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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1960. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 

164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 

и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 

за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 

207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година,  до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-

МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 

БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГО-

ВИЈА НА ГОЛЕМО СО ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС 

(ТНГ), ЕУРОДИЗЕЛ БС И ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО  

ЗА ГОРЕЊЕ (ЕЛ-1) 

 

1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија 

на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-

ва и горива за транспорт - трговија на големо со Течен 

нафтен гас (ТНГ), Еуродизел БС и Екстра лесно масло 

за горење (ЕЛ-1) издадена со Одлука УП1 Бр. 11-89/11 

од 30.12.2011 година и изменета со Одлука УП1 Бр. 11-

46/13 од 17.5.2013 година, на Друштвото за трговија со 

технички гас и опрема БАШИНО-ГАС извоз-увоз ДО-

ОЕЛ Велес („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр. 3/12 и 73/13), се менува по службена должност. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетска дејност трговија на големо со 

сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт - трговија на големо со Течен нафтен гас 

(ТНГ), Еуродизел БС и Екстра лесно масло за горење 

(ЕЛ-1), се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 

„Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на 

големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 

и горива за транспорт - трговија на големо со Течен 

нафтен гас (ТНГ), Еуродизел БС и Екстра лесно масло 

за горење (ЕЛ-1)“ кој што е составен дел на оваа Од-

лука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 11-89/11  

21 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА 
ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ТЕ-
ЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ), ЕУРОДИЗЕЛ БС И ЕКСТРА  

ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ (ЕЛ-1) 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со технички гас и опрема БА-

ШИНО-ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес, со седиште на 
ул.Долно маало бр.5, Башино село, Велес, Република 
Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт - трговија на го-
лемо со Течен нафтен гас (ТНГ), Еуродизел БС и Ек-
стра лесно масло за горење (ЕЛ-1). 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
30 декември 2011 година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
30 декември 2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД - 36.03.1/11.2/13.2/17 
 
7. Број на деловниот субјект – 5581028 
 
8. Единствен даночен број – 4004001112589 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Течен 
нафтен гас (ТНГ), Еуродизел БС и Екстра лесно масло 
за горење (ЕЛ-1), заради натамошна продажба на тр-
говци, преработувачи или потрошувачи во земјата и 
странство. 

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите  

За вршење на енергетската дејност ќе се користат 3 
резервоара со волумен од по 50м3  во сопственост на 
Славица Митревска од Велес, закупен од страна на 
Друштвото за трговија со технички гас и опрема БА-
ШИНО-ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес. Приемот и ис-
пораката на Еуродизел БС и екстра лесно Масло за го-
рење (ЕЛ-1) ќе се врши преку 2 резервоара со капаци-
тет од по 100м³ кои се во сопственост на Друштвото за 
трговија со технички гас и опрема БАШИНО-ГАС из-
воз-увоз ДООЕЛ Велес. 
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Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
на големо со Течен нафтен гас (ТНГ), Еуродизел БС и 
Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1), во секое време 
треба да ги исполнуваат пропишаните минимално-тех-
ничките услови за вршење на дејноста. 

Носителот на лиценцата е должен во секое време да 
поседува или да има обезбедено право на користење на 
склад во кој се складира Течен нафтен гас (ТНГ), Еуро-
дизел БС и Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1), со ка-
пацитет определен со прописите со кои се уредува тр-
говијата на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт. 

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 
на расположивиот  капацитет за складирање на Течен 
нафтен гас (ТНГ), Еуродизел БС и Екстра лесно масло 
за горење (ЕЛ-1), најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Дејноста трговија со Течен нафтен гас (ТНГ), Еуро-

дизел БС и Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1), носи-
телот на лиценцата може да ја врши на територијата на 
Република Македонија и во странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт; 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт,  заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт - Течен наф-
тен гас (ТНГ), Еуродизел БС и Екстра лесно масло за 
горење (ЕЛ-1), во текот на извештајната година;  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценци; 

3. преземени мерки во текот на извештајната годи-
на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-
тајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 
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16. Обврска за овозможување на пристап до об-
јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  

__________ 
1961. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 19 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на сед-
ницата одржана на 21.7.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ НАМЕШУВАЊЕ НА 
ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО 
СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВО 

 
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност на-

мешување на течни горива од фосилно потекло што се 
користат за транспорт со биогориво, издадена со Одлу-
ка Бр.02-1003/1 од 21.4.2009 година, на МАКПЕТРОЛ 
Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени 
деривати Скопје („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.53/09), се менува по службена должност. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за производство на горива наменети за транспорт со 
намешување на фосилни и биогорива се утврдени во 
пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на горива наменети 
за транспорт со намешување на фосилни и биогорива“ 
кој што е составен дел на оваа Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

  
УП1 бр. 11-90/17  

21 јули 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАН-
СПОРТ СО НАМЕШУВАЊЕ НА ФОСИЛНИ И  

БИОГОРИВА 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со 

нафта и нафтени деривати Скопје (Макпетрол АД 
Скопје), ул. Св.Кирил и Методиј бр.4, 1000 Скопје, Ре-
публика Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на горива наменети за транспорт со 

намешување на фосилни и биогорива. 
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
21 април 2009 година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
21 април 2044 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД - 11.06.1/09.2/17 
 
7. Број на деловниот субјект – 4057643 
 
8. Единствен даночен број – 4030954258093 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност производство на горива на-
менети за транспорт со намешување на фосилни и био-
горива.  

Како производство на горива наменети за тран-
спорт со намешување на фосилни и биогорива, во 
смисла на оваа лиценца се смета мешање во одреден 
процент на чисто биогориво - ФАМЕ со течно гориво 
од фосилно потекло - дизел гориво и добивање на фи-
нален производ мешавина на течни горива - биодизел.  

 
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност производство на горива наме-

нети за транспорт со намешување на фосилни и биого-
рива, Макпетрол АД Скопје ќе ја врши во Складот 
Илинден, што се наоѓа во општина Илинден, Скопје. 

 
11. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
Процесот на производство на горива наменети за 

транспорт со намешување на фосилни и биогорива, ќе 
се врши со помош на соодветна опрема – миксери, ин-
јектори и масени мерачи кои се наменети исклучиво за 
извршување на овој технолошки процес при што се по-
стигнува целосно намешување на горивата на молеку-
ларно ниво. Намешувањето се регулира преку соодве-
тен софтвер со кој ќе се овозможува точно одредување 
на процентот на биогоривото и фосилното гориво. На-
мешаното гориво се складира во резервоар од 1400 м3. 
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Носителот на лиценцата е должен да обезбеди об-
јектите и постројките во кои се врши производство на 
горива наменети за транспорт со намешување на фо-
силни и биогорива да ги исполнуваат пропишаните 
техничко - технолошки услови за безбедно вршење на 
дејноста и обезбедување на производи со пропишан 
квалитет.   

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 
на расположивиот капацитет на постројки за производ-
ство на горива наменети за транспорт со намешување 
на фосилни и биогорива, најдоцна во рок од 30 дена по 
настанатата промена. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста произ-
водство на горива наменети за транспорт со намешува-
ње на фосилни и биогорива, заштита на конкуренци-
јата, заштита на потрошувачите, заштита на животната 
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 
работа; 

- обезбеди произведените горива наменети за тран-
спорт со намешување на фосилни и биогорива да ги ис-
полнуваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема,  

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. обемот на производство на горива наменети за 
транспорт со намешување на фосилни и биогорива во 
текот на претходната година (извештајна година);  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценци; 

3. преземени мерки во текот на извештајната годи-
на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-
тајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на топлинска енергија;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 
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17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  

__________ 
1962. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 19 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на сед-
ницата одржана на 21.07.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ НАМЕШУВАЊЕ НА 
ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО 
СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВО 

 
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност на-

мешување на течни горива од фосилно потекло што се 
користат за транспорт со биогориво, издадена со Одлу-
ка Бр.02-2053/1 од 14.09.2009 година, на ОКТА Рафи-
нерија на нафта, Акционерско друштво - Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.114/09), се менува по службена должност. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за производство на горива наменети за транспорт со 
намешување на фосилни и биогорива се утврдени во 
пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на горива наменети 
за транспорт со намешување на фосилни и биогорива“ 
кој што е составен дел на оваа Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

 
УП1 бр. 11-91/17  

21 јули 2017 година Претседател 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАН-
СПОРТ  СО  НАМЕШУВАЊЕ   НА   ФОСИЛНИ  И 

БИОГОРИВА 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друштво 

- Скопје (ОКТА АД Скопје), с.Миладиновци п.фах. 66 
општина Илинден, 1000 Скопје, Република Македо-
нија.  

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

Производство на горива наменети за транспорт со 
намешување на фосилни и биогорива. 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
14 септември 2009 година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
14 септември 2044 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД - 14.06.1/09.2/17 
 
7. Број на деловниот субјект – 4074009 
 
8. Единствен даночен број – 4030980254845 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност производство на горива на-
менети за транспорт со намешување на фосилни и био-
горива.  

