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Врз основа на член 64 од Законот за преминување 

на државната граница и за движење во граничниот по-
јас („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
36/92), министерот за внатрешни работи донесува -

П Р А В И Л Н И К V 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА ПРЕ-
МИНУВАЊЕТО НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА, 
ДВИЖЕЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ НА ГРАНИЧНИТЕ 

ПРЕМИНИ И ЗА ВОДЕЊЕТО ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува: начинот на вршење 

контрола на преминувањето на државната граница, 
пренесувањето на оружје и муниција преку државната 
граница, движењето и задржувањето на граничниот 
премин, евиденцијата за контрола на преминувањето на 
државната граница, за издадени дозволи за движење и 
престој во граничниот појас и за издадени одобренија за 
населување во граничниот појас, како и обрасците на 
дозволите за движење и задржување на граничниот 
премин, за движење и престој надвор од местото на 
граничниот премин и за движење и престој во гранич-
ниот појас. 

1. Контрола на преминувањето на државната граница 

Член 2 
Контрола на преминувањето на државната гра-

ница се врши веднаш по доаѓањето на превозното сред-
ство, односно на патникот на граничниот премин. Кон-
трола може, по потреба, да се врши во самото превозно 
средство или на друго определено место на подрачјето 
на граничниот премин. 

Контролата на преминувањето на државната гра-
ница се врши за време на редовното задржување на 
превозното средство на граничниот премин, а по исклу-
чок може да се врши во возови, воздухоплови, во езер-
ски пловила и надвор од граничниот премин. 

Контролата на преминувањето на државната гра-
ница ја вршат полициската станица односно Одделение 
за контрола на преминување на државната граница на 
министерството за внатрешни работи, при влегувањето 
во Република Македонија први, а при излегувањето од 
Република Македонија последни (во натамошниот 
текст: полициска станица односно одделение за КПДГ). 

Член 3 
Претпријатијата за искористување на езерски и 

воздухопловни пристаништа, железничките тран-
спортни претпријатија, како и сопствениците на пре-
возни сообраќајни средства, односно лицата кои упра-
вуваат со превозни средства во меѓународниот сообра-
ќај навремено, а најдоцна во рок од 24 часа ако се 
работи за воздухоплов односно 12 часа ако се работи за 
друго превозно средство ја известуваат полициската 
станица односно Одделение за КПДГ за влегување од-
носно излегување на редовните и вонредните превозни 
средства што ја преминуваат државната граница. 

Член 4 
Претпријатијата за искористување на езерски и 

воздухопловни пристаништа, железничките тран-
спортни претпријатија како и сопствениците на пре-
возни сообраќајни средства односно лицата што упра-
вуваат со превозни средства во меѓународниот сообра-
ќај, на овластеното службено лице на полициската ста-
ница односно Одделение за КПДГ при вршењето на 
контрола на преминувањето на државната граница, во 
самото превозно средство му ставаат на располагање 
потребни простории и му овозможуваат слободен при-
стап и бесплатен превоз со превозното средство во те-
кот на вршењето контрола и враќаното во местото на 
вршена на службата. 

Претпријатијата го осветлуваат превозното сред-
ство, односно делот од подрачјето на граничниот пре-
мин на кој се врши контрола. 

Член 5 
Списокот на патниците и преписот на пописот на 

членовите на екипажот на пловилото што доаѓа од 
странство или заминува во странство содржи: презиме и 
име на патникот односно на членот на екипажот, датум 
на неговото раѓање, државјанство и број на патната 
исправа или на друга исправа за идентитетот. 

При вршењето на контрола на патните исправи 
или на други исправи за идентитетот на патниците и на 
членовите на екипажот на пловилото, во меѓународ-
ниот езерски сообраќај се утврдува идентитетот на сите 
лица на пловилото и податоците од патните исправи 
или од други исправи за идентитетот на лицата на пло-
вилото се споредуваат со податоците во списокот на 
патниците и во преписот на пописот на членовите на 
екипажот, односно пописот на членовите на екипажот. 

Член 6 
Просторот на кој превозните средства при преми-

нувањето на државната граница се запираат односно 
пристануваат, го определуваат: 

1. на подрачјето на патниот граничен премин -
Министерството за внатрешни работи во согласност со 
надлежната царинарница; 

2. на подрачјето на аеродромски, езерски и желез-
нички граничен премин - претпријатието за искористу-
вање на езерски и воздухопловни пристаништа, од-
носно шефот на железничката станица, во согласност 
со Министерството за внатрешни работи, со надлеж-
ната царинарница и со пристанишната капетанија. 

Член 7 
Членовите на екипажот на пловилото, односно 

персоналот вработен на превозните средства и патни-
ците што со тие средства влегуваат во Република Маке-
донија од странство, односно излегуваат од Република 
Македонија во странство, до завршувањето на контро-
лата на преминувањето на државната граница, на гра-
ничниот премин можат да општат само со овластените 
службени лица што ја вршат пропишаната контрола на 
граничниот премин. 

Заповедникот на пловилото, односно на воздухо-
пловот, водителот на чамец, железничкиот персонал и 
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возачот на друго превозно средство, не смеат да допуш-
тат пред контролата да биде извршена, да го напуштат 
превозното средство, односно по завршената контрола 
на преминувањето на државната граница, во превоз-
ното средство да се качат други лица без одобрение од 
овластеното службено лице на Полициска станица од-
носно Одделение за КПДГ. 

Член 8 
Во случај на виша сила (поплава, пожар, друга 

елементарна непогода) лицата постојано населени или 
затекнати во граничниот појас можат да ја преминуваат 
државната граница и надвор од местото определено за 
преминување на државната граница и без важечка 
патна исправа, додека постојат причините на вишата 
сила. ( 

Странците што во случајот од став 1 на овој член 
преминувајќи ја државната граница ќе дојдат на терито-
ријата на Република Македонија, преминувањето на 
државната граница го пријавуваат на Министерството 
за внатрешни работи или на најблиската гранична еди-
ница на Армијата на Република Македонија. 

Министерството за внатрешни работи ќе ги изве-
сти граничните органи на соседната држава за премину-
вањето на државната граница на лицата од став 2 на 
овој член. 

Преминувањето на државната граница од став 1 на 
овој член може да се врши и преку граничните премини 
со согласност на министерот за внатрешни работи. 

Член 9 
Министерството за внатрешни работи веднаш ќе 

го врати преку државната граница односно граничниот 
премин странецот за кого ќе утврди дека не намерно ја 
преминал државната граница, ако со меѓународен дого-
вор не е определено поинаку. 

Член 10 
Лицата што ја преминуваат државната граница 

надвор од граничниот премин според меѓународен дого-
вор се должни претходно да се пријават на Министер-
ството за внатрешни работи. 

Министерството за внатрешни работи ќе ја изве-
сти за пријавава надлежната гранична единица на Ар-
мијата на Република Македонија. 

2. Пренесување иа оружје и муниција преку 
државната граница 

Член И 
Државјаните на Република Македонија што внесу-

ваат оружје и муниција во Република Македонија се 
должни при преминувањето на државната граница 
оружјето и муницијата што го носат со себе да ги прија-
ват на граничниот премин и за тоа оружје и муниција во 
рок од дена од денот на преминувањето на државната 
граница да го известат Министерството за внатрешни 
работи на чија територија имаат живеалиште за поседу-
вањето на оружје и муниција и да бараат издавање на 
дозвола за оружје. 

За внесување на оружје во Република Македонија 
е потребно одобрение од Министерството за вна-
трешни работи. 

Ако за оружјето и муницијата од став 2 на овој 
член не е издадено одобрение, полициската станица 
односно Одделение за ЌПДГ привремено ќе ги одземе 
оружјето и муницијата и ќе ги достави на Министер-
ството за внатрешни работи на чија територија лицето 
има живеалиште, а на негов трошок. 

Сопственикот на оружјето може од Министер-
ството за внатрешни раооти да побара издавање на 
дозвола за оружје, што привремено му е одземена, во 
рок од 15 дена од денот на одземањето на оружјето. 

Член 12 
Пријавувањето на оружје и муниција на гранич-

ниот премин, ќе се смета за извршено, ако тоа му е 
пријавено на овластеното службено лице на полици-
ската станица односно Одделение за КПДГ или на ца-
ринскиот работник. 

За пријавеното оружје и муниција овластеното 
службено лице ќе го извести царинскиот работник. 

Овластеното службено лице од став 1 на овој член, 
покрај штембилот за заверка на преминувањето на 
државната граница, во патната исправа на странецот 
што ја преминува државната граница и што носи оружје 
и муниција, ќе внесе и штембил кој содржи ознака дека 
оружјето и муницијата се внесени и број на одобрени-
ето, за нивно внесувања. 'При првото излегување на 
странецот од Република Македонија тој штембил се 
поништува. 

Одредбата од став 3 на овој член се однесува и за 
наши државјани кои постојано престојуваат во стран-
ство, а внесуваат оружје заради лов и муниција за тоа 
оружје. 

Член 13 
Ако државјанин на Република Македонија или 

странец при преминувањето на државната граница не 
го пријави оружјето и муницијата што ги носи со себе, 
овластеното службено лице на полициската станица од-
носно Одделение за КПДГ привремено ќе го одземат 
таквото оружје и муниција и кон барањето за поведу-
вање прекршочна постапка ќе му ги достави на органот 
надлежен за водење на прекршочна постапка. Истовре-
мено, за одземеното оружје и муниција ќе ја извести и 
надлежната царинарница заради поведување на по-
стапка. 

Член 14 , 
За привременото одземање на оружје и муниција, 

на лицето од кое оружјето и муницијата се одземени му 
се издава потврда. 

Потврдата за привременото одземање на оружје и 
муниција ги содржи следните податоци: презиме и име 
на лицето на кое оружјето и муницијата му се одземени 
и негово живеалиште и адреса на станот; вид, калибар и 
фабрички број на одземеното оружје, број на парчиња 
од одземената муниција и датум на одземањето на 
оружјето и муницијата. 

Член 15 
Ако државјанин на Република Македонија кој се 

наоѓа на работа во странство, при доаѓањето во Репу-
блика Македонија го пријави на граничниот премин 
оружјето и муницијата за чие поседување има дозвола 
од странски орган, но нема сдообр,ение за набавка на 
оружје и муниција издадено од надлежниот орган во 
Републиката, овластеното сЈЃуЗкбено лице на полици-
ската станица односно Одделение за КПДГ привремено 
ќе го задржи тоа оружје и муниција. 

За привремено задржаното оружје и муниција на 
лицето од став 1 на овој член му се издава потврда. 

Оружјето и муницијата од став 1 на овој член ќе му 
се вратат на сопственикот при неговото напуштање на 
Република Македонија. 

Ако сопственикот на привремено задржаното 
оружје и муниција не се јави во рок од 60 дена од денот 
на привременото задржување на оружјето и муницијата 
или ако во тој рок од надлежниот орган не прибави 
одобрение за набавка на оружје и муниција, ќе се по-
стапи како тоа да е одземено во прекршочна постапка. 

Член 16 
Ако на странско пловило при контрола на преми-

нувањето на државната граница се установи дека на 
пловилото или кај членовите на екипажот се наоѓа 
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оружје и муниција што не се декларирани како стоки, 
овластеното службено лице на полициската станица од-
носно Одделение за КПДГ ќе му наложи на заповедни-
кот на пловилото, оружјето и муницијата да ги смести 
во посебен простор и да ги пломбира за времето додека 
пловилото се наоѓа во езерските води на Република 
Македонија. 

3. Движење и задржување на граничниот премин и дви-
жење и престој надвор од местото на граничниот нре-

мин 
Член 17 

Дозволата за движење и задржување на гранич-
ниот премин за меѓународен и меѓудржавен сообраќај 
може да биде постојана или привремена. 

Дозволите од став 1 на овој член ги издаваат поли-
циските станици односно Одделението за КПДГ на 
обрасците број 1 и 2, кои се составен дел на овој правил-
ник. 

Член 18 
Постојана дозвола за движење и задржување на 

граничниот премин се издава на барање од странката. 
За лицата вработени на граничниот премин бара-

њето за издавање на постојана дозвола го поднесува 
државниот орган односно претпријатието чие седиште 
с на граничниот премин, во кои тоа лице е вработено. 

За странците - членови на екипажот на странско 
пловило односно на воздухоплов, бараното за издавање 
на постојана дозвола го поднесува заповедникот на пло-
вилото односно воздухопловот во вид на заверен препис 
на пописот на членовите на екипажот. Кон барањето, 
за секој член на екипажот се прилага една фотографија 
во големина 3x4 см, која верно го прикажува лицето за 
кое се бара дозвола. 

Барањето за издавање на постојана дозвола за дви-
жење и задржување на граничниот премин се поднесува 
писмено и ги содржи следните податоци: презиме и име, 
датум и место на раѓа!вето, државјанство и занимање, 
број и вид на личната исправа на подносителот на бара-
њето, односно на лицето за кое се бара издавање на 
дозвола и причина за давањето на дозволата. 

Како странско пловило од став 3 на овој член нема 
да се сметаат странски чамци за разонода и спорт. 

Член 19 
На работниците на царинската служба, на служ-

бата за безбедност на пловидбата, на ветеринарните, 
фитосанитарните, сообраќајните и пазарните инспек-
тори што вршат служба на граничниот премин, посто-
јана дозвола за движење и задржување во граничниот 
премин им се издава во вид на заверка на службената 
легитимација односно на овластува!вето за вршење на 
службата. Заверката ја врши полициска станица од-
носно Одделение за КПДГ. 

На работниците на царинската служба, на ветери-
нарните, фитосанитарните, сообраќајните и пазарните 
инспектори што вршат служба во републичките органи 
на управата, а по потреба на службата одат на гранич-
ните премини, службената легитимација односно овла-
стувањата за вршена на службата им ја заверува Мини-
стерството за внатрешни работи на чија територија тие 
работници имаат живеалиште. 

4 Член 20 
Привремена дозвола за движење и задржување на 

граничниот премин се издава на барање од странката. 
Барањето за издава!ве на дозволата од став 1 на 

овој член се поднесува писмено и ги содржи следните 
податоци: презиме и име, датум и место на раѓањето, 
државјанство и занимање, број и вид на личната 
исправа на подносителот на бара!вето и причина за 
барањето на дозволата. 

Во исклучителни случаи барањето од став 1 на овој 
член може да се поднесе усно. 

Член 21 
Дозвола за движење и задржување на граничниот 

премин може да се издаде на лица што на граничниот 
премин доаѓаат во група (училишни екскурзии, спрове-
дување на разни анкети, ТВ екипи и слично). Во дозво-
лата се внесуваат следните податоци: презиме и име и 
број на личната исправа на водителот на групата, назив 
на органот односно претпријатието во кое е вработен 
водителот и во кое својство и број на членовите на 
групата. 

Дозволата од став 1 на овој член се издава на обра-
зецот број 3, кој е составен дел на овој правилник. 

. Член 22 
Дозвола за движење и престој надвор од местото 

на граничниот премин му се издава на странец заради 
лекување или вршење на службена работа врзана за 
должноста на превозното средство или посета на род-
нини, како и во други оправдани случаи. 

Дозволата од став 1 на овој член ја издава полици-
ската станица односно Одделение за КПДГ на барање 
од странка. 

Барањето за издавање на дозвола за движење и 
престој надвор од местото на граничниот премин се 
поднесува писмено и ги содржи следните податоци: пре-
зиме и име, датум и место на раѓањето, државјанство, 
занимање и број на патната исправа или друга лични 
исправи на подносителот на барањето, место во кос 
сака да патува, време на задржувањето во тоа место и 
причина поради која сака да оди во тоа место. 

Дозволата за движење и престој надвор од местото 
на граничниот премин се издава на образецот број 4, кој 
е составен дел на овој правилник. 

Член 23 
Полициската станица односно .Одделение за КПДГ 

пред издавањето на дозвола за движење и задржување 
на граничниот премин и на дозвола за движење и пре-
стој надвор од местото на граничниот премин може да 
го повика подносителот на барањето и од него да по-' 
бара усно објаснување за одделни наводи во барањето. 

Член 24 
Постојаната дозвола за движење и престој во гра-

ничниот појас се издава на образецот број 5, а привре-
мената дозвола за движење и престој во граничниот 
појас - на образецот број 6, кои се составен дел на овој 
правилник. 

Привремена дозвола за движење и престој во гра-
ничниот појас може да се издаде и на група од најмалку 
3 лица што заедно доаѓаат во граничниот појас - на 
образецот број 7, кој е составен дел на овој правилник. 

4. Евиденции 

Член 25 
Евиденција за бројот на лицата што ја преминуваат 

државната граница во меѓународниот, меѓудржавниот и 
пограничниот сообраќај, за издадените одобренија за 

1 пренесување на оружје и муниција преку територијата 
на Република Македонија и за одобренијата за држење 
и носење на ловечко оружје на лицата што доаѓаат во 
Република Македонија заради лов и на членовите на 
странски стрелачки организации што доаѓаат во Репу-
блика Македонија на стрелачки натпревари или на под-
готовки за такви натпревари како и евиденција за даде-
ните дозволи за движење и задржување на граничниот 
премин и дозволи за движење и престој надвор од ме-
стото на граничниот премин - води полициската ста-
ница односно Одделение за КПДГ. 
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Евиденцијата за бројот на лицата што ја премину-
ваат државната граница го содржи датумот на премину-
вањето на државната граница и бројот на излегувањата 
и влегувањата на државјани на Република Македонија и 
странци. 

Евиденцијата за издадените одобренија за пренесу-
вање на оружје и муниција преку територијата на Репу-
блика Македонија, за издадените потврди за привреме-
ното одземање на оружје и муниција, за одобренијата за 
држење и носење на ловечко оружје на лицата што 
доаѓаат во Република Македонија заради лов и на чле-
новите на странски стрелачки организации што доаѓаат 
во Република Македонија на стрелачки натпревари или 
на подготовки за такви натпревари, ги содржи следните 
податоци: презиме и име и државјанство на подносите-
лот на барањето, за која цел одобрението е издадено, 
вид, калибар и количина на оружјето односно муници-
јата за кои е издадено одобрението, односно потврдата. 

Евиденцијата за издадените дозволи за движење и 
задржување на граничниот премин и за дозволите за 
движење и престој надвор од местото на граничниот 
премин, за меѓународен сообраќај, ги содржи следните 
податоци: презиме и име, датум и место на раѓањето на 
подносителот на барањето, државјанство, место на жи-
веалиште (за државјанин на Република Македонија и за 
странци постојано населени во Република Македонија), 
занимање, број и вид на личната исправа, вид на дозво-
лата и за кое време е издадена. 

Член 26 
Евиденција за издадените дозволи за движење и 

престој во граничниот појас се води во Министерството 
за внатрешни работи. 

Евиденцијата ги содржи следните податоци: пре-
зиме и име, датум и место на раѓа^вето на подносителот 
на барањето, државјанство, живеалиште (за државја-
нин на Република Македонија и за странци постојано 
населени во Република Македонија), занимање, број и 
вид на лична исправа, вид на дозволата и за кое време е 
издадена. 

Евиденција за издадените одобренија за населу-
вање во граничниот појас води Министерството за вна-
трешни работи. Евиденцијата ги содржи следните пода-
тоци: презиме и име, датум и место на раѓањето на 
подносителот на барањето, занимаа, живеалиште и 
во кое̂  место е одобрено населувањето. 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 121 - 37317/1 Министер 
13 октомври 1992 година за внатрешни работи, 

Скопје Љубомир Фрчкоски, с.р. 
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1585. 
Врз основа на член 39 од Уредбата за организи-

рање, подготвување и извршување на активностите и 
задачите на цивилната заштита во воена состојба и за 
формирање и подготвување на единиците и штабовите 
на цивилната заштита („Сл. весник на РМ“, бр. 51/92), 
министерот за одбрана донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПРОНАОЃАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА НЕЕКС-

ПЛОДИРАНИ УБОЈНИ СРЕДСТВА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува пронаоѓањето и 
уништувањето на неексплодирани убојни средства, кое 
опфаќа: пребарување на теренот, пронаоѓање, соби-
рање, транспорт, складирање, чување и уништување на 
неексплодирани убојни средства во мир и војна (во на-
тамошниот текст: заштита од неексплодирани убојни 
средства), како и здравствената и физичката способ-
ност и стручната подготвеност на лицата кои ги вршат 
работите на заштита од неексплодирани убојни сред-
ства. 

Член 2 
Лицата кои пронашле неексплодирани убојни сред-

ства треба да извршат обележување на локацијата и 
веднаш да го известат најблискиот центар за известу-
вање, односно Министерството за одбрана. 

Член 3 
По известувањето за пронајдени неексплодирани 

убојни средства Министерството за одбрана, заради 
заштита од неексплодирани убојни средства, ги презема 
следниве мерки и активности: 

- организира физичко обезбедување на локацијата 
каде се пронајдени неексплодирани убојни средства; 

- бара присуство на стручно лице (во натамошниот 
текст: пиротехничар), заради увид на локацијата и да-
вање мислење; 

- организира превоз и потребни материјал но-тех-
нички средства (експлозив, каписли, бавно гореќи шта-
пин и др.); 

- го информира месното население за пронајде-
ните неексплодирани убојни средства и другите актив 
ности што ќе се преземат во врска со нивното соби-
рана, транспортот и уништувањето; 

- формира комисија за следење на уништувањето 
на неексплодираните убојни средства и ги определува 
лицата кои ќе му помагаат на пиротехничарот; и 

- организира обезбедување на теренот и при-
дружба на возилата со кои се транспортираат неекспло-
дирани убојни средства. 

Член 4 
Пронајдените неексплодирани убојни средства се 

уништуваат на лице место, ако за тоа, по проценка на 
пиротехничарот, постојат безбедносни услови. 

Доколку не постојат безбедносни услови за униш-
тување на лице место неексплодираните убојни сред-
ства се собираат и уништуваат на однапред утврдена 
локација. 

Доколку не се исполнети условите од став 1 и 2 на 
овој член, неексплодираните убојни средства се соби-
раат и складираат во магацини што ќе ги определи 
Министерството за одбрана. 

Член 5 
Транспортот на неексплодираните убојни средства 

од местото каде се пронајдени до магацинскиот про-
стор, односно до местото каде .ќе се уништуваат “се 
врши со моторни, а во исклучителни случаи и запрежни 

возила, специјално опремени со сошки, сандаци полни 
со песок или струготини од дрва. 

Возилата од став 1 на овој член треба да бидат 
означени со соодветен сообраќаен знак за превоз на 
експлозивни материи и општ знак за опасност. 

Возачот на моторното возило од став 1 на овој 
член треба да има најмалку три години работно иску-
ство во струката и овластување од Министерството за 
одбрана за извршување на оваа работа. 

При транспортот на неексплодираните убојни 
средства во моторното возило, не можат да се превезу-
ваат други материјално-технички средства и опрема. 

Член 6 

При транспортот на убојните средства покрај воза-
чот, во моторното возило задолжително присуствува и 
пиротехничарот, а по потреба и други помошни работ-
ници. 

Член 7 

При транспор!От на неекородираните убојни 
средства се користат споредни патишта и се избегнува 
премин и влегуваа во населени места. 

Доколку условите од став 1 на овој член не можат 
да бидат исполнети, тогаш возилата треба да бидат 
придружувани од сообраќајна полиција и не се врши 

. нивно запирање во населени места. 
Член 8 

Складирањето на пронајдените убојни средства се 
врши во посебни простории - магацини. 

Просториите од став 1 на овој член се градат во 
согласност со Законот за заштита од експлозивни мате-
рии („Сл. весник на СРМ44, бр. 4/78). 

Член 9 

Заради обезбедување на личната заштита на лу-
ѓето и заштитата на имотот на граѓаните што може да 
биде загрозен при пронаоѓа н,ето, транспортот и униш-
тувањето на неексплодираните убојни средства, Мини-
стерството за одбрана ги презема следните мерки и 
активности: 

- ги известува граѓаните, преку средствата за јавно 
информирање за постоење на неексплодирани убојни 
средства; 

- го обезбедува и означува (со табли за предупре-
дување и опасност) локалитетот каде се пронајдени не-
експлодирани убојни средства; 

- го определува местото и времето предвидено за 
уништување на неексплодирани убојни средства; и 

- презема мерки за иселување на граѓаните, нивно 
засолнување, отворање на прозорци и врати на гра-
дежни објекти кои се наоѓаат во непосредна близина на 
местото каде се уништуваат несксплодираните убојни 
средства. 

Член 10 
Површините во кои според проценката на загрозе-

носта на Република Македонија можат да се најдат зао-
станати неексплодирани убојни средства, треба да се 
означат во просторните и урбанистичките планови. 

Член 11 
Инвеститорите на градежни и други работи пред 

отпочнување со работите, ако истите се изведуваат на 
терен загрозен од неексплодирани убојни средства, 
треба да бараат од Министерството за одбрана, преба-
рување на теренот заради утврдување на постоење на 

ќ неексплодирани убојни средства. 
Пребарувањето од став 1 на овој член го вршат 

стручно оспособени и овластени лица - пиротехничар!! 
кои поседуваат одобрение за пронаоѓање и уништување 
на неексплодирани убојни средства. 
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Трошоците за заштита од неексплодирани убојни 
средства во случај од став 1 на овој член, паѓаат на 
товар на инвеститорите за чии потреби се врши преба-
рување на теренот. 

Член 12 
По пребарувањето на теренот, органот што го из-

дава одобрението за градење, во соработка со Мини-
стерството за одбрана, составува записник и врз основа 
на истиот, одлучува дали ќе го издаде бараното одобре-
ние за градба. 

Член 13 
Работите на заштита од неексплодирани у бој ни 

средства ги вршат стручно оспособени и овластени 
лица - пиротехничари кои поседуваат одобрение изда-
дено од Министерството за одбрана. 

Член 14 
Во заштитата од неексплодирани убојни средства 

можат да бидат ангажирани и специјализираните еди-
ници на цивилната заштита, при спроведување на 
обука, вежби и други форми на оспособување по прет-
ходно прибавено одобрение од Министерството за од-
брана. 

Член 15 
За извршување на работите од областа на зашти-

тата од неексплодирани убојни средства во мир канди-
датите треба да ш исполнуваат следните услови: 

- да се здравствено и физички способни за извршу-
вање на работи од оваа област; 

- да не се помлади од 20, односно постари од 60 
години; 

- да имаат завршено најмалку средно образование 
и школа или курс за пронаоѓање и уништување на не-
експлодирани убојни средства (школа за цивилна заш-
тита, соодветно воено училиште за уништување на сите 
видови убојни средства или специјалистички курс во 
траење од 30 дена). 

Член 16 
Одобрението за пронаоѓање и уништување на не-

експлодирани убојни средства го дава Министерството 
за одбрана врз основа на писмено барање, лично подне-
сено од кандидатот. ' 

Во прилог на барањето лицето приложува: 
- лекарско уверение со напомена дека кандидатот 

психофизички е способен за вршење на работи на заш-
тита од неексплодирани убојни средства (да не е по-
старо од шест месеци); 

- извод од матичната книга на родените; 
- уверение за завршен курс или школа за заштита 

од неексплодирани убојни средства; 
- уверение, дека кандидатот не е под истрага или 

осудуван;и 
- уверение - потврда за завршен курс за давање на 

прва помош на повредени. 
Одобрението од став 1 на овој член, важи до 5 

години и во него е определен просторот на кој овласте-
ното лице има право да врши заштита од неексплоди-
рани убојни средства. 

Одобрението може да се продолжи доколку 30 
дена пред неговото истекнување, кандидатот поднесе 
ново барање со документите утврдени во став 2 на овој 
член и ак;о се исполнети условите предвидени со член 15 
од овој правилник. 

Член 17 
За извршувана на работите на заштита од неекс-

плодирани убојни средства, покрај пиротехничарот уче-
ствуваат и помошни работници, возач и членови на 

комисијата за следење на уништувањето на неексплоди-
рани убојни средства. 

Лицата од став 1 на овој член имаат право на надо-
месток за ангажирање во заштитата од неексплодирани 
убојни средства. 

Помошните работници од став 1 на овој член, 
треба да бидат психофизички здрави и оспособени за 
вршење на работи од областа на заштита од експло-
зивни средства (собирање, утоварување, растовару-
в а а и ракувал,е со убојни средства), како и давање 
прва помош на повредени. Одобрение за нивно ангажи-
рана дава-Министерството за одбрана по мислење на 
пиротехничарот. 

Член 18 
Комисијата за следење на уништуваното на неекс-

плодирани убоЈни средства е составена од три члена од 
редот на вработените лица на Министерството за од-
брана. 

Комисијата од став 1 на овој член го следи уништу-
ваното на убојнитс средства, а по завршувањето на 
работите составува записник. 

Записникот од став 2 на овој член ги содржи след-
ните податоци: 

- место и датум на составување на записникот; 
- на чие барање (број и дата на одобрението) се 

врши уништување на неексплодираните убојни сред-
ства; 

- на кое место се пронајдени неексплодираните 
убојни средства (краток опис); 

- место каде се уништени ^експлодираните убојни 
средства (потесна локација, постојан полигон и др.); 

- вид, количина и поединечна тежина на ^експло-
дираните убојни средства; 

- начин на уништување на неексплодирани^ 
убијни средства, податоци за материјални штети и евен-
туални човечки жртви или повредени; 

- количина на потрошени материјални средства за 
уништување на неексплодираните убојни средства (екс-
плозив, каписли, фитил и друг материјал); 

- име, презиме и адреси на лицата кои учествувале 
при уништуваното на неексплодираните убојни сред-
ства; 

- име, презиме и адреси на лицата задолжени за 
обезбедувањето при уништувањето, како и на члено-
вите на комисијата; 

- податоци потребни за надоместок на уништува-
њето на неексплодираните убојни средства: време на 
почеток и завршеток на работите за уништување; пода-
тоци за исплата на трошоци на лицата кои учествувале 
во уништувањето на убојни средства; и 

- вкупни трошоци за уништуваното на неекспло-
дираните убојни средства. 

Записникот се потпишува од членовите на комиси-
јата, пиротехничарот и одговорното лице на обезбеду-
вањето. ^ I 

Член 19 

Заради следено на состојбите Министерството за 
одбрана води посебна евиденција на пронајдени и униш-
тени неексплодирани убојни и експлозивни средства. 

Член 20 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за здравствената и физич-
ката способност и стручната подготовка на лицата кои 
ги вршат работите на заштитата од неексплодирани 
убојни средства во мир („Сл. весник на СРМ44, бр. 22/ 
86). 



Стр. 1368 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 ноември 1992 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 15-1564/3 Министер за одбрана, 
17 ноември 1992 година Д"Р Поновски, с.р. 

Скопје 

1386. 
Врз основа на член 12 од Законот за заштита при 

работа („Службен весник на СРМ“ број 17/87), мини-
стерот за труд и социјална политика, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ПРИ ПРЕРАБОТКА 

НА НЕМЕТАЛНИ СУРОВИНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со одредбите на овој правилник се пропишуваат 
посебни мерки (правила) за'заштита при работа кои се 
применуваат при преработката на неметалните суро-
вини и тоа: 

- производство на стакло; 
- производство на огноотпорни производи и порце-

лан; 
- производство на азбесни производи 
- производство на брусни производи и 
- преработка на украсни камења и слични матери-

јали. 

Член 2 
Правилата за заштита при работа кои не се утвр-

дени со овој правилник ќе ги обезбедат претпријатијата 
односно работодавачите, со примена на општо приз-
нати мерки за заштита при работа, правила, стандарди 
и технички нормативи. 

П. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
1. Заеднички одредби 

Член 3 
Објектите во кои се врши преработката на неме-

талните суровини се проектираат и изведуваат така да 
во нив се обезбеди природно проветрување, осветлу-
вање, затоплување и заштита на работниците од бучава 
и вибрации, согласно прописите за заштита при работа. 

Објектите од став 1 на овој член, во кои се сме-
стени печките за топење и во кои се извршуваат техно-
лошки процеси при кои се ослободуваат штетни мате-
рии, треба да имаат соодветен број прозорци и отвори 
на таванот односно кровот, со кои се обезбедува при-
родното проветрување на објектот. 

Доколку со природното проветрување не можат да 
се постигнат задоволителни услови во поглед на степе-
нот на концентрацијата на штетните материи во работ-
ната средина, согласно усвоените стандарди, објектите 
од став 1 на овој член треба да имаат изведена општа и 
локална вентилација. 

Член 4 
На работниците кои работат околу печките и на 

места на работа каде се ослободува голема количина на 
топлина, им се обезбедува просторија за повремен од-
мор, изолирана и заштитена од дејството на изворите 
на топлана. 

За време на студениот период, просторијата од 
став 1 на овој член, како и други?те помошни простории 
наменети за овие работници (бањи, умивалници, нуж-
нион и гардероби) треба да се затоплуваат 

На работниците од став 1 на овој член им се обез-
бедуваат освежителни напитоци. 

Член 5 
При транспорт на материјалот преку прекини и 

патеки, треба да се постават заштитни мрежи (на-
стрешници) со кои ќе се оневозможи паѓање на матери-
јалот врз работниците. 

Член 6 
Подготовката на суровината треба“ да се обави 

така, да се спречи ослободување на прашината во ра-
ботниот простор, со херметизација на средствата за 
работа, вградување на локална вентилација или на друг 
начин. 

Член 7 
Средствата за работа со кои се служат повеќе ра-

ботници и средствата за работа во механизирани линии 
треба да имаат вградени системи за звучно или свет-
лосно предупредување на работниците пред ставањето 
во погон. 

Член 8 
Теренот за складирање на суровината на отворен 

простор треба да биде израмнет, со цврста подлога и 
соодветна косина за одвод на атмосферските води. 

Начинот и висината на складирањето на сурови-
ната зависи од материјалот кој се складира и технологи-
јата на складирање односно средствата со кои се врши 
складирањето. 

Складирањето на отровни и други опасни материи 
се врши според посебни прописи. 

Член 9 
Складиштата кои се наоѓаат под нивото на теренот 

(депонии) треба да имаат скали за безбедно ^негувано и 
качување на работниците, кои се изведуваат во соглас-
ност со одредбите на Правилникот за општите мерки на 
заштита при работа за работни и помошни простории и 
простори. („Сл. весник на СРМ“ број 31/89, 36/89 испр^. 

Член 10 

Сите отвори наменети за полнење на орудијата за 
работа со суровина треба да бидат заштитени така да не 
може да дојде до паѓање и повреда на работниците. 

Заштитата на орудијата за работа од став 1 на овој 
член треба да се изведе со систем на блокада така да 
уредот престане со работа кога заштитата се отстрани. 

Член И 
Отворите на бункерите и силосите за суровините 

треба да се заштитени на начин со кој се обезбедуваат 
услови за безбедна работа на работниците. 

Влегувањето на работниците во бункери и силоси 
е дозволено само под непосредна контрола на овласте-
ниот работник во смената. 

Пред влегувањето на работниците во бункерите и 
силосите треба да се преземат заштитни мерки и да се 
обезбеди следење на работниците за целото време на 
обавување на работата во внатрешноста на бункерот и 
силосот. 

Член 12 

Погоните за производство во кои се ослободуваат 
штетни материи или се присутни други опасности по 
животот и здравјето на работниците, задолжително се 
обележуваат со соодветни знаци за предупредување и 
забрана за влегување на лица кои не се ангажирани 
непосредно во работата. 
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2. Заштита при работа при производство и обработка 
на стакло 
Член 13 

Искршеното стакло, наменето за топење во печ-
ките, се складира во бункери, сандаци или на друг на-
чин, со кој се обезбедуваат сигурни услови за работа на 
работникот. 

Скршеното стакло и другите стаклени отпадоци 
треба редовно да се отстрануваат од работната плат-
форма и околу печката и да се сместуваат на одредено 
место. 

Член 14 
Во просториите со печки за топење стакло како и 

во просторот каде се наоѓаат темелите на печките не 
смее без одобрение и присуство на овластениот работ-
ник да влегуваат лица кои не обавуваат работа околу 
печките. 

Член 15 
Во просториите каде се наоѓаат печките за топење 

на стакло, треба, на видни места да бидат истакнати 
упатствата за постапката во случај на хаварија или 
други екцесни состојби при работата на печките. 

Член 16 
Печките за топење на стакло треба да бидат про-

ектирани и изградени во согласност со правилата за 
заштита при работа. 

Печките за топење стакло треба редовно да се 
одржуваат и прегледуваат во роковите утврдени со ак-
тот на претпријатието, во согласност со упатството на 
производителот. 

Член 17 
Печките за топење на стакло се лоцираат така да 

не доаѓа до загадување на останатите делови од погонот 
со гасовите и прашината. 

Член 18 
Регулационата арматура на печките треба да се 

постави на достапно и безбедно место за опслужување, 
и прописно осветлена. 

Член 19 
На отворите за контрола на работат^ на печката 

треба да бидат поставени заштитни ставда. 
Доколку на отворите за контрола на печките не 

може да се постават заштитни стакла, на работниците 
задолжени за визуелна контрола на работата на печ-
ката треба да им се обезбедат заштитни наочари или 
други заштитни средства. 

Член 20 
Под секоја печка треба да се обезбеди^јама со дово-

лен капацитет да може да ја прифати сета количина на 
растопената маса од печката во случај на хаварија од-
носно протечување на печката. 

Јамата во која се испушта растопената стаклена 
маса треба да биде сува и заградена со заштитна ограда. 

Член 21 
Крај секоја стакларска печка, во подрумскиот дел / 

на печката се обезбедува потребна количина на песок и 
издробено стакло заради интервенција во случај на ха-
варија односно протечување на печката. 

Член 22 
Заради испуштање на стаклената маса од печката 

во јамата 'феба да се изгради посебен канал (жлеб) низ 
кој масата се испушта во јамата. 

Испуштањето на растопената стаклена маса од 
печката се врши на начин препишан со акт на претпри-
јатието. 

За време на испуштањето на масата од печката и 
нејзиното ладење треба да се означи зона на опасност и 
да се забрани пристап на други работници, како и да се 
обезбеди контрола за да не дојде до избивање на пожар 
поради прекумерното топлотно зрачење. 

Член 23 
Сите елементи кои ја сочинуваат градежната кон-

струкција на објектот како и инсталациите околу печ-
ките, треба да бидат заштитени од топлотно зрачење. 

Член 24 
Забрането е задржување на работниците во кана-

лот и јамата за прифаќање на растопената стаклена 
маса. 

Забраната од став 1 на овој член треба да биде 
истакната на видливи места. 

Член 25 
Алатот и заштитната опрема за интервенција во 

случај на хаварија на печката се чува на одредено ме-
сто. 

Член 26 
Пред почетокот на ремонтот на печките треба да 

се изврши херметичко затварање на доводот на плин, 
продувување на целиот систем за довод на плин, прове-
трување на печките и каналите и внесување на свеж 
воздух. 

Прекинувањето на доводот на плин во печката се 
обавува под контрола на одговорниот работник. 

Дозвола за влегување во печката за вршење ра-
боти односно за ремонт на печката дава одговорниот 
работник по преземените мерки нд безбедност од став 1 
на овој член и откако е извршена проверка на херме-
гичноста на уредите за затворање на доводот на плин 
како и на присуството на плин во инсталациите. 

Член 27 
Со работа во внатрешноста на печката не смее да 

се започне додека температурата во внатрешноста на 
печката и доводните канали е над 313 К (40^). 

По празнењето на стакларската печка, а пред по-
четокот на рушеното, треба да поминат најмалку 24 
часа. 

Со акт на претпријатието може да се утврдат рабо-
тите и под кои услови работниците можат да работат и 
при температура на внатрешноста на печката поголема 
од 313 К (4(Ѓс). 

Член 28 
Командните пултови на работните места каде се 

јавуваат зголемени штетности и опасности, треба да се 
сместат во посебни кабини во кои се обезбедени ра-
ботни услови во согласност со прописите за заштита 
при работа. 

Член 29 
Дувалото (цевка или луле за дување) за производ-

ство на стаклени производи со дувана, треба да биде 
топлогно изолирано на местата каде се држи со рака, а 
усните делови од дувалото треба да бидат изработени 
од неметали и на него вградени така да можат лесно и 
брзо да се менуваат. 

Дувалата треба редовно да се одржуваат чистат и 
дезинфицираат и задолжително се чуваат во посебен 
ормар. 

; Член 30 
За ладење на дувал ата во текот на работата, треба 

да се обезбеди протечна ладна вода која по квалитетот 
одговара на водата за пиење. 

Член 31 
Стаклените производи се одлагаат на соодветни 

сталажи чија широчина одговара на големината на про-
изводите. 
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Обработените стаклени цевки се складираат на по-
себно изработени сталажи. 

Помеѓу редовите на сталажите од став 1 и 2 на овој 
член треба да се остави простор за минување во ширина 
од најмалку 100 см. 

Член 32 
Испитувањето на стаклените цевки на хидростат-

ски притисок може да се обавува само на уредите кои 
имаат вграден заштитен оклоп со метална мрежа. 

Пред да се пристапи кон испитувањето на стакле-
ните цевки од став 1 на овој член треба да се прегледаат 
визуелно и да се одделат цевките на кои се забележани 
оштетувања. 

Член 33 
При термичкото (топлотно) испитување на стакле-

ните цевки, тие треба да бидат покриени со заштитна 
мрежа. 

Член 34 
Брусењето и полирањето на стаклените производи 

треба да се врши во посебни работни простории, чии 
подови и ѕидови се изработуваат од материјал кој може 
лесно да се мие и чисти. 

Член 35 
Доколку во технологијата на работата се користи 

вода треба да биде загреана на најмалку 298 К (250с). 
Член 36 

За заштита на работниците од прскањето вода при 
брусењето на стаклото, на хоризонталните и други 
брусни плочи треба да се вградат посебни лимени заш-
титници. 

Член 37 
Остатоците од стакло треба веднаш да се отстра-

нат од работните површини и да се стават во посебни 
сандаци (контејнери) кои се чуваат на одредено место. 

Член 38 
Уредите за брусење стакла, во работните просто-

рии треба да бидат распоредени така да работниците со 
нив можат непречено да работат, без да сметаат еден на 
друг или пак да ја загрозуваат безбедноста при рабо-
тата со парчиња стакло и брусна прашина. 

Уредите за брусење од став 1 на овој член треба да 
имаат вградена локална вентилација. 

Член 39 
Доколку технологијата и формата на предметите 

тоа го дозволува, на работниците кои работат на уре-
дите за брусење треба да им се овозможи работа во 
седечка положба. 

Член 40 
На уредот за брусење на видно место се истакну-

ваат податоците за бројот на обртаите на брусот и мак-
симално дозволениот пречник на брусната плоча. 

Член 41 
Поставувањето, прицврстувањето и израмнува-

њето на брусните плочи го врши стручен и за тоа по-
себно оспособен работник. 

Испитување на брусни плочи може да се врши во 
простории специјално наменети за таа цел. 

Пред секој почеток на работење, одговорниот ра-
ботник ја прегледува брусната плоча заради утврду-
вање на дефекти (пукнатини и слично) и ја утврдува 
нејзината истрошеност. 

Член 42 
Работните простории во кои стаклените производи 

се обработуваат со киселини треба да бидат одвоени од 
другите работни простории. 

Работните простории од став 1 на овој член треба 
да имаат подови под наклон, изработени од материјал 
отпорен на киселини, а ѕидовите обложени со кера-

мички плочки или друг материјал отпорен на киселини, 
во висина од најмалку 2м од подот на просторијата. 

Член 43 
Орудијата за работа и уредите кои служат за обра-

ботка на стаклените производи со помош на киселини, 
треба да бидат херметички затворени со локална венти-
лација за вшмукување на штетните супстанци. 

Системот за отворање на уредите треба да биде 
поврзан со системот за вентилација, така да уредот не 
може да биде отворен, ако не работи, односно ако не 
биде вклучен системот за вентилација. 

Член 44 
Остатоците во садовите за подготвување на ра-

створите на киселини треба да се отстрануваат со ми-
ење на садовите со вода или со нивно продувување со 
инертен плин. 

Член 45 
Подготвувањето на парафин треба да се врши во 

одвоени простории. 
Член 46 

На садовите за топење на парафин треба да се 
вгради уред за вентилација за фаќање и одведување на 
штетните испарувања. 

На садовите од став 1 на овој член треба да биде 
вграден уред за давана звучен и светлосен сигнал во 
случај на пречекорување на дозволената температура. 

Член 47 
Симнувањето на заштитниот слој од стаклените 

производи се врши во посебни уреди за загревање со' 
вграден сад за собирана на остатоците од парафинот. 

Член 48 
Обработката на стаклени производи со помош на 

песок (пескарење) може да се врши во посебни херме-
тички затворени комори снабдени со апарати за одшму-
кување и таложење на прашината. 

За пескарење треба да се користи влажен песок. 

Член 49 
Висината на работните простории во кои се врши 

процесот на пескарењето зависи од технологијата на 
работата и од големината и висината на комората за 
пескарење. 

Половите и ѕидовите на просторијата од став 1 на 
овој член треба да бидат изработени од материјал кој 
лесно се чисти и мие. 

Член 50 
Боењето на стаклото може да се врши само во 

простории кои ги исполнуваат условите пропишани со 
посебни прописи. 

Во просторијата во која се врши боење на ста-
клото не смее да се наоѓа количина на боја поголема од 
потребната количина за работа во една смена. 

Член 51 
Инфрагреачите на печките за предспојување на 

стаклото треба да бидат заштитени од јаката светлина. 
Член 52 

Изработката на поединечни стаклени производи, 
сферни стакла и други слични работи со помош на пла-
мен е дозволена само ако постои систем на вентилација. 
3. Заштита при работа при производство и обработка 
на огноотпорни производи и на производи од порцелан. 

Член 53 
При моделирањето и изработката на матични мо-

дели, користењето на габе и друга материјали, работ-
никот ќе треба да работи така да не дојде до подигање 
на гипсена или друга прашина или до паѓање на теш-
ките модели на нозете на работниците. 
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Секој работен модел и гипсен калап треба да има 
ракофат или погодна дршка за ракување и пренесу-
вање. 

Член 54 
Околу кугличните мелници треба да се постави 

заштитна ограда која оневозможува пристап на работг 
ниците во опасната зона на вртењето на мелницата. 

Член 55 
При земањето на мостри од мелничката шаржа за 

анализа, мелницата треба да се исклучи од погон, а на 
електричната склопка за пуштање на мелницата во по-
гон треба да се стави забрана за вклучување на мелни-
цата. 

Доколку поради технолошкиот процес мелницата 
не може да се исклучи, земањето на мостри од мелнич-
ката шаржа треба да се врши внимателно со специјални 
алатки за таа намена. 

Просторот во кој се манипулира при земањето на 
мострите од мелничката шаржа треба да биде прописно 
осветлен. 

Член 56 
Отворот за полнење на мелницата со суровини 

треба да биде заштитен со капак, кој може да се отвара 
само при уфрлување на суровината во мелницата. 

Доколку мелницата нема заштитен капак од став 1 
на овој член, околу просторот на мелницата и печката 
треба да се постави цврста заштитна ограда. 

Целиот етажен простор, скалите и горните повр-
шини на споените базени за маса, се заштитуваат со 
ограда. 

Член 57 
Околу гмечалката и базенот за мешање на масата 

треба да биде поставена заштитна ограда, а сите отвори 
затворени со метални капаци. 

Член 58 
За време на миењето и чистењето на базенот, гме-

чалката, цевоводот и другите делови, треба да се ис-
клучи електричната енергија. 

Член 59 
За време на препумпувањето на масата, додека 

пумпите се вклучени во работа, не смеат да се вршат 
други работи на уредите. 

Член 60 
Вентилите за регулирање на протекот на масата 

треба да бидат направени така да при нивното дотеру-
вање не доаѓа до прскање на растопената маса врз ра-
ботникот. ' 

Член 61 
Чистеното на ситата за просејување на масата 

треба да се изведе така да се спречат повредите на 
очите на работникот. 

Член 62 
Кај употребата на компримиран воздух работни-

кот ќе треба да ракува со гумените цевки така да не 
дојде до испуштана на воздухот под притисок кој може 
да предизвика повреди на очите и другите делови од 
телото на работникот. 

Член 63 
При составувањето и вртењето на гипсените ка-

лапи работникот треба /да ракува внимателно заради 
опасност од кршење на калапот ц паѓање на нозете. 

Член 64 
При леењето на производот ,“просторот за работа 

треба да се исуши и ослободи од материјали р делови. 

Член 65 
На уредот (феса) за обликување на огноотпор-

ните производи и производи од порцелан треба да биде 
вграден систем на заштита кој ќе го исклучи уредот 
доколку раката на работникот дојде во опасната зона. 

Член бб 
Замена на вреќите и други интервенции во комо-

рите со вреќасти филтери треба да се врши само кога 
уредот е исклучен од погон. 

Член 67 
Местата за преминувањето на работниците, кои се 

наоѓаат под траки, чзгенкасти транспортери или други 
транспортни средства за пренос на материјали, треба да 
бидат заштитени со настрешници. 

Член 68 
Патиштата за пренос на суровината треба да бидат 

слободни и исчистени од кал, глина и други предмети. 
Местото за претовар на производите од вагон на 

палета треба да биде одвоено и на тој простор не смеат 
да се вршат други работи. 

Член 69 
Забрането е качување и одење по готовите произ-

води кои се кршливи и возење на работниците со ваго-
нетките и другите транспортни средства за пренос на 
материјалите. 

Член 70 
Работите околу опслужувањето на тунелските 

печки можат да ги извршуваат само работници оспосо-
бени за тие работи. 

Член 71 
Палењето на печките не треба да се врши без прет-

ходно вклучување на системот за проветрувани на печ-
ките, како би се спречило собирање на експлозивни 
гасови или парен кои би довеле до експлозија. 

Член 72 
При прекин на работата на печката работникот кој 

работи на опслужување на печката ќе треба веднаш да 
го затвори дотекот на горивото во печката и да ја ис-
клучи електричната енергија. 

Член 73 
За време на работата на печката овластениот ра-

ботник ќе треба да врши повремена проверка на редов-
ната работа на печката како и проверка на постапките 
на работниците дали се извршуваат во согласност со 
пропишаната технологија. 

Член 74 
Работите за ремонт не треба да се извршуваат до-

дека температурата во внатрешноста на печката не е 
под 313 К (40ос) и додека не е обезбедено внесување на 
свеж воздух во внатрешноста на печката. 

Член 75 
Претпријатието утврдува кои работи и под кои 

услови можат да се извршуваат за време на редовната 
работа на печките, во тунелите на печките, како и на 
уредите и каналите под печките. 

Член 76 
Во близината на печката треба да се постават забе-

лежливи знаци за предупредувала и забрана за приста-
пување и движење на неовластени работници. 

Член 77 



Стр. 1372 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 ноември 1992 

ција со која се предупредуваат работниците на опасно-
ста. 

Забрането е ,одење на работниците по преносни-
ците и колосекот на преносниците. 

Член 78 
Електричните преносници треба да имаат вгра-

дено кочница со автоматско дејствување или механичка 
кочница со дејствување на најмалку две тркала од иста 
осовина. 

Член 79 
Свртниците на рачните преносници треба да бидат 

снабдени со уред за заглавување, со кој се обезбедува 
сигурна положба на свртниците. 

Член 80 
Рачната количка со лост (руда), рачните пренос-

н и к , рачната регал количка и другите средства за пре-
нос треба да бидат проектирани и направени така да 
обезбедуваат услови за сигурна работа. 

Член 81 
При мешањето на глазурата во кадата со мешалка, 

работникот не треба да влегува со раката или со друг 
предмет во кадата. 

Член 82 
Коморите во кои се врши позирање на произво-

дите од керамика со прскање треба да имаат вграден 
систем за одшмукување. 

Ако прскањето на керамичките производи се врши 
рачно, работниците треба да се наоѓаат надвор од ко-
мората. 

Член 83 
Полнењето и празнењето на коморите сушари 

може да започне кога температурата во нивната вна-
трешност е под 313 К (40ос). 

Член 84 
Пред влегување во сушарата треба да се исклучат 

од погон висечките ротациони мешалки на воздухот 
(вентилатори). 

Член 85 
На вратите од сушарата треба да биде поставено 

светлосно или звучно предупредување за присуството 
на работници во сушарата. 

Уредите од став 1 на овој член треба да бидат 
изведени така да можат да се активираат само од вна-
трешноста на сушарата. 

Член 86 
При контрола на стоката или исправноста на ме-

шачите на воздухот во сушарата, треба секогаш да би-
дат присатни два работника. 

Член 87 
Работните простории во кои се врши подготовка и 

натопување на цигли и керамидите со катран треба да 
имаат вграден систем на вентилација. 

4. Заштита при работа ири производство и преработка 
на азбестни производи 

Член 88 
Работните простории во кои се врши преработка и 

обработка на азбест треба да имаат направен систем за 
општа вентилација. 

Просториите од став 1 на овој член треба да имаат 
ѕидови и под со мазна (глатка) површина, а преодите 
помеѓу подот и ѕидовите треба да бидат заоблени. 

Член 89 
Машините за преработка на азбест треба да се 

затворени и во нив да биде обезбеден подпритисок. 
Ако технолошкиот процес на работата или други 

причини оневозможуваат на поедини орудија за работа 
да се изведе подпритисочен систем, на тие орудија, 
треба да се изведе систем на локална всисна вентила-
ција. 

На орудијата за работа од став 1 и 2 на овој член 
треба да биде вграден систем за блокирање кој ја спре-
чува работата на машината доколку истовремено не 
биде вклучен системот за вентилација. 

Член 90 
Внесуваното и изнесувањето на материјалот од 

машината треба да се изведе така да ослободувањето на 
азбестната прашина во работната средина се сведе на , 
најмала можна мерка. 

Член 91 
Доколку технолошкиот процес на работа дозво-

лува, азбестниот материјал за време на преработката 
треба да се навлажнува. 

Член 92 
Чистењето на наталожената азбестна прашина 

треба да се врши со правосмукалка која оневозможува 
подигнување на наталожената прашина за време на чи-
стењето на просторијата. 

Член 93 
Во работните простории во кои се врши прера-

ботка и обработка на азбест забрането е пушење и 
земање на храна. 

Член 94 
Одржуваното и чистеното на системот за всисна 

вентилација и нивните филтери како и начинот на одр-
жување и ремонт на орудијата за преработка на азбест 
се врши на начин утврден во актот на претпријатието. 

Член 95 
На работниците кои работат на преработка и 

обработка на азбест треба да се обезбеди (посебна) 
просторија со ормани за гардероба на работните одела 
како и просторија со ормани за гардероба на цивилната 
облека. 

Орманите за гардероба на работната и цивилната 
облека треба да бидат направени според одредбите на 
Правилникот за општите мерки за заштит.а при работа 
за работни и помошни простории и простори. („Сл. 
весник на СРМ“ број 31/89, 36/89). 

Член % 
Во просториите со орманите за гардероба на ра-

ботната облека на работниците треба да им се обезбеди 
правосмукалка за отстранувано на прашината од ра-
ботната облека. 

Член 97 

Помеѓу просториите со орманите за гардероба на 
работната облека и просториите со орманите за гарде-
роба на цивилната облека треба да биде сместено купа-
тило и умивалник. 

Купатилото и умивалникот од став 1 наѓ овој член 
треба да бидат направени според одредбите на Правил-
никот за општите мерки на заштита при работа за ра-
ботни и помошни простории и простори. („Сл. весник 
на СРМ“ бр. 31/89, 36/89). 

На работниците треба да им се обезбедат апарати 
за сушење на коса. 
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Член 98 
За заштита од азбестна прашина и азбестни влакна 

кои лебдат во воздухот и можат да се вдишуваат, на 
работниците треба да им се обезбедат според конкрет-
ните потреби, соодветни заштитни средства на дишните 
органи,; аЈ во одредени случаи и специјална заштитна 
облека, кои одговараат на усвоените нормативи и стан-
дарди. 

Член 99 
Работната и заштитната опрема и облека треба 

редовно да се контролира, чисти и одржува и не смее да 
се изнесува од работната средина. 

Контролирањето, чистењето, одржувањето и чу-
вањето на работната и заштитната опрема и облека се 
врши на начин и постапка утврдени во претпријатието. 

5. Заштита при работа при производство на брусеви 
Член 100 

Печките за печење на брусеви со керамичко 
сврзиво како и коморите и тунелите за сушење и влаж-
нење на брусните производи треба да се сместат во 
посебни простории или во одвоени простории. 

Член 101 
Просторијата во која се подготвува сврзивото 

треба да има изведена вентилација за прочистување на 
воздухот во просторијата. 

Член 102 
Мешалките за подготвување на сврзиво за брус-

ните производи, коморите за дополимеризација на 
флексибилните дискови, апаратите за симнување (от-
странување) на рабовите од брусните ленти и другите 
орудија за работа, при чија работа настанува прашина и 
други штетни материи, треба да имаат вграден систем 
на локална вентилација. 

Член 103 
Тунелите и коморите за сушење на водоотпорните 

брусни производи треба да имаат вграден систем со 
подпритисок или локална вентилација. 

Уредот за пуштање во погон на тунелот и комо-
рата од став 1 на овој член треба да биде така изведен да 
не може да се пушти во погон ако не работи системот за 
вентилација (систем на блокирање). 

Член 104 
Садовите (дупликатори) за подготвување на воден 

раствор на средството за врзување треба да бидат снаб-
дени со капаци, кои треба да бидат затворени во текот 
на работата. 

Член 105 
Уредите за испитување на механичката цврстина 

на брусевите треба да бидат вклопени така да во случај 
на разлетување на брусната плоча сите делови се задр-
жат во оклопот. 

Член 106 
Орадијата за работа кои се користат при производ-

ство на брусни материјали, а кај кои може да се појави 
статички електрицитет треба да бидат изведени така да 
се обезбеди одведување на статичкиот електрицитет. 

Орадијата од став 1 на овој член треба да бидат 
галвански поврзани со заземјените метални маси во ра-
ботните простории. 

Член 107 
Чистењето на работните простории и орадијата за 

работа од наталожената прашина треба да се врши со 

употреба на правосмукалка, со која се оневозможува 
подигање на прашина во работните простории за време 
чистењето. 

6. Заштита при работа при преработка на украсни 
камења и слични материјали 

Член 108 
Објектите во кои се обработува мермер и друг 

украсен камен со употреба на вода во технолошкиот 
процес на производството, треба да бидат така проек-
тирани, да се оневозможи задржување на водата на 
подот од работните простории. 

Член 109 
Во просториите од член 108 на овој правилник, 

каде постои зголемена влажност, треба да се возможи 
уфрлување на доволно количество сув воздух. 

Член НО 
Во просториите каде за обработка на мермер и 

други украсни камења се користи вода и се создава 
интензивна влага, треба да се врши контрола над 
исправноста и функционирањето на електричната ин-
сталација. 

Член 111 
Доколку при обработката на украсните камења и 

други слични материјали не се користи вода, во оруди-
ето за работа треба да има вградено локален систем за 
опрашување. 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 112 

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

Број 08-5884 за труд и социјална политика, 
23. октомври 1992 година Ицјаз Сабриу, с. р. 

С к о п ј е 

1387. 
Врз основа на член 25 и 67 од Законот за данокот 

на промет на производи и услуги („Службен весник на 
Република Македонија“, број 34/92, 62/92 и 63/92), ми-
нистерот за финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛА-
ТНИТЕ СМЕТКИ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Во наредбата за уплатните сметки на данокот 
на промет на производи и услуги („Службен весник на 
РМ“, број 34/92), по точка 2 се додава нова точка 2-а, 
која гласи: 

„2-а. Данок на промет при увоз на одделни про-
изводи се уплатува на: 

36) 840-5701 данок на промет при увоз на алко-
холни и безалкохолни пијалаци, минерални и газирани 
води; 

37) 840-5717 данок на промет при увоз на тутунски 
преработки; 

38) 840-5722 данок на промет при увоз на кафе; 
39) 840-5738 данок на промет при увоз на пиво; 
40) 840-5743 данок на промет при увоз на деривати 

на нафта“. 
По точка 3 се додава нова точка З-а, која гласи: 
„З-а. Данокот на промет кој се уплатува на смет-

ките од точка 2-а од оваа наредба се уплатува на упла-
тните сметки кои се водат кај Службата на општестве-
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ното книговодство во Македонија Филијала Скопје 
(40100-033)". 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе^се применува од 16 ноември 1992 година. 

Број 11-9125/1 
19 ноември 1992 година Министер за финансии, 

Скопје Џевдет ХаЈрединн с.р. 

1388. 
Врз основа на член 70 став 1 точка 29 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот 
на Народната банка на Македонија, на својата V сед-
ница, одржана на 19.Х1.1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВРАЌАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ 
КОИ БАНКИТЕ ГИ ДОБИЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА 
ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДА 
ВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАН 
КИТЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1992 ГО 
ДИНА ВРЗ ОСНОВА НА ДЕФИНИТИВНА ПРО 
ДАЖБА НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО ШТЕ 
ДЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ И ЕФЕКТИВНО ПРОДА 
ДЕНИТЕ ДЕВИЗИ ОД СТРАНА НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Банките се должни кредитите кои ги добиле, по 
основ на Одлуката за условите и начинот за давање на 
краткорочни кредити на банките за првото тримесечје 
од 1992 година, врз основа на дефинитивна продажба на 
депонираното девизно штедење на граѓаните и ефек-
тивно продадените девизи од страна на граѓаните („Сл. 
лист на СФРЈ“, бр. 6/92, 7/92, 9/92, 14/92, 20/92), да ги 
вратат на Народната банка на Република Македонија 
најдоцна до 31.12.1993 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Претседател на 
О.бо.02-15/У-2/92 Советот на Народната банка 

19 ноември 1992 година на Македонија 
С к о п Ј е Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

1389. 
Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/ 
92), Советот на Народната банка на Македонија, на 
својата V седница, одржана на 19.Х1.1992 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ НА 
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ЗА РЕ-

ФИНАНСИРАЊЕ ВО 1992 ГОДИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Со оваа одлука се утврдуваат општите услови и 
начинот за користење и враќање на кредитите за рефи-
нансирање согласно одредбите утврдени во Одлуката за 
целите и задачите на монетарната политика во 1992 
година. 

1. "Народната банка на Македонија (во натамош-
ниот текст: Народна банка) може да дава кредити за 
рефинансирање, во смисла на оваа Одлука, само на 
банките кои ги исполнуваат условите за кредитната 
способност утврдени со прописите донесени врз основа 

на Законот за Народната банка на Македонија и Зако-
нот за банките и другите финансиски организации. 

Народната банка утврдува дали банката, во смисла 
на став 1 од оваа точка ги исполнува условите во поглед 
на минималните општи услови за кредитна способност 
со претходна и со дополнителна контрола. 

2. Под банка, во смисла на оваа одлука, се подраз-
бираат банките кои се основани како правно лице врз 
основа на Законот за банките и другите финансиски 
организации. 

II. ДОГОВАРАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ 
НА КРЕДИТИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ 

3. Народната банка пред почетокот на користе-
њето на кредити за рефинансирање, заклучува со се-
која банка рамковен договор во кој се утврдуваат усло-
вите за давање, користење и враќање на тие кредити во 
склад со донесените прописи (каматна стапка, начин на 
пресметка и наплата на каматата, со закон пропишани 
инструменти за обезбедување на плаќаното, потребна 
документација и друго). 

4. Кредитите за рефинансирање банките ги кори-
стат со поднесувано барање до Народната банка, за 
секое користење на кредит, поединечно и по намени 
предвидени со одлуки кои го регулираат рефинансира-
њето. 

Со секое барање за користење на кредит за рефи-
нансирање, банката поднесува соодветна документа-
ција и исправи, како и преглед на книговодствената 
состојба на кредитите дадени на крајните корисници 
кои се подобни за рефинансирање. 

Прегледот на книговодствената состојба на креди-
тите (Образец ПЕ1), опфаќа попис на кредитите да-
дени на крајните корисници групирани по намени, со 
книговодствената состојба на тие кредити на денот кога 
се врши пресметка за користење на кредити за рефи-
нансирање. 

Народната банка врз основа на барањето и прегле-
дот одобрува користење на кредит за рефинансирање 
во износ утврдени во пресметката, со пренос на сред-

' ствата на жиро-сметката на банката, за износот на нето 
зголемената можност по сите кредити дадени на крај-
ните корисници кои се наведени во прегледот. 

5. Во склад со својата ликвидност, банките можат 
користените кредити, привремено да ги враќаат. Во 
случај на повторно користење, тие се должни на Народ-
ната банка да и достават ново барање. 

6. Банките се должни секојдневно да ја (усогласу-
ваат) состојбата на искористените кредити за рефинан-
сирање, со книговодств“ената состојба на кредитите 
подобни за рефинансирање. 

Во согласност со предното, банките се должни, 
повеќе користените кредити за рефинансирапо да и ги 
вратат на Народната банка најдоцна следниот ден од 
денот на настанатата промена. 

7. Ако банката не ги измирува договорените обвр-
ски спрема Народната банка, по користените кредити, 
Народната банка ќе пристапи кон наплата со реализа-
ција на инструментите за обезбедува! 1,е на плаќањето. 

8. Заради следење и контрола на користените кре-
дити за рефинансирање банките се должни да и доста-
вуваат на Народната банка: 

- најдоцна во рок од 3 работни дена од истекот на 
секоја декада, за претходната декада, извештај за кни-
говодствената/состојба на краткорочните кредити и 
кредитите за рефинансирање на крајот од секоја де-
када, и 

- најдоцна во рок од 10 дена по истекот на секој 
месец извештаи за состојбата на кредитираните залихи 
и резерви на замјоделски и прехрамбени производи, 
според состојбата на крајот на секој месец. 
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9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Претседател на 
О.бр.02-15/V-3/92 Советот на Народната банка 

19 ноември 1992 година На Македонија 
Скопје Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

1390. 
Врз основа на член 12 став 3 и член 70 став 1 точка 

8 од Законот за Народната банка на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
26/92), Советот на Народната банка на Македонија, на 
својата V седница, одржана на 19.XI. 1992 година, до-
несе 

О Д Л У К А ' 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ БЛАГАЈ-
НИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Народната банка на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Народната банка) издава благај-

нички записи, што ги запишуваат банките на начин и 
под услови предвидени со оваа Одлука. 

2. Банките запишуваат кај Народната банка задол-
жителни благајнички записи, согласно обврската за 
одржување минимална ликвидност (задолжителен упис 
на благајнички записи). 

3. Благајничките записи во смисла на оваа одлука, 
се издаваат со рок на втасување од еден месец. 

4. За благајничките записи запишани според 
одредбите на оваа одлука не се издаваат бланкети, а се 
евидентираат само книговодствено кај Народната 
банка, на основа на кое се издава потврда. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Претседател на 
О.бр.02-15/V-4/92 Советот на Народната банка 

19 ноември 1992 година н а Македонија 
Скопје Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

80. 
Врз основа на член 110-а од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 36/91), Управниот одбор на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 18 ноември 1992 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИТЕ НА КОРИСНИ-
ЦИТЕ КОИ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА ГО ОСТВА-
РИЛЕ ВО ПОРАНЕШНИТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ РЕ-

ПУБЛИКИ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА 
Член 1 

На корисниците кои правото на пензија го оства-
риле во поранешните југословенски републики Србија 
и Црна Гора им се обезбедува исплата на аконтација на 
пензијата од средствата на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија. 

На исплатената аконтација на пензијата на корис-
ниците од став 1 на овој член се пресметува и придонес 
за здравствено осигурување во висина определена со 
закон. Член 2 

Средствата за исплата на аконтацијата на пензи-
јата и на придонесот за здравствено осигурување од 
член 1 на оваа одлука се обезбедуваат најмногу во ви-
сина на средствата наменети за исплата на пензиите и 
придонесите за корисниците кои тоа право го оства-
риле во Република Македонија,а имаат пребивалиште 
во поранешните југословенски републики Србија и 
Црна Гора. Член 3 

Висината на аконтацијата на пензијата на корисни-
ците од член 1 на оваа одлука се пресметува во денари 
во однос 1:1 на пензијата за Месец мај 1992 година ис-
платена во Република Македонија. 

Пресметаната аконтација на пензијата според став 
1 на овој член од 1 јуни 1992 година месечно се усогла-
сува со процентите за усогласување на пензиите во Ре-
публика Македонија. Член 4 

Пресметаната аконтација на пензијата според член 
2 на оваа одлука со исклучок на корисниците на пензија 
- носители на „Партизанска споменица 1941" се испла-

' / 

тува најмногу до износот на највисоката пензија во Ре-
публика Македонија. 

Член 5 
Пресметаната аконтација на пензијата ќе се на-

мали за износот на исплатените аконтации пред донесу-
вањето на оваа одлука. 

Член 6 
Аконтацијата на пензијата од член 2 на оваа од-

лука на корисниците ќе им се исплатува до 31 декември 
1992 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јуни 1992 година. 

Бр. 08-2503 Претседател, 
18 ноември 1992 година Владо Додевски, с.р. 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

81. 
Врз основа на член 6 од Спогодбата за обезбеду-

вано на материјална основа за создавање на услови за 
вработување на инвалидни лица во периодот од 1991 до 
1995 година, („Сл. весник на РМ“ бр. 21/91), Советот на 
Републичкиот завод за вработување, на седницата одр-
жана на 11.XI. 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ИЗНОСОТ, НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ИНВАЛИДНИ ЛИЦА 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на износот, начинот и 
постапката за одобрување на надоместок за вработу-
вано инвалидни лица („Сл. весник на РМ“ бр. 10/92) во 
членот 2 зборовите „40.000,00 денари'4 се заменуваат со 
зборовите „100.000,00 денари“. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 1 ноември 1992 година. 
Член 3 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

,Број 02 - 1986 Претседател, 
19 ноември 1992 година Радмила Мадевска, с.р. 

Скопје 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителот Салиевски Узеир, со посто-
јано место на живеење во Австрија, Салзбург, ул. „Бе-
сарабијер" 57/15, против тужената Салиевска Сузана, 
сега со непозната адреса на живеење. 

За привремен старател на тужената и е поставен 
Коцевски Гаврил, адвокат од Скопје, со решение на 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на опш-
тините на град Скопје, бр. 0911, 3087 од 29.Х.1992 го-
дина, кој ќе ја застапува тужената до нејзиното појаву-
вање во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, XVII П. 
бр, 3207/92. (304) 

Пред овој суд е заведен спор за утврдување право 
на сопственост по тужбата на тужителот Амит Иљаз и 
Садије Иљаз од Скопје, ул, „Радишанска" бр. 21/2-36, 
против тужениот Радосављев Милорад од Скопје, сега 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Радосављев Милорад да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас или во истиот рок да ја достави својата точна 
адреса на живеење. Доколку тужениот не се јави во рок 
од 30 дена, ќе биде застапуван од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XI. П. бр. 
2484/92. (306) 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје подне-
сена е тужба за раскинување на договор за закуп и за 
иселување од страна на тужителот Собир на станари 
на станбената зграда во Скопје, на ул. „Васил Ѓоргов“ 
29/Н Капиштец, против тужената Елизабета Магдин-
чева од Скопје, сега со не,позната адреса. 

Се повикува тужената Елизабета Магдинчева да се 
јави во Општинскиот суд Скопје I - Скопје во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот или да одреди полно-
мошник кој пред судот ќе ги штити нејзините интереси. 
Во спротивно, на тужената ќе и биде одреден привре-
мен застапник кој ќе ја застапува пред судот до право-
силното окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје1 - Скопје, XVIII П. 
бр. 4044/92. (308) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен граѓански спор за развод на 
брак по служба на тужителот Кемал Ајвазовски од 
Скопје, преку полн. адвокат Валеријан Моневски од 
Скопје, против тужената Сузана Ајвазовска од Скопје, 
сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Сузана Ајвазовска од 
Скопје да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во овој суд или во истиот рок да ја постави 
својата точна сегашна адреса на живеење или престоју-
вање. Доколку не се јави во рок од 30 дена, ќе биде 
застапуваш од привремен старател кој ќе ги штити 
нејзините интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 
2496/92. (303) 

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по 
тужбата на тужителот Трајковски Бранко од Скопје, 
ул. „Славејко Арсов“ бр. 28-ц, против тужениот Чола-
ков Владимир од Скопје, сега со непознато место на 
живеење. Вредност на спорот 200.000,00 денари. 

За привремен старател на тужителот му е поставен 
Вујиќ Мирослав, адвокат од Скопје, со решението на 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на опш-
тините на град Скопје, бр. 0811-2453 од 3.IX.1992 го-
дина. Привремениот старател ќе го застапува тужениот 
до неговото појавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XVII П. 
бр. 2130/92. (305) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје заведен 
е спор за развод на брак по тужбата на тужителот 
Сејфула Азќри од Скопје, ул. „Патрис Лумумба" бр. 
13-а, против тужената Анна Азири, родена Станими-
рова од Софија, НР Бугарија, со непознато престојува-
лиште. 

Се повикува тужената Анна Азири, родена Стани-
мирова, да се јави во Општинскиот суд Скопје II -
Скопје во рок од 30 дена сметано од денот на објавува-
њето на огласот или во истиот рок да ја достави својата 
точна адреса на живеење. Во спротивно, ќе и биде 
поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзи-
ните интереси во спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, III П. бр. 
2492/92. (307) 
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