треба да биде затревната и стабилизи-
рана (сува ливада, пасиште, коловозен застор и сл);    

2. Основната патека (ОП) на леталиштето треба да 
биде широка најмалку  40 метри за леталиште на копно 
и 100м за леталиште на вода, и на неа не смее да се 
наоѓаат препреки кои можат да ја загрозат безбедноста 
на летањето; 

3. ОП треба да биде на двата краја подолга најмал-
ку по 30 метри од должината на полетно-слетната пате-
ка (ПСП);  

4. Должината на ПСП мора да биде еднаква на 2,5 
должини од должината на залетот при полетување до 
одлепување (Ground-run) според Оперативниот прирач-
ник (Flight Manual) за одреден тип на воздухоплов при не-
гово најголемо оптоварување, зголемена за 7%  за секои 
300 метри надморска висина, и за 1% за секој 10 С рефе-
рентна температура изнад 150 С. Должината на полетно-
слетната патека не смее да биде помала од  300 метри за 
леталишта на копно и 600метри за леталиште на вода; 

5. ПСП треба да биде широка најмалку 20 метри за 
леталиште на копно и најмалку 60метри за леталиште 
на вода;   

6. Рамноста на површината на тревнатата ПСП и 
ОП не смее да отстапува за повеќе од +-5 сантиметри, 
мерено со равналка долга 3 метри, по цела нејзина дол-
жина и широчина; 

7. Рамноста на површината на ПСП со коловозен 
застор не смее да отстапува за повеќе од +- 3 сантиме-
три, мерено со равналка долга 3 метра, по целата нејзи-
на должина и широчина; 

8. Нагибот на приодната и одлетната рамнина, која 
почнува на 30 метри од прагот на ПСП , не смее да би-
де поголем од 4% (1:25), на должина од  1125 метри, со 
дивергенцијата на страничните рабови од 10 %. Вна-
трешната широчина изнесува најмалку 40метри, а над-
ворешната најмалку 240метри. 

9. Нагибот на страничната површина која почнува 
од ивицата на ОП, не смее да биде поголем од 45% на 
широчина од 100 метри,  и по целата должина на ОП  и 
приодно - одлетните рамнини; 

10. Зоната на леталиштето е одредена со кружна хо-
ризонтална рамнина со  радиус од 1305 метри и висо-
чина од 45 метри во однос на надморската височина на 
референтната точка на ПСП. 

11. Најголемиот надолжен и попречен нагиб на 
ПСП и ОП не смее да биде поголем од 3%; 

(2) Низ страничната, приодно-одлетната површина и 
хоризонталната рамнина  не смее да има никакви препре-
ки кои би можеле да ја загрозат безбедноста на летањето.  

(3) Димензиите на леталиштето со приодно-одлет-
ните и страничните површини и хоризонталната рам-
нина  со нивните нагиби и димензии се дадени во При-
лог 1, кој е составен дел на овој правилник. 
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Член 6 
(1) Основната патека, патеките за возење и пла-

тформите на леталиштето (оперативни површини) мо-
же да се користат исклучиво за нивната намена: поле-
тување, слетување и престој на воздухоплови.  

(2) Тревнатиот дел на оперативните површини на 
леталиштето може да се обработува само на начин про-
пишан со овој правилник, и со предходна согласност 
од Агенцијата за цивилно воздухопловство. 

 
Член 7 

(1) Приодно-одлетните, страничните површини и 
хоризонталната рамнина (систем од имагинарни имаги-
нарни површини) се површини кои обезбедуваат без-
бедно полетување и слетување на леталиштето.  

(2) Секоја надземна структура која ги надвисува 
имагинарните површини од став 1 на овој член се сме-
та за препрека и треба да се отстрани. 

(3) По исклучок од став 2 на овој член препреката може 
само да се обележи за дневно и ноќно воочување доколку 
со посебна воздухопловна студија се утврди дека истата не 
ја загрозува безбедноста на воздушната пловидба. 

 
Член 8 

(1) ПСП  на леталиштето може да се покрие со бе-
тон или асфалт. 

(2) Условите од член 4 на овој правилник се однесу-
ваат на леталишта и со бетонска и со асфалтна ПСП.  

 
Член 9 

(1) Тревнатата ПСП на леталиштето на земја се обе-
лежува со ознаки кои можат да бидат неподвижни и 
подвижни. Неподвижни ознаки се аголници и траки, а 
подвижни - знаменца. 

(2) Кога обележувањето на ПСП од став 1 на овој член 
се врши со неподвижни ознаки, праговите се обележуваат 
со аголници чија должина на краците изнесува 6 метри, а 
широчината 1 метар. Ивиците на ПСП  се обележуваат со 
траки долги 4 метри, а широки 1 метар, кои се поставу-
ваат на секои 50 метри. Аголниците и траките се изра-
ботуваат од песок, чакал, дробен камен, бетон, асфалт  и 
друг погоден материјал и се бојат со бела боја. Аголници-
те и траките мораат да бидат во ниво со околниот терен. 

(3) Кога обележувањето на ПСП од став 1 на овој 
член се врши со подвижни ознаки, на аглите на праго-
вите се поставува по едно црвено знаменце. Странич-
ните ивици се обележуваат со црвено-бели знаменца 
кои се поставуваат на одстојанија од по 50 метри, по  
целата должина. Димензиите на знаменцата изнесуваат 
50х 40 сантиметри.  

(4) Обележувањето на леталиштето на вода се врши 
со пловни структури во црвено-бела боја кои не треба 
да го отежнуваат полетувањето, слетувањето и мане-
врирањето на воздухопловите. 

(5) Обележувањето од став 4 на овој член се врши 
согласно прописите од областа на внатрешна пловидба. 

 
Член 10 

Препреките и другите опасни места вон ОП кои мо-
жат да ја загрозат безбедноста на летањето се обележу-
ваат со црвени знаменца. Просторот за паркирање на 
воздухопловите се обележува со жолти знаменца.  

 
Член 11 

(1) На леталиштето и теренот за време на користе-
њето треба да се наоѓа покажувач на правецот и јачи-
ната на ветерот. 

(2) Покажувачот на правецот и јачината на ветерот 
на леталиштата е од платно, со цилиндричен облик, со 
должина од 1,5 до 2 метра и се поставува на висина од 
2 до 3 метри, на видно место, странично на 10 метри од 
ивицата на ПСП,  во ниво на точката на допир при  сле-
тување на воздухопловите. 

(3) Покажувачот на правецот и јачината на ветерот 
на терените може да биде и од лесно воочливи (најмал-
ку 3) платнени траки со должина од 1,5 до 2 метра, по-
ставени на висина од 2 до 3 метри. 

 
Член 12 

(1) Леталиштето за време на користењето треба да 
биде снабдено со санитетска, противпожарна и метео-
ролошка опрема. 

(2) Санитетската опрема треба да се обезбеди сог-
ласно стандардите и препораките на ICAO дадени во 
Прирачникот за аеродромски услуги, Дел 7, Додаток 3 
– Аеродромски медицински услуги (Airport Services 
Manual, Part 7, Appendix 3, Airport Medical Services) и 
важечките прописи од областа на здравството. 

(3) Противпожарната опрема треба да се обезбеди сог-
ласно Уредбата за условите и начинот на вршење на про-
тивпожарно обезбедување на аеродроми и леталишта.  

(4) Метеоролошката опрема се состои, покрај од 
покажувачот на ветер од членот 10 на овој правилник, 
и од рачен анемометар и ракетен пиштол кој се кори-
сти во случај на нагло влошување на временската ситу-
ација. 

 
Член 13 

(1) Леталиштето, односно теренот, може да се кори-
сти додека не настапат околности кои ги менуваат ус-
ловите за безбедно полетување и слетување на возду-
хопловите, пропишани со овој правилник. 

(2) Ако настапи промена на полетно-слетната пате-
ка или промена во блиската околина која влијае на без-
бедноста на летањето, операторот на леталиштето од-
носно корисникот на теренот должен е да престане со 
користење на таквото леталиште или терен и за тоа да 
ја извести Агенцијата за цивилно воздухопловство. 

  
Член 14 

За време на користењето на леталиштето, односно 
теренот, операторот на леталиштето односно корисни-
кот на теренот, треба да го одржува леталиштето, од-
носно теренот, во склад со условите од овој правилник, 
така да се обезбеди безбедно полетување и слетување 
на  воздухопловите. 

 
Член 15 

(1) Ознаките за обележување од членот 9 на овој пра-
вилник треба да се одржуваат во состојба која овозможу-
ва безбедно полетување и слетување на воздухоплови. 

(2) Ознаките од став 1 на овој член треба да се по-
прават или заменат со нови штом станат неупотребли-
ви, односно недоволно воочливи.  

(3) Ознаката се смета за недоволно воочлива ако е 
помалку од 70% од вкупната површина на ознаката во-
очлива и ако се променила основната боја на ознаката. 

 
Член 16 

За време на летање на леталиштето и теренот не е 
дозволено движење на луѓе, возила и стока по опера-
тивните површини.  

 
Член 17 

Со денот на влегување во сила на овој правилник, 
престанува да се применува Правилникот за користење 
на леталишта („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 11/79). 

 
Член 18 

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

      
  Бр. 03-2799/1  

7 декември 2007 година                         Директор, 
        Скопје                               Ернад Фејзулаху, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

252. 
Врз основа на челн 56 став 1 точка 14, а во врска со 

член 63 став 1 точка 8 од Законот за здравственото оси-
гурување („Сл. весник на РМ“ бр.25/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 
36/2007), Управниот одбор, на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
30.11. 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕС-
ТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ  
ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И 

ЛЕКОВИТЕ  
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на висината на учество-
то на осигурените лица во вкупните трошоци на здрав-
ствените услуги и лекови (“Сл. весник на РМ“ бр. 
48/2000, 52/2000, 17/2005, 47/2005 и 86/2007) во членот 
3 табеларниот дел се менува и гласи:  
Здравствени услуги во примарна 

здравствена заштита Партиципација 
Пломбирање на заб со амалгам 130,00 
Пломбирање на заб со композитен 
материјал 260,00 
Вадење на заб 150,00 
Ендодонска терапија 260,00 
Останати стоматолошки услуги освен 
превентивните 200,00 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивање на согласност од 
министерот за здравство, а ќе се применува од 
01.01.2008 година.  

  Бр.02-18878/8                           Управен одбор 
30 ноември 2007 година                       Претседател, 

        Скопје                            Аљбон Џемаили, с.р. 
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253. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 од Законот 

за здравственото осигурување („Службен весник на 
РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата  одржана на ден 30.11.2007 го-
дина, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНА ЦЕНА ЗА 
ИНТРАОКУЛАРНИ ЛЕЌИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдувааат референтни цени за 
интраокуларни леќи, кои се на товар на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија. 

 
Член 2 

Утврдена цена за интраокуларни леќи изнесува 
3.000,00 денари. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето 
во “Службен весник на РМ”, а ќе се објави по добива-
њето на согласност од министерот за здравство. 

 
  Бр. 02-18878/9                            Управен одбор 

30 ноември 2007 година                        Претседател, 
        Скопје                            Аљбон Џемаили, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

254. 
Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в 

точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за 
здравственото осигурување („Службен весник на 
РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), Уп-
равниот одбор на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 
07.12.2007 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ ГРЕШКИ ВО 
ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши исправање на техничките 

грешки во Листата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на РМ“ број 102 од 2007 и број 104 
од 2007 година). 

 
Член 2 

Во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, во та-
белата во членот 1 се вршат следните исправки: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се објави по добивање на согласност од министерот 
за здравство. 

 
 Бр. 02-19764/3                              Управен одбор                                                                                                                         

7 декември 2007 година                       Претседател, 
       Скопје                                 Аљбон Џемаили, с.р. 

___________ 
255. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 
член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурува-
ње („Сл. весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 
36/2007), Управниот одбор на Фондот за здравственоо-
сигурување на Македонија, на седницата одржана на 
30.11. 2007 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВС-
ТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќањето на здрав-

ствените услуги во примарната здравствена заштита 
(“Сл.весник на РМ” бр.48/01, 31/03, 137/06, 25/07), во 
членот 6 став 1 во текстот на последниот ред од табела-
та “за категоријата - женската популација” бројот: 
“0,67” се менува со бројот: “1”. 

Во член 6 став 4 после зборот: “поени” се додаваат 
зборовите: “за дејноста општа медицина, медицина на 
труд, педијатрија и училишна медицина”. 

 
Член 2 

Се додава нов член 6-а кој гласи: 
 

“Член 6-а 
Во зависност од бројот на остварените поени од 

член 6 став 1 за женската популација на возраст над 14 
години до крајот на животот за гинеколошко акушер-
ска примарна здравствена заштита, вредноста на пое-
нот се пресметува на следниот начин: 

- до 2000 поени 100% од утврдената вредност на 
поенот; 

- за секој нареден поен од 2001 до 3000 поени, 70% 
од утврдената вредност на поените; 

- за секој нареден поен од 3001 до 4000 поени, 45% 
од утврдената вредност на поените; 

- за секој нареден поен од 4001 поени, 30% од утвр-
дената вредност на поенот. “ 

 
Член 3 

Членот 7 се брише.  
 

Член 4 
Во член 9 став 1 после зборот “лекар” се додаваат збо-

ровите: “за дејноста општа медицина, медицина на труд, 
педијатрија и училишна медицина”, а после бројот: “70%” 
се става запирка и се додаваат зборовите: “а за избраниот 
лекар од дејноста гинекологија и плаќа 60%”. 

Во истиот став бројот: “7” се заменува со бројот: “6-а”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Во член 10 став 1 после зборот: “лекар” се додаваат 

зборовите: “за дејноста општа медицина, медицина на 
труд, педијатрија и училишна медицина”, а после бро-
јот: “30%” се става запирка и се додаваат зборовите: “а 
за избраниот лекар од дејноста гинекологија  40%”.  

Во истиот став бројот: “7” се заменува со бројот: “6-а”. 
Во членот 10 став 1 точка 1 се брише. 
Точка  2 се менува и гласи: 
“превентивни мерки и активности за рано открива-

ње на  заболувања” 
Точка 3 се менува и гласи: 
“превентивни мерки и активности за рано открива-

ње на малигни болести” 
Точка 8 се менува и гласи: 
“превентивни мерки и активности за следење на 

правилен раст и развој на популација до 18 годишна 
возраст”. 

Во член 10 ставот 2 се менува и гласи: “Надоместо-
кот од став 1 на овој член се плаќа на здравствената 
установа на избраниот лекар ако се исполнети во це-
лост активностите за постигнување на определени цели 
за утврдени целни групи како и цели за сите осигурени 
лица, на начин утврден со договорот, програмите и со 
овој правилник, за секое тромесечие во годината.” 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
Член 7 

Преодни и завршни одредби 
 
Членовите 1, 2, 3 и 4 од Правилникот за измени и 

дополнувања на Правилникот за начинот на плаќањето 
на здравствените услуги во примарната здравствена за-
штита  ќе се применува од 01.01.2008 година. 

 
   Бр. 18878/6                                 Управен одбор 

30 ноември 2007 година                       Претседател, 
      Скопје                                   Аљбон Џемаили, с.р. 

_______________________________________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05 и 
121/07), Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец ноем-

ври 2007 година, во однос на месец октомври 2007 го-
дина, е повисока за 1,4%. 

2. Правото на пораст на платите за месец ноември 
2007 година, во однос на месец октомври 2007 година, 
за работодавачите од членот 3 став 1 изнесува 0,7%. 

 
                                       Министер, 
                                     Љупчо Мешков, с.р. 
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