Како производство на горива наменети за тран-
спорт со намешување на фосилни и биогорива, во 
смисла на оваа лиценца се смета мешање во одреден 
процент на чисто биогориво - ФАМЕ со течно гориво 
од фосилно потекло - дизел гориво и добивање на фи-
нален производ мешавина на течни горива - биодизел.  

 
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност производство на горива наме-

нети за транспорт со намешување на фосилни и биого-
рива, ОКТА АД Скопје ќе ја врши во посебни скла-
дишни резервоари наменети за оваа дејност, лоцирани 
на подрачјето каде што е седиштето на ОКТА АД 
Скопје, с.Миладиновци, општина Илинден, Скопје. 

 
11. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
Процесот на производство започнува со истовреме-

но препумпување на компонентите за намешување на 
дизелски биогорива (хидропрочистена  керозинска ф-
ја, хидропрочистени дизелски ф-ии и биодизел-ФАМЕ) 
од соодветните складишни резервоари во количини де-
финирани по претходни пресметки, во складишни резе-
ровари за дизелски биогорива. Приемот на биодизел 
(ФАМЕ) ќе се врши со автоцитерни, а истоварот ќе се 
извршува со пумпи во соодветни складишни резерво-
ари. Количината на намешаните компоненти се контро-
лира преку систем за автоматско следење на промената 
на нивото во складишните резервоари од секоја компо-
нента пооделно како и со промената на нивото во скла-
дишниот резервоар за дизелското биогориво. По зав-
ршеното намешување и по завршување на постапката 
на хомогенизација на намешаните компоненти во скла-
дишниот резервоар за дизелско биогориво, се врши 
узоркување и проверка на квалитетот на намешаното 
дизелско биогориво. 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди об-
јектите и постројките во кои се врши производство на 
горива наменети за транспорт со намешување на фо-



3 август 2017  Бр. 99 - Стр. 7 

 
 

 

силни и биогорива да ги исполнуваат пропишаните 
техничко - технолошки услови за безбедно вршење на 
дејноста и обезбедување на производи со пропишан 
квалитет.   

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 
на расположивиот капацитет на постројки за производ-
ство на горива наменети за транспорт со намешување 
на фосилни и биогорива, најдоцна во рок од 30 дена по 
настанатата промена. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста произ-
водство на горива наменети за транспорт со намешува-
ње на фосилни и биогорива, заштита на конкуренци-
јата, заштита на потрошувачите, заштита на животната 
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 
работа; 

- обезбеди произведените горива наменети за тран-
спорт со намешување на фосилни и биогорива да ги ис-
полнуваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема,  

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на горива наменети за 

транспорт со намешување на фосилни и биогорива во 
текот на претходната година (извештајна година);  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
-  применетите сметководствени политики, 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценци; 

3. превземени мерки во текот на извештајната годи-
на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба; 
4. извршување на програмата за ремонти во извеш-

тајна година; 
5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на топлинска енергија;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 
 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста  
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-

ментацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 
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17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  

__________ 
1963. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 17 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на сед-
ницата одржана на 21.07.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕРАБОТКА НА НАФ-
ТА И ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност пре-

работка на нафта и производство на нафтени деривати, 
издадена со Одлука Бр.02-1190/1 од 18.10.2005 година, 
на ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друштво - 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.88/05), се менува по службена должност. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетска дејност преработка на сурова 
нафта и производство на нафтени деривати се утврдени 
во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за врше-
ње на енергетска дејност преработка на сурова нафта и 
производство на нафтени деривати“ кој што е составен 
дел на оваа Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

 
УП1 бр. 11-92/17  

21 јули 2017 година Претседател 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

  
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕ-
РАБОТКА НА СУРОВА НАФТА И ПРОИЗВОДСТВО 

НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друштво 

- Скопје (ОКТА АД Скопје), с.Миладиновци п.фах. 66 
општина Илинден, 1000 Скопје, Република Македо-
нија.  

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

Преработка на сурова нафта и производство на наф-
тени деривати. 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
18 октомври 2005 година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
18 октомври 2040 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД - 01.02.1/05.2/17 
 
7. Број на деловниот субјект – 4074009 
 
8. Единствен даночен број – 4030980254845 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност преработка на сурова нафта 
и производство на нафтени деривати.  

Како преработка на сурова нафта и производство на 
нафтени деривати, во смисла на оваа лиценца се смета 
рафинериска преработка на сурова нафта и производ-
ство на нафтени деривати и други хемиски производи. 

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите  

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 
Рафинеријата на нафта ОКТА, со седиште с. Милади-
новци п.фах 66, општина Илинден, 1000 Скопје, Репуб-
лика Македонија.  

Рафинеријата располага со следните технолошки 
постројки за преработка на 2,5 милиони тони сурова 
нафта годишно:  

- атмосферска дестилација на сурова нафта,  
- ХДС и дестилација на примарен бензин,  
- каталитичко реформирање на тежок бензин,  
- изомеризација на лесен бензин,  
- ХДС на дизелски фракции и  
- фракционирање на јаглеводородни гасови.  
Целиот технолошки процес се следи и управува 

преку современи компјутерски системи. 
Покрај технолошки постројки, Рафинеријата посе-

дува соодветен резервоарски парк за сурова нафта, по-
лупроизводи и готови производи, како и постројки и 
системи за производство и пренос на потребните енер-
генти и друго, како: електрична енергија, водена пареа, 
азот, вода, компримиран воздух и станица за третман 
на отпадните води.  

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди 
објектите и постројките во кои се врши преработка на 
сурова нафта и производство на нафтени деривати во 
секое време да ги исполнуваат пропишаните техничко - 
технолошки услови за безбедно вршење на дејноста и 
ообезбедување на производи со пропишан квалитет. 

3. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет на процесните построј-
ки за преработка на сурова нафта и производство на 
нафтени деривати, најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена. 
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11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Дејноста преработка на сурова нафта и производ-

ство на нафтени деривати носителот на лиценцата мо-
же да ја врши на територијата на Република Македо-
нија. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со нафта 

и нафтени деривати; 
- обезбеди произведените нафтени деривати да ги 

исполнуваат пропишаните норми за квалитетот; 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста прера-
ботка на сурова нафта и производство на нафтени де-
ривати, заштита на конкуренцијата, заштита на потро-
шувачите, заштита на животната средина, животот и 
здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на преработка на сурова нафта и произ-

водство на нафтени деривати во текот на претходната 
година (извештајна година);  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, 

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 

и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценци; 

3. превземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 

- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-

гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-

тајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-

ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 

увид во целокупната документација на носителот на 

лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-

кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности. 
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18. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

__________ 
1964. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година,  до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

БИОГОРИВА 
 
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на биогорива, издадена со Одлука Бр.02-
1000/1 од 21.4.2009 година, на МАКПЕТРОЛ Акцио-
нерско друштво за промет со нафта и нафтени дерива-
ти Скопје („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.53/09), се менува по службена должност. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за производство на биогорива се утврдени во пречисте-
ниот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на енер-
гетска дејност производство на биогорива“ кој што е 
составен дел на оваа Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

  
УП1 бр. 11-93/17  

21 јули 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

  
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВА 

 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со 

нафта и нафтени деривати Скопје (Макпетрол АД 
Скопје), ул. Св.Кирил и Методиј бр.4, 1000 Скопје, Ре-
публика Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на биогорива. 
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
21 април 2009 година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 
35 години 

5. Датум до кога важи лиценцата:  
21 април 2044 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
БГ - 01.01.1/09.2/17 
 
7. Број на деловниот субјект – 4057643 
 
8. Единствен даночен број – 4030954258093 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност производство на биогорива.  
Како производство на биогорива, во смисла на оваа 

лиценца, се смета рафинериска преработка на сурово 
масло и производство на биогориво (ФАМЕ).  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

Енергетската дејност ќе се врши во Фабриката за 
производство на биогориво (ФАМЕ) што се наоѓа во 
општина Илинден, Скопје. Фабриката за производство 
на биогориво (ФАМЕ), е проектирана да произведува  
20.000 тони биогориво годишно, при непрекината ра-
бота од 8000 часа, односно 2,5 т/час. Целиот технолош-
ки процес се следи и управува преку современи ком-
пјутерски системи. 

Покрај технолошки постројки во состав на Рафине-
ријата постојат соодветни резервоари за полупроизвод 
- сурово масло, адитиви и готови производи, како и не-
опходна инфраструктура за непречено вршење на тех-
нолошкиот процес. 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди об-
јектите и постројките во кои се врши производство на 
биогориво да ги исполнуваат пропишаните техничко - 
технолошки услови за безбедно вршење на дејноста и 
обезбедување на производи со пропишан квалитет. 

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 
на расположивиот капацитет на постројки за производ-
ство на биогорива, најдоцна во рок од 30 дена по наста-
натата промена. 

 
11. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста произ-
водство на биогорива, заштита на конкуренцијата, заш-
тита на потрошувачите, заштита на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- обезбеди произведените биогорива да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема,  

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари. 
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12. Обврска за одвоена сметководствена еви-
денција 

Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на биогорива во текот на 

претходната година (извештајна година);  
2. годишна сметка и финансиски извештај составен 

од:  
- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценци; 

3. преземени мерки во текот на извештајната годи-
на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-
тајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 
 
14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
16. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  

__________ 
1965. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 21 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на сед-
ницата одржана на 21.7.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА 
НАФТЕНИОТ ДЕРИВАТ ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС  (ТНГ) 

 
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност скла-

дирање на нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ), 
издадена со Одлука Бр. 02-399/1 од 11.2.2009 година на 
Друштвото за производство, промет и услуги со елек-
трична и топлинска енергија и горива ЕНЕРГОУСЛУ-
ГИ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.19/09), се менува по службена долж-
ност. 
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2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетска дејност складирање на сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети 
за транспорт – складирање на течен нафтен гас (ТНГ) 
се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност складирање на 
на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
наменети за транспорт – складирање на течен нафтен 
гас (ТНГ)“ кој што е составен дел на оваа Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

  
УП1 бр. 11-94/17  

21 јули 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

  
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛА-
ДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИ-
ВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА 
ТРАНСПОРТ – СКЛАДИРАЊЕ НА ТЕЧЕН НАФТЕН  

ГАС (ТНГ) 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, промет и услуги со елек-

трична и топлинска енергија и горива  ЕНЕРГОУСЛУ-
ГИ ДООЕЛ-Скопје, со седиште на бул.16-та Македон-
ска бригада 18, 1000 Скопје, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива наменети за транспорт – складира-
ње на течен нафтен гас (ТНГ). 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
11 февруари 2009 година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
11 февруари 2019 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД - 11.04.1/09.2/17 
 
7. Број на деловниот субјект – 6137172 
 
8. Единствен даночен број – 4030006602810 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста складирање на нафтениот дериват течен 
нафтен гас (ТНГ).  

Како енергетска дејност складирање на нафтениот 
дериват течен нафтен гас (ТНГ), во смисла на оваа ли-
ценца се смета прием и испорака на течен нафтен гас 
(ТНГ) во и од складовите за течен нафтен гас (ТНГ), 
кои ги користи ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ-Скопје, за 

вршење на дејноста трговија на течен нафтен гас (ТНГ) 
на големо, како и за складирање на овој нафтен дери-
ват за потреби на други правни и физички лица. 

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите  

За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
складовите за течен нафтен гас (ТНГ), кои ги користи 
ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ-Скопје, кои што се наоѓаат 
на локација: Бул. 16-та Македонска бригада 18 Скопје 
(круг на поранешна РЖ Железара - Скопје), 2 резервоа-
ри  со вкупен капацитет од 300 m3;  

Складовите ги исполнуваат пропишаните мини-
мално-технички услови за вршење на дејноста што е 
утврдено од документацијата приложена кон Барањето 
за издавање на оваа Лиценца. 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши склади-
рање на нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ), во 
секое време да ги исполнуваат пропишаните мини-
мално-техничките услови за вршење на дејноста.   

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 
на расположивиот  капацитет за складирање со нафте-
ниот дериват течен нафтен гас (ТНГ), најдоцна во рок 
од 30 дена по настаната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Дејноста складирање на нафтениот дериват течен 

нафтен гас (ТНГ), носителот на лиценцата може да ја 
врши за корисници од Република Македонија. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно складирање на суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наме-
нети за транспорт; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршењето на енергетската 
дејност складирање на сурова нафта, нафтени дери-
вати, биогорива и горива наменети за транспорт, заш-
тита на конкуренцијата, заштита на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
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талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави Годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. извршени услуги на складирање на нафтениот де-

риват течен нафтен гас (ТНГ), во текот на извештајната 

година, по корисник на услуга;  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 

од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови, 

- применетите сметководствени политики, 

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 

и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценци; 

3. преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 

- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-

гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-

тајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  

__________ 
1966. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 21.07.2017 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО 
СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИ-
ОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИ-
ЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОДИ-
ЗЕЛ БС, ЕКСТРА ЛЕСНО (ЕЛ-1) И МАЗУТ (М-1) 

 
1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија 

на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт - трговија на големо со Еуро-
супер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Ма-
зут (М-1), издадена со Одлука УП1 Бр. 11-95/11 од 
15.02.2012 година и изменета со Одлука УП1 бр. 11-
95/11 од 05.03.2014 година, на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 23/12 и 46/14), се менува по службена должност. 
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2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетска дејност трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, 
Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1), се 
утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца 
за вршење на енергетска дејност трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, 
Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1)“ кој 
што е составен дел на оваа Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

 
УП1 бр. 11-95/11  

21 јули 2017 година Претседател 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕ-
НИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАН-
СПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОСУПЕР 
БС 95, ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕКСТРА ЛЕСНО (ЕЛ-1) И 

МАЗУТ (М-1) 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, промет и услуги СУПЕР-

ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Бо-
рис Трајковски бр.68, Скопје-Кисела Вода, Република 
Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт - трговија на го-
лемо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно 
(ЕЛ-1) и Мазут (М-1). 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
15 февруари 2012 година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
15 февруари 2022 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД - 37.03.1/12.2/14.2/17 
 
7. Број на деловниот субјект – 4258339 
 
8. Единствен даночен број – 4030991106643 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 
трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, 
Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1).  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуросупер 
95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, 
заради натамошна продажба на трговци, преработува-
чи или потрошувачи во земјата и странство. 

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите  

За вршење на енергетската дејност ќе се користат 4 
резервоара со волумен од по 400 м3, во сопственост на 
ДЗТУ КАНЕТ АГРО ДООЕЛ лоцирани на МВ Горни 
к’р КО Негорци Гевгелија како и 2 резервоара со волу-
мен од по 2500 м³, еден за складирање на Еуродизел БС 
и еден за складирање на Екстра лесно (ЕЛ-1), во соп-
ственост на МАКСТИЛ АД Скопје лоцирани на КП 
2205 КО Гази Баба, населба Железара, сите закупени 
од страна на Друштвото за производство, промет и ус-
луги СУПЕРТРЕЈД ДОО извоз-увоз Скопје. 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со Еуросупер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 
и Мазут М-1, во секое време треба да ги исполнуваат 
пропишаните минимално-техничките услови за врше-
ње на дејноста. 

Носителот на лиценцата е должен во секое време да 
поседува или да има обезбедено право на користење на 
склад во кој се складира Еуросупер 95 БС, Еуродизел 
БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, со капацитет оп-
ределен со прописите со кои се уредува трговијата со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт. 

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 
на расположливиот  капацитет за складирање на  Еуро-
супер 95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 
М-1, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Дејноста трговија со Еуросупер 95 БС, Еуродизел 

БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, носителот на ли-
ценцата може да ја врши на територијата на Република 
Македонија и во странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт; 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт,  заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
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никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт - Еуросупер 
95 БС, Еуродизел БС, Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут М-1, 
во текот на извештајната година;  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценци; 

3. преземени мерки во текот на извештајната годи-
на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-
тајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  

__________ 
1967. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 22 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на сед-
ницата одржана на 21.7.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО 
СО НАФТЕНИОТ ДЕРИВАТ ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС  

(ТНГ) 
 
1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија 

на големо со нафтениот дериват течен нафтен гас 
(ТНГ), на Друштвото за производство, промет и услуги 
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со електрична и топлинска енергија и горива ЕНЕРГО-
УСЛУГИ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 19/09), се менува по службена 
должност. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетска дејност трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт - трговија на големо со Течен нафтен гас 
(ТНГ), се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 
„Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на 
големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
и горива за транспорт - трговија на големо со Течен 
нафтен гас (ТНГ)“ кој што е составен дел на оваа Од-
лука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

  
УП1 бр. 11-95/17  

21 јули 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

  
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА 
ТРАНСПОРТ-ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ТЕЧЕН  

НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, промет и услуги ЕНЕР-

ГОУСЛУГИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Бул.16-та 
Македонска бригада бр.18, Скопје-Гази Баба, Републи-
ка Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт - трговија на го-
лемо со Течен нафтен гас (ТНГ). 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
11 февруари 2009 година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
11 февруари 2019 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД - 12.03.1/09.2/17 
 
7. Број на деловниот субјект – 6137172 
 
8. Единствен даночен број – 4030006602810 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Течен 
нафтен гас (ТНГ), заради натамошна продажба на тр-
говци, преработувачи или потрошувачи во земјата и 
странство. 

 

10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 

објектите, постројките, опремата и инсталациите  
За вршење на енергетската дејност ќе се користат 

складовите за течен нафтен гас (ТНГ), кои ги има 
ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ Скопје и кои што се наоѓаат 
на локација: ул. 16-та Македонска бригада 18,  Скопје 
(круг на поранешна фабрика Железара), 2 резервоари 

со вкупен капацитет од 300 m3. 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-

ловните простори и простории во кои се врши трговија 
на големо со Течен нафтен гас (ТНГ), во секое време да 
ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките 
услови за вршење на дејноста. 

Носителот на лиценцата е должен во секое време да 

поседува или да има обезбедено право на користење на 
склад во кој се складира Течен нафтен гас (ТНГ), со ка-
пацитет определен со прописите со кои се уредува тр-
говијата на големо со Течен нафтен гас (ТНГ). 

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 
на расположивиот капацитет за складирање на Течен 

нафтен гас (ТНГ), најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена.   

 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Дејноста трговија на големо со сурова нафта, наф-

тени деривати, биогорива и горива за транспорт - трго-
вија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ), носителот 
на лиценцата може да ја врши на територијата на Ре-

публика Македонија и во странство. 
 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт; 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт,  заштита на конкуренцијата, заштита на 

потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари. 
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13. Обврска за одвоена сметководствена еви-
денција 

Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт - Течен наф-
тен гас (ТНГ), во текот на извештајната година;  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценци; 

3. преземени мерки во текот на извештајната годи-
на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-
тајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  

__________ 
1968. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година,  до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-
МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,  

БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 
 
1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија 

на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт, издадена со Одлука Бр. 02-
1088/1 од 03.10.2005 година, изменета со Одлука Бр. 
02-884/1 од 2.4.2009 година, изменета со Одлука УП1 
Бр. 11-140/15 од 2.10.2015 година и продолжена со Од-
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лука УП1 Бр. 11-74/15 од 29.3.2016 година, на 
МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со наф-
та и нафтени деривати Скопје („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 84/05, 45/09, 172/15 и 63/16), 
се менува по службена должност. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетска дејност трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт, се утврдени во пречистениот текст на При-
лог 1 „Лиценца за вршење на енергетска дејност трго-
вија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, био-
горива и горива за транспорт “ кој што е составен дел 
на оваа Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

  
УП1 бр. 11-140/15  

21 јули 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

  
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА  

ТРАНСПОРТ 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со 

нафта и нафтени деривати Скопје (Макпетрол АД 
Скопје), ул. Св.Кирил и Методиј бр.4, 1000 Скопје, Ре-
публика Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт. 
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
3 октомври 2005 година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 
10 години 
 
5. Период на продолжување на лиценцата: 
10 години 
 
6. Датум до кога важи лиценцата:  
3 октомври 2025 година 
 
7. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 02.03.1/05.2/09.2/15.3/16.2/17 
 
8. Број на деловниот субјект – 4057643 
 
9. Единствен даночен број – 4030954258093 
 
10. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и/или горива за 
транспорт, заради натамошна продажба на трговци, 
преработувачи или потрошувачи во земјата и стран-
ство. 

 
11. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
складовите за нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт, кој што се наоѓаат на следниве локации: 

- Скопје - Склад за нафта и нафтени деривати 
бр.201 Илинден, Имотен лист 9988 за КО Илинден, 5 
резервоари со вкупен капацитет од 10.600 м3, наменети 
за складирање на Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, 
Еуродизел БС Д-Е V и Екстра лесно масло ЕЛ-1, од 
кои 4 резервоари се со капацитет од по 1.400 м3 и 1 ре-
зервоар е со капацитет од 5.000 м3; 

- Скопје - ТНГ Постројка за пропан бутан гас 
бр.204 с.Миладиновци, Имотен лист 201 КО Текија; 
Имотен лист 390 КО Бујковци и Имотен лист 886 КО 
Бујковци, 4 резервоари со вкупен капацитет од 500 м3, 
наменети за складирање на течен нафтен гас (ТНГ), од 
кои 2 резервоари се со капацитет од по 100 м3 и 2 ре-
зервоари со капацитет од по 150 м3; 

- Градско - Склад за нафта и нафтени деривати 
бр.219 Градско, Имотен лист 1361 КО Градско, 2 ре-
зервоари од по 5.000 м3, односно со вкупен капацитет 
од 10.000 м3, наменети за складирање на Мазут НС-1; 
и  

- Авио-сервис Петровец бр.214, Скопје, Имотен 
лист 1019 за КО Мралино -  8 резервоари со вкупен ка-
пацитет од 600 м3, наменети за складирање на Еуросу-
пер БС 95, Еуродизел БС Д-Е V, Гасно масло ГМ-1 и 
Авиобензин, од кои 2 резервоари се со капацитет од по 
25 м3, 5 резервоари со капацитет од по 100 м3  и 1 ре-
зервоар е со капацитет од 50 м3, или вкупно 19 резер-
воари со вкупен капацитет од 21.700 m3. 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт во секое време да ги исполну-
ваат пропишаните минимално-техничките услови за 
вршење на дејноста. 

Носителот на лиценцата е должен во секое време да 
поседува или да има обезбедено право на користење на 
склад со резервоарски капацитет определен со пропи-
сите со кои се уредува трговијата на големо со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт. 

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 
на расположивиот капацитет за складирање на сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт, најдоцна во рок од 30 дена по настаната про-
мена. 

 
12. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Дејноста трговија на големо со сурова нафта, наф-

тени деривати, биогорива и горива за транспорт, носи-
телот на лиценцата може да ја врши на територијата на 
Република Македонија и во странство. 
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13. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт; 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт,  заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари. 

 
14. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
15. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт, во текот на 
извештајната година;  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценци; 

3. преземени мерки во текот на извештајната годи-
на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-
тајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 
 
16. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
19. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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1969. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 21.07.2017 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-
МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ-ТРГО-
ВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО 

ЗА ГОРЕЊЕ (ЕЛ-1) И ЕУРОДИЗЕЛ БС 
 
1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија 

на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт - трговија на големо со екстра 
лесно масло за горење (ЕЛ-1) и Еуродизел БС, издаде-
на со Одлука УП1 Бр. 11-61/11 од 14.11.2011 година и 
измената со Одлука УП1 бр. 11-167/13 од 28.10.2013 
година, на Друштвото за трговија на големо и мало 
ТОП-ТРАДЕ ДОО увоз-извоз Скопје („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 159/11 и 148/13), се 
менува по службена должност. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетска дејност трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт - трговија на големо со екстра лесно масло 
за горење (ЕЛ-1) и Еуродизел БС, се утврдени во пре-
чистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на 
енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 
трговија на големо со екстра лесно масло за горење 
(ЕЛ-1) и Еуродизел БС“ кој што е составен дел на оваа 
Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

 
УП1 бр. 11-167/13  

21 јули 2017 година Претседател 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-

ВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА 

ТРАНСПОРТ-ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕКСТРА 
ЛЕСНО МАСЛО  ЗА  ГОРЕЊЕ (ЕЛ-1) И ЕУРОДИЗЕЛ БС 

 

1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија на големо и мало ТОП-ТРАДЕ 

ДОО увоз-извоз- Скопје, со седиште на ул. Демир Трај-
ко бр. 51Б, Скопје, Република Македонија.  

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт - трговија на го-

лемо со екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1) и Еуроди-

зел БС. 

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

14 ноември 2011 година 

 

4. Период на важење на лиценцата: 

10 години 

 

5. Датум до кога важи лиценцата:  

14 ноември 2021 година 

 

6. Евидентен број на издадената лиценца: 

НД - 34.03.1/11.2/13.2/17 

 

7. Број на деловниот субјект – 4423780 

 

8. Единствен даночен број – 4030992260921 

 

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија на големо со сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 

трговија на големо со екстра лесно масло за горење 

(ЕЛ-1) и Еуродизел БС.  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 

се смета купување од земјата и странство на Екстра 

лесно масло за горење (ЕЛ-1) и Еуродизел БС, заради 

натамошна продажба на трговци, преработувачи или 

потрошувачи во земјата и странство. 

 

10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 

објектите, постројките, опремата и инсталациите  
За вршење на енергетската дејност ќе се користат 2 

резервоара со волумен од по 100 м3, едниот за склади-

рање на нафтениот дериват Екстра лесно масло за горе-
ње (ЕЛ-1) и другиот за складирање на нафтениот дери-
ват Еуродизел БС кои се наоѓаат на локација ул. Скупи 
бб, во сопственост на Друштвото за трговија на големо 
и мало ТОП-ТРАДЕ ДОО увоз-извоз- Скопје;  

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 

со Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1) и Еуродизел 
БС, во секое време да ги исполнуваат пропишаните ми-
нимално-техничките услови за вршење на дејноста.   

Носителот на лиценцата е должен во секое време да 
поседува или да има обезбедено право на користење на 
склад во кој се складираат нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт, со капацитет определен со 

прописите со кои се уредува трговијата со нафта, наф-
тени деривати, биогорива и горива за транспорт.  

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 
на расположивиот капацитет за складирање на нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во 
рок од 30 дена по настаната промена.    
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11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно 
масло за горење (ЕЛ-1) и Еуродизел БС, носителот на 
лиценцата може да ја врши на територијата на Репуб-
лика Македонија и во странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт; 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт,  заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно 
масло за горење (ЕЛ-1) и Еуродизел БС, во текот на из-
вештајната година;  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценци; 

3. преземени мерки во текот на извештајната годи-
на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-
тајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 



 Стр. 22 - Бр. 99                                                                                         3 август 2017 
 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И 
СПАСУВАЊЕ 

1970. 
Врз основа на член 70 став 4 од Законот за заштита 

и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 
129/15, 71/16 и 106/16), директорот на Дирекцијата за 
заштита и спасување донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР  
И ЕКСПЛОЗИИ 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член  1 

(1) Со овој правилник се пропишуваат мерките за 
заштита од пожар и експлозии кои градежните објекти 
(во понатамошниот текст: објектите) треба да ги задо-
волат во случај на пожар со цел да се сочува носивиот 
капацитет на конструкцијата за пропишан временски 
период, да се спречи создавање и ширење на пожар и 
чад во внатрешноста на објектот, да се спречи ширење 
на пожар кон соседни објекти, корисниците да може да 
го напуштат објектот или да може да бидат спасени на 
друг начин и спасувачките екипи да бидат безбедни.  

(2) Одредбите од овој правилник се применуваат 
при изработка на проектна документација и при извед-
ба на објекти, како и при реконструкција и пренамена 
на постојни објекти. 

(3) Мерките за заштита од пожар и пресметковните 
методи и модели чија примена е предвидена со овој 
правилник се однесуваат на еден извор на пожар, т.е. 
кога пожарот се случува само во еден пожарен сектор.  

(4) Таблиците и графичките прикази се дадени во 
Прилозите од 1 до 6 и се составен дел на овој правил-
ник.  
 

ПОИМИ 
 

Член 2 
(1) Одделни изрази употребени во овој правилник, 

го имаат следното значење:  
1. Отпорност на пожар е способност на делот од об-

јектот во одредено време да ја задоволи бараната носи-
вост (R) и/или целовитост (E) и/или топлинска изола-
ција (I) и/или друго очекувано својство во случај на по-
жар. 

2. Пожарно оптеретување е количество топлинска 
енергија која може да се развие во некој простор, нас-
танува со согорување на содржината на објектот (ко-
рисни товари) и на деловите од конструкцијата и еле-
ментите на објектот (постојани товари), а се разликува 
вкупно пожарно оптеретување (МЈ) и специфично по-
жарно оптеретување (МЈ/m2).  

3. Пожарен ѕид е посебен вид на преградна кон-
струкција која го разделува објектот од темел до кров и 
има отпорност на пожар најмалку REI-M 90. Пожарни-
от ѕид го спречува преносот на пламенот и чадот на 
другите објекти и/или пожарни сектори во истиот об-
јект. Изведен е од негорливи градежни производи, со 
реакција на пожар најмалку А2 согласно МКС EN 
13501-1+А1. Доколку постои опасност од рушење на 
соседните објекти, пожарниот ѕид покрај бараните кри-
териуми REI треба да го задоволи и критериумот за ме-
ханички удар-М. Барањата за ѕидови отпорни на пожар 
на граница на пожарен сектор кои не го разделуваат 
објектот од темел до кров, како и ѕидови отпорни на 
пожар на граница на парцела, се дадени во Прилог 1, 
Табела 1, точка 3. од овој правилник. 

4. Преградни конструкции отпорни на пожар се си-
те прегради (ѕидови, тавани, подови) со било каква от-
порност на пожар кои се поставуваат на граница на по-
жарен сектор или на граница на одделни станови или 
службени единици заради спречување на ширење на 
пожарот и чадот во зададено време.  

5. Преградни конструкции отпорни на чад се сите 
прегради (ѕидови, тавани, подови, противчадни парава-
ни и слично) со било каква отпорност на чад кои се по-
ставуваат на граница на димен сектор или на граница 
на одделни станови или службени единици заради 
спречување на ширење на чадот во зададено време.  

6. Пожарен сектор е дел од објектот кој е одделен 
од останатите делови на објектот со преградна кон-
струкција и со елементи со одредена отпорност на по-
жар.  

7. Димен сектор е дел од објектот кој е одделен од 
останатите делови на објектот со преградна конструк-
ција и со елементи со одредена пропустливост на чад. 

8. Зафатеност на просторот е број на лица кои мо-
жат да се затекнат во некој простор, а зависи од наме-
ната и површината на просторот. 

9. Безбедносни и евакуациски скали се скали заш-
титени од влијанието на огнот и чадот, кои водат кон 
безбедно место, а може да бидат внатрешни и надво-
решни (потполно отворени или делумно отворени).  

10. Безбедносно место е место во надворешниот 
простор (надвор од објектот) кое припаѓа на градежна-
та парцела или на јавниот простор и кое е безбедно од 
пожарот и од деловите кои паѓаат од конструкцијата и 
нејзините елементи како резултат на пожарното деј-
ство, а не е дел од пожарникарските пристапи и пов-
ршините за дејствување на противпожарната служба 
(манипулативни површини) и со својата големина ги 
задоволува условите за прифаќање на предвидениот 
број лица во случај на евакуација. Безбедносно место 
може да биде и во објектот, во друг пожарен или димен 
сектор, доколку тој простор со својата големина ги ис-
полнува условите за прифаќање на предвидениот број 
лица за евакуација. Просторот треба да е обезбеден со 
довод на свеж воздух, како и со алтернативен пат за 
спасување (прозорец со пропишани димензии, скали 
или евакуациски лифт), во зависност од намената на 
објектот (болница, домови за стари и немоќни лица и 
сл.).  

11. Висина на објект е разлика помеѓу котата на те-
ренот покрај зградата, каде е можен пристап на против-
пожарни возила, и котата на подот на највисокиот кат 
на кој престојуваат луѓе. 

12. Негорливи градежни материјали се материјали 
со класа на реакција на пожар А1 и А2 (Прилог 6).  
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13. Горливи градежни материјали се материјали со 
класа на реакција на пожар B, C, D, E и F (Прилог 6). 

14. Производство на чад е карактеристика на мате-
ријалот при горењето и се класифицира со ознака s1, s2 
и s3 (Прилог 6). 

15. Горливи капки се карактеристика на материја-
лот при горењето и се класифицира со ознака d1, d2 и 
d3 (Прилог 6).  

16. Објект е зграда или градба. Градбите опфаќаат 
индустриски градби и подземни градби, како што се 
подземни гаражи и подземни градби кои имаат просто-
рии во кои се собираат поголем број на лица (диско-
теки, кина и слично). 

(2) Останатите изрази од областа на заштита од по-
жар, кои не се опфатени со став (1) на овој член, имаат 
значење согласно македонскиот стандард МКС EN ISO 
13943. 
 
ПОДЕЛБА НА ОБЈЕКТИТЕ ВО ПОДГРУПИ СПОРЕД 

БАРАНИОТ СТЕПЕН НА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР 
 

Член  3 
(1) Објектите, во смисла на овој правилник, се де-

лат на следниве категории: 
1. Објекти од категорија „А1“ се помошни згради 

во функција на главната зграда – приземни згради кои 
не се наменети за постојан престој со БРГП најмногу 
40 m²; помошни згради од јавна намена со БРГП нај-
многу 40 m². 

2. Објекти од категорија „А2“ се самостојни објекти 
кај кои најмалку од три страни пожарникарите можат 
од ниво на терен да го гасат пожарот, кои имаат до три 
надземни ката и висината на објектот е до 7,00 m (ме-
рено од котата на теренот од кој е можна интервенција 
на пожарникарите, односно евакуација на загрозените 
лица, до котата на подот на највисокиот кат каде прес-
тојуваат луѓе) и кои содржат еден стан или една делов-
на единица со бруто површина до 400,00 m² и вкупно 
до 50 корисници. 

3. Објекти од категорија „В1“ се самостојни објекти 
и објекти во низ кај кои најмалку од три страни пожар-
никарите можат од ниво на терен да го гасат пожарот, 
кои имаат до три надземни ката и висината на објектот 
е до 7,00 m и кои содржат најмногу три стана или нај-
многу три деловни единици со поединечни бруто пов-
ршини до 400,00 m² и вкупно до 100 корисници. 

4. Објекти од категорија „В2“ се објекти кои имаат 
до три надземни ката, висината на објектот е до 7,00 m 
и во кои се собираат помалку од 300 корисници, а не се 
опфатени со точките 2 и 3 на овој став. 

5. Објекти од категорија „V“ се објекти кои имаат 
до четири надземни ката, висината на објектот е до 
11,00 m и кои содржат еден стан или една деловна еди-
ница без ограничување на бруто површината или пове-
ќе станови, односно повеќе деловни единици, со пое-
динечни бруто површини до 400,00 m² и вкупно до 300 
корисници. 

6. Објекти од категорија „G“ се објекти со висина 
до 22,00 m и објекти кои не се класифицирани во под-
групите А1, А2, В1, В2 и V, како и објекти кои претеж-
но содржат подземни катови, објекти во кои престоју-
ваат неподвижни лица, лица со намалена подвижност и 
лица кои не се во можност самостојно да се евакуираат 
(болници, домови за стари и немоќни лица, психијат-
риски установи, градинки, училишта и сл.), како и об-
јекти во кои престојуваат лица на кои им е ограничено 

движењето од безбедностни причини (казнени устано-
ви и сл.) и/или имаат одделни простории во кои може 
да се соберат повеќе од 300 лица. 

 7. Објекти од категорија „D“ се згради со висина 
над 22,00 m (високи згради).  

(2) Подземните градби од член 2 став (1) точка 16 
од овој правилник се распоредуваат во категорија G, 
освен ако со овој правилник поинаку не е пропишано. 
 
II. ОТПОРНОСТ НА ПОЖАР НА КОНСТРУКЦИИТЕ 

И ЕЛЕМЕНТИТЕ 
 

Член  4 
(1) Барањата кои носечките и/или неносечките де-

лови од конструкцијата (ѕид, таван, столб, греда и 
друго) треба да ги задоволат во услови на дејствување 
на предвидениот пожар (стандарден или проектиран) 
се дефинираат преку соодветни критериуми за пожарна 
отпорност: носивост (R) и/или топлинска изолација (I)  
и/или  целовитост (Е), и/или механичко дејство (М). 

(2) Барањата кои елементите како што се врати, по-
жарни завеси, пожарни премази на капаци, стеги, 
кабли, затворачи и слично, треба да задоволат во усло-
ви на дејствување на предвидениот пожар (стандарден 
или проектиран) се дефинираат преку соодветни крите-
риуми за пожарна отпорност: топлотно зрачење (W), 
автоматско затворање (С), пропустливост на чад (S), 
континуитет на струјно и/или сигнално напојување (P 
и PH), отпорност на чад (G), способност за пожарна 
заштита (К), отпорност на покривката (BROOF(t1)) и 
друго, согласно македонските стандарди.  

(3) Времето на отпорност на пожар на конструкци-
јата или на нејзините елементи се изразува во минути 
кои се означуваат со бројките  15, 20, 30, 45, 60, 90, 
120, 180, 240, 360 и притоа се зема најкраткото време 
за кое се задоволени поставените барања. 

(4) Во рамките на пресметката на механичката от-
порност и стабилност на конструкцијата се прикажува 
и пресметката на отпорноста на пожар, според барања-
та од став (1) на овој член.  

(5) Отпорност на пожар може да се испитува и ла-
бораториски согласно македонските стандарди.  

(6) Конструкциите или нивните елементи се изведу-
ваат согласно параметрите содржани во  Табелите 1, 2 
и 3 во Прилог 1 од овој правилник, освен ако со овој 
правилник поинаку не е пропишано. 

(7) Ако во заштитениот простор е вграден автомат-
ски систем за дојава и гасење на пожарот, конструкци-
ите или нивните елементи можат да имаат за еден сте-
пен пониска пожарна отпорност од пропишаната во Та-
бела 1, Прилог 1 од овој правилник.  
 

Член  5 
(1) Во објектите треба да се применуваат градежни 

производи со реакција на пожар согласно Прилог 2, Та-
бели 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 од овој правилник, 
во согласност со македонските стандарди МКС EN 
13501-1 и МКС EN 13501-5. Класите на реакции на по-
жар се дадени во Прилог 6. 

(2) Реакцијата на пожар на градежниот производ, 
одредена согласно став (1) на овој член, може во внат-
решниот простор на објектот да се намали за еден сте-
пен во случај кога во објектот е вграден систем за авто-
матско гасење на пожар.  
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(3) Класите на реакција на пожар на градежните 
производи кај индустриски објекти се определуваат 
според подгрупата во која припаѓаат согласно на бара-
ната заштита од пожар, во согласност со член 3 од овој 
правилник. Ако бројот на лица во објектот е мерка за 
класификацијата, се зема онаа смена во која во објек-
тот може да се затекнат најголем број лица.  

(4) Градежниот производ во однос на реакција на 
пожар треба да биде со најмалку класа Е. 
 
III. СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕ НА ПОЖАР И/ИЛИ 

НА ЧАД ВО ОБЈЕКТОТ, ПОЖАРЕН СЕКТОР  
И ДИМЕН СЕКТОР 

 
Член 6 

(1) Објектот се дели на пожарни и/или на димни 
сектори, во зависност од намената и останатите пара-
метри (пожарно оптеретување, зафатеност на просто-
рот, висина, системи за автоматско јавување и гасење 
на пожар и друго). 

(2) Со поделбата на пожарни и/или димни сектори 
треба да бидат опфатени евакуациските патишта, атри-
уми, вертикални канали за водење на разни инсталации 
на границите на пожарниот сектор (вентилациски и 
климатизациски системи и слично), окна од лифтови 
кои меѓусебно поврзуваат повеќе пожарни сектори, 
простори за сместување на погонски уреди и простори 
за сместување средства и системи за автоматско јавува-
ње и гасење на пожар. 

(3) Отпорноста на пожар на целата носечка кон-
струкција треба да биде еднаква или поголема од от-
порноста на пожар на одделните конструктивни систе-
ми или елементи за соодветниот пожарен сектор. 

(4) За индустриски објекти, површините на пожар-
ните и/или на димните сектори и нивната отпорност на 
пожар се определуваат според Табела 2 во Прилог 1 од 
овој правилник. 

(5) Кај надземни катови на станбени објекти пожар-
ниот сектор може да има максимална нето површина 
до 1200 m2, a кај канцелариски простории до 1600 m2. 
Должината на секторот не треба да надминува 60 m, а 
пожарниот сектор може да опфаќа најмногу 4 надзем-
ни ката. Големината на пожарниот сектор за простор 
на подземни катови, кои имаат станбена и канцеларис-
ка намена, не треба да надминува 800 m2. 

 (6)  За објектите кај кои поделбата на сектори не е 
соодветна или оправдана од функционална причина 
(спортски сали, саемски и изложбени павиљони, 
концертни сали и сл.), пожарната отпорност може да се 
определи со примена на пресметковни методи и/или 
модели кои се дадени во македонските стандарди за 
проектирање на конструкции за пожарно дејство: МКС 
EN 1992-1-2, МКС EN 1993-1-2, МКС EN 1994-1-2, 
МКС EN 1995-1-2, МКС EN 1996-1-2 и МКС EN 1999-
1-2. 
 

Член  7 
(1) Конструкциите и елементите кои ги раздвојува-

ат пожарните и/или димните сектори се делат на: 
– пожарни ѕидови (внатрешни и надворешни), кои 

се градат како непрекинати конструкции од темел до 
кров и 

– други преградни конструкции и елементи отпор-
ни на пожар кои ги дефинираат границите на пожарни-
от и/или димниот сектор. 

(2) Отпорноста на пожар на конструкцијата на по-
жарниот ѕид треба да биде најмалку REI-M 90, а гра-
дежните производи кои се вградени во пожарниот ѕид 
треба да бидат најмалку со реакција на пожар A2-s1d0. 

(3) По исклучок од став (1) алинеjа 1 на овој член 
можат да се градат и пожарни ѕидови во комбинација 
со тавани без отвори (на пример при раздвојување на 
згради со различна висина) со иста отпорност и реак-
ција на пожар. 

(4) Други преградни конструкции и елементи на 
граница на пожарните сектори (ѕидови и тавани на ева-
куациски ходници, пожарен сектор, поединечен прос-
тор на висина на еден или повеќе катови и слично) не 
треба да ги пресекуваат пожарните ѕидови од темел до 
покрив. 

(5) Отпорноста на пожар на преградните конструк-
ции и елементи отпорни на пожар и/или чад на граница 
на пожарниот и/или димниот сектор се определува спо-
ред Табелите 1, 2 и 3 во Прилог 1 од овој правилник. 
 

Член  8 
Пожарни ѕидови треба да се градат: 
– кај објекти кај кои завршниот (последниот) ѕид е 

оддалечен помалку од 3 метри од соседниот објект (по-
стоечки или предвиден со план); 

– кај објекти со голема должина и згради во низа 
(со должина поголема од 60,00 метри), освен кај објек-
ти кај кои тоа не е можно од функционални причини 
(спортски сали, концертни сали, индустриски објекти и 
слично); 

– кај објекти со различна висина кои се спојуваат 
преку различни пожарни сектори и 

– кај објекти со повеќе намени. 
 
НАЧИНИ НА ИЗГРАДБА НА ПОЖАРНИ ЅИДОВИ И 

ДРУГИ КОНСТРУКЦИИ НА ГРАНИЦА  
НА ПОЖАРЕН СЕКТОР 

 
Член  9 

(1) Внатрешните пожарни ѕидови се изведуваат нај-
малку 0,30 метри над кровна површина со негорлива 
покривка (реакција на пожар А1 или А2-s1 d0) или 0,60 
метри кај кровни површини со горлива покривка (реак-
ција на пожар од E до B). 

(2) Наместо внатрешен пожарен ѕид од став (1) на 
овој член, може под кровната површина да се изведе 
двострана конзола (лево и десно од внатрешниот пожа-
рен ѕид или само на една страна со двојна ширина)  со 
иста отпорност на пожар и во ширина од 0,50 метри од 
секоја страна, но без барање конзолата да го задоволи 
својството за механички удар (М). Кај кровни површи-
ни со горлива покривка, за да се спречи пренесувањето 
на пожарот потребно е над конзолата, по целата нејзи-
на ширина, да се предвиди покривка и топлинска изо-
лација од негорливи градежни производи (реакција на 
пожар А1 или А2 s1 d0). 

(3) Графичкиот приказ на начинот на изведба на по-
жарните ѕидови од ставовите (1) и (2) на овој член е да-
дени на Слика 5 во Прилог 3 од овој правилник. 
 

Член  10 
(1) Заради спречување на хоризонтелен пренос на 

пожар преку прозорци и други отвори на фасадата на 
зградата, лево и десно од средината на пожарниот ѕид, 
кој е на граница на пожарниот сектор, се градат надво-
решни ѕидови со иста отпорност на пожар како и ѕидот 
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на границата на пожарниот сектор, секој со ширина од 
најмалку 1,00 метар или само еднострано, но така што 
должината на ѕидот да изнесува 2,00 метри (Слика 1 во 
Прилог 3). За објекти од категориите А2, В1, В2 и V 
вкупната должина може да изнесува 1,00 m. 

(2) Наместо ѕидовите опишани во став (1) на овој 
член да се изведат на фасадата на зградата, пожарниот 
ѕид за раздвојување на пожарниот сектор може да изле-
гува надвор од фасадата на зградата, најмалку 0,5 
метри. 

(3) Отпорноста на пожар на ѕидот од ставовите (1) и 
(2) на овој член, во случај кога во зградата е вграден 
систем за автоматско јавување и гасење на пожар, мо-
же да биде помала за еден степен од пропишаната, но 
не помала од Е 30 или EW 30, во кој случај е потребна 
пресметка во главниот проект, односно ЕI 30 без 
пресметка во главниот проект. 
 

Член  11 
(1) Кај згради со вовлечени површини во основата, 

кај кои пожарните сектори се спојуваат под агол една-
ков или помал од 1350, заради спречување на хоризон-
тален пренос на пожарот од еден пожарен сектор на 
друг преку аголниот спој, се градат ѕидови со иста от-
порност на пожар како и ѕидот на границата на пожар-
ниот сектор во должина од 5,00 метри, мерено од внат-
решниот агол во кој се спојуваат пожарните сектори, 
на начин прикажан на Слика 2 во Прилог 3 од овој пра-
вилник. За објекти од категориите А2, В1, В2 и V се 
дозволува должина на ѕидовите од 3,00 метри. 

(2) Графичкиот приказ на начинот на спречување 
на пренос на пожар од различни пожарни сектори пре-
ку спојот во аголот, е даден на Слика 1 во Прилог 3 од 
овој правилник. 

(3) Отпорноста на пожар на ѕидовите од став (1) на 
овој член, во случај кога во зградата е вграден систем 
за автоматско јавување и гасење на пожар, може да би-
де за еден степен помала од пропишаната, но не пома-
ла од Е30 или EW 30, во кој случај е потребна пресмет-
ка во главниот проект, односно ЕI 30 без пресметка во 
главниот проект. 
 

Член  12 
Кај згради со различна висина, кога на кровот на 

пониската зграда се наоѓаат отвори на оддалеченост 
помала од 5,00 метри од фасадата на повисоката 
зграда, или се наоѓа таванска, односно кровна кон-
струкција која не ја задоволува пропишаната отпор-
ност на пожар, пожарниот ѕид се изведува на начин 
прикажан на Сликите 3 и 4 во Прилог 3 од овој правил-
ник. 
 

Член  13 
(1) Заради спречување на вертикален пренос на по-

жарот по фасадата на зградата преку отвори од понис-
киот кат, кој претставува посебен пожарен сектор, на 
повисоките катови, кои се други пожарни сектори, пот-
ребно е да се изведе вертикален градежен елемент по-
меѓу отворите (парапет) со иста отпорност на пожар 
како и на пожарните сектори кои се раздвојуваат. Ви-
сината на градежниот елемент (парапетот) кој ги раз-
двојува катовите треба да биде најмалку 1,20 m (шири-
на на прекин) или да има должина 1,20 m како збир на 
составните вертикални и хоризонтални градежни еле-
менти, на начин прикажан на Слика 6 во Прилог 3 од 
овој правилник. 

(2) Покрај начинот на спречување на пренос на по-
жар определен со член 12 од овој Правилник и со ста-
вот (1) на овој член, димензиите и отпорноста на пожар 
на елементите кои го спречуваат ширењето на пожарот 
од пониска на повисока зграда или на елементот кој ги 
раздвојува катовите по вертикала (ширина на прекин), 
можат да се определат со моделирање и/или со 
пресметка според македонскиот стандард МКС EN 
1991-1-2. 
 

ИЗВЕДБА НА ПОЖАРНО БЕЗБЕДНИ ФАСАДИ 
 

Член  14 
(1) Фасадите на зградите се изведуваат од градежни 

производи со реакција на пожар дадена во Табелите 
4.1, 4.2 и 4.3 во Прилог 2 од овој правилник. 

(2) При изведба на контактна топлинска изолација 
на фасадата со горливи материјали, на градежните еле-
менти од член 10 ставови (1) и (2) и член 11 став (1) од 
овој правилник, со кои се спречува преносот на пожар 
во хоризонтален правец, како и на градежните елемен-
ти од член 13 став (1) од овој правилник, кои се поста-
вуваат помеѓу отворите од различни пожарни сектори 
за да се спречи ширењето на пожарот по вертикала, фа-
садата треба да се изведе со негорлива топлинска изо-
лација (реакција на пожар А1 или А2-s1d0). При извед-
ба на вентилирани фасади, со горливи или негорливи 
материјали за топлинска изолација, потребно е да се 
спречи ширењето на пожарот преку слојот за вентили-
рање во ширината на наведените градежни елементи 
кое се постигнува со поставување на бариери кои кај 
класифицирани системи се изведуваат согласно упат-
ствата на производителот. 

(3) Кај згради од категориите В1, B2 и V кои прет-
ставуваат еден пожарен сектор (вклучувајќи го и ска-
лишниот простор кој може да биде посебен пожарен 
сектор), а кај кои се применува контактна фасада од 
горлива топлинска изолација, за да се спречи ширење 
на пожарот преку фасадата, непосредно околу отвори-
те на фасадата (прозори, врати и др.), бочно и над отво-
рот или само хоризонтално над отворот, но со должина 
поголема од 30 cm лево и десно од крајниот раб на от-
ворот, се изведува противпожарен слој (бариера) од не-
горлива топлинска изолација (класа на реакција на по-
жар А1 или А2-s1d0), со ширина најмалку 20 cm (слика 
7а во Прилог 3). 

(4) По исклучок од став (3) на овој член, топлинска-
та изолација со класа на реакција на пожар А1 или А2-
s1d0 може да се изведе како хоризонтален континуиран 
слој со ширина најмалку 50 cm околу целата зграда на 
ниво на меѓукатната конструкција, најмалку на секој 
втор кат, но најмногу на висина од 50 cm од горниот 
раб на отворот (слика 7б во Прилог 3) или комбинира-
но (слика 7в во Прилог 3), во кој случај се поставува 
бариера и на вертикалната ивица на објектот. Негорли-
вите бариери се лепат и механички се прицврстуваат 
на фасадниот ѕид на начин кој во случај на пожар спре-
чува отпаѓање на топлинската изолација.  

(5) Кај згради од категориите В1, B2 и V кои прет-
ставуваат еден пожарен сектор (вклучувајќи го и ска-
лишниот простор кој може да биде посебен пожарен 
сектор), при изведба на вентилирани фасади, со горли-
ви или негорливи топлински изолации, потребно е да 
се спречи ширењето на пожарот преку отворите на фа-
садата низ вентилациониот слој кое се постигнува со 



 Стр. 26 - Бр. 99                                                                                         3 август 2017 
 

 

поставување на бариери над отворите на фасадата или 
над секој втор кат. Бариерите кај класифицирани систе-
ми се изведуваат согласно упатствата на производите-
лот. 
 
СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕ НА ПОЖАРОТ ПРЕКУ 
ОТВОРИ  ВО   КОНСТРУКЦИИТЕ  И  ЕЛЕМЕНТИТЕ 
КОИ ГИ ОГРАНИЧУВААТ ПОЖАРНИТЕ СЕКТОРИ 

 
Член  15 

(1) Во елементите за раздвојување на пожарен 
и/или димен сектор може да се постават отвори заради 
премин на луѓе, технолошки или архитектонски при-
чини. 

(2) За отвори од став (1) на овој член се сметаат от-
вори во кои се вградуваат подвижни елементи за затво-
рање на отворите (врати и слично), отвори за премин 
на климатизациски, вентилациски, електрични инста-
лации, разни цевоводи, инсталациски окна и канали, 
како и капаци на нивните ревизиони отвори, отвори за 
премин на возно окно на лифтови, оџаци, отвори за 
вградување на светлопропусни ѕидови и слично. 

(3) Подвижните елементи за затворање на отворите 
во преградните конструкции отпорни на пожар и/или 
чад, кои ги ограничуваат пожарните и/или димните 
сектори, во случај на пожар треба да го затворат отво-
рот за да може во пропишаното време на пожарна от-
порност да се спречи ширењето на пожарот и чадот на 
соседниот пожарен сектор, односно соседниот објект. 

(4) Подвижни елементи за затворање на отворите 
од став (1) на овој член се сите типови на врати (роти-
рачки, лизгачки, врата со навртување на осовина, па-
ѓачка врата, врата на возно окно од лифт и други 
врати), елементи за затворање на отвори во ѕидови низ 
кои поминуваат подвижни ленти, капаци во каналите 
на вентилациските и климатизациските системи, разни 
типови на завеси и слично, кои се отпорни на пожар 
и/или чад. 
 

Член  16 
(1) За затворање на отвори за премин со подвижни 

елементи можат да се користат елементи кои имаат от-
порност на пожар и/или чад еднаква со пожарната от-
порност на конструкцијата и елементите во кои се 
вградени или за еден степен помала, но не помала од Е 
30 кога површината на подвижните елементи е до 20% 
од површината на конструкцијата или на елементите во 
кои се вградуваат. 

(2) На границите на пожарните сектори можат да се 
вградат елементи за затворање на отвори со отпорност 
на пожар: EI 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240. 

(3) На границите на димните сектори можат да се 
вградат елементи за затворање на отвори со отпорност 
на пожар и/или чад: E-S 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 
240. 

(4) За затворање отвори на границите на пожарните 
сектори од став (2) на овој член, можат да се вградат 
елементи со отпорност на пожар:  EW 20, 30, 60, во кој 
случај е потребна пресметка во главниот проект. 

(5) За затворање на возно окно на лифт можат да се 
користат врати со следниве отпорности на пожар: 

– за евакуациски и противпожарни лифтови, ако е 
возното окно на лифтот на граница на пожарниот сек-
тор: EI 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 

– за лифтови за кои не се поставуваат барања за 
евакуација, ако е лифтот на граница на пожарниот сек-
тор: EW 20, 30, 60, 

– ако е возното окно на лифтот граница на димен 
сектор: E-S 15, 30, 45, 60, 90, 120. 

(6) Подвижните елементи за затворање на отвори 
треба да бидат опремени со уред за автоматско затво-
рање. 

(7) Во пожарните ѕидови од член 8 од овој правил-
ник се вградуваат само подвижни елементи со иста от-
порност на пожар како и пожарниот ѕид. 
 

Член  17 
(1) Спречување на ширење на пожар и чад на сосе-

ден пожарен сектор преку  инсталациски отвори на 
граница на пожарниот сектор се врши со: 

– вградување цевни бариери (противпожарни ман-
жетни и друго) и прегради на местото на влез на цево-
водот или кабелскиот канал во конструкцијата која го 
ограничува пожарниот сектор чија отпорност на пожар 
и/или чад е еднаква на отпорноста на пожар на таа кон-
струкција или е за еден степен помала, но не помала од 
EI 15. 

– обложување на цевоводот или кабелскиот канал 
со облога чија реакција на пожар и отпорност на пожар 
и/или чад е иста како и на конструкцијата низ која по-
минува, 

– поставување на цевоводот во окна и канали чии 
ѕидови имаат отпорност на пожар и/или чад како и кон-
струкцијата низ која поминува. 

(2) Елементите за затворање на отвори на граница 
на пожарен и/или димен сектор од став (1) на овој член 
можат да бидат со отпорност на пожар: EI 15, 20, 30, 
45, 60, 90, 180, 240, а за затворање на отвори на грани-
ца на димни сектори со отпорност: E-S 15, 20, 30, 45, 
60, 90, 180, 240. 
 

Член  18 
(1) За надворешни изолации, облоги, парни брани, 

фолии и слични облоги на цевки и канали треба да се 
користат негорливи градежни производи (реакција на 
пожар А1 или А2 sl d0), а кога во објектот е предвиден 
автоматски систем за гасење на пожар може да се ко-
ристат и тешко горливи градежни производи (реакција 
на пожар најмалку С s3 d2), согласно македонски стан-
дард MKC EN 13501-1. 

(2) Одредбите од став (1) на овој член не се приме-
нуваат во случај кога: 

– цевоводите и каналите не поминуваат низ просто-
ри на евакуациски патишта, 

– цевоводите и каналите не се изведени над спуш-
тени тавани кои ја штитат носечката конструкција од 
пожар, освен кога имаат отпорност на пожар која треба 
да биде иста или поголема од онаа која ја има спуште-
ниот таван. 
 

IV. СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕ НА ПОЖАР НА 
СОСЕДНИ ОБЈЕКТИ 

 
Член  19 

Спречување на ширење на пожар на соседни објек-
ти се однесува на: 

– објекти во непосредна близина и 
– објекти кои се допираат со надворешните ѕидови. 



3 август 2017  Бр. 99 - Стр. 27 

 
 

 

Член  20 
Спречување на ширење на пожар на соседни објек-

ти се врши со примена на соодветни мерки, како што 
се: 

- одредување на безбедносни растојанија и други 
мерки на ниво на документи за просторно уредување 
(просторни и урбанистички планови); 

- одредување на безбедносни растојанија на ниво на 
предметни локации (на пример безбедносни растојани-
ја кај резервоари за запаливи течности и гасови, 
постројки со зголемен ризик од настанување на пожари 
и експлозии, објекти и постројки со високо пожарно 
оптеретување и слично); 

- изведба на пожарни ѕидови со најмала отпорност 
на пожар REI-M 90; 

- изведба на надворешни ѕидови со одредена отпор-
ност на пожар и изведба на ѕидни облоги и изолации 
(фасада на објектот) со реакција на пожар A1 ili A2-
sld0; 

- ограничување на површината на незаштитените 
отвори и 

- вградување на системи за автоматско јавување и 
гасење на пожар. 
 

Член 21 
Кога оддалеченоста на два соседни објекта со мало 

пожарно оптоварување (помало од 1000 МЈ/m2) е по-
мала од 3,00 метра, ѕидовите и таваните (покривите) 
кои се граничат со соседните објекти треба да имаат 
отпорност на пожар согласно Табела 1 во Прилог 1 од 
овој правилник, а вградените градежни производи тре-
ба да имаат реакција на пожар согласно Табелите 4 и 7 
во Прилог 2 од овој правилник. 
 

Член 22 
(1) Кога еден од соседните објекти е со пожарно оп-

товарување од 1000 МЈ/m2 и повеќе, меѓусебната без-
бедносна оддалеченост на објектите се дефинира во 
главниот проект. 

(2) Ако со оглед на постоечката состојба во просто-

рот, не е можно да се постигне безбедносна оддалече-
ност согласно ставот (1) на овој член, потребно е да се 
изведе пожарен ѕид со отпорност на пожар REI-M 90, 
при пожарно оптоварување во објектите помало од 
1000 МЈ/m2, односно пожарен ѕид со отпорност на по-
жар REI–M 120, при пожарно оптоварување поголемо 
од 1000 МЈ/m2, а вградените градежни производи тре-

ба да имаат реакција на пожар A1. 
(3) Ако наместо пожарен ѕид од ставот (2) на овој 

член се изведат надворешни ѕидови, тогаш тие треба да 
имаат иста отпорност на пожар која би ја имал и по-
жарниот ѕид, а евентуални отвори во надворешните ѕи-
дови треба да имаат отпорност на пожар како и надво-
решните ѕидови. 

(4) Отпорноста на пожар на пожарниот ѕид од став 

(2) на овој член може да се намали за еден степен, до-

колку во објектот со пожарно оптеретување поголемо 

од 1000 МЈ/m2 се вгради систем за автоматско јавува-

ње и гасење на пожар. Во тој случај, градежните произ-

води вградени во пожарниот ѕид според ставот (2) на 

овој член или надворешните ѕидови според ставот (3) 

на овој член, треба да имаат реакција на пожар најмал-

ку A2-s1 d0. 

СВЕТЛОПРОПУСТЛИВИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАНИЦА 
НА ПОЖАРЕН СЕКТОР 

 
Член  23 

(1) Во преградните конструкции отпорни на пожар 
и/или чад кои ги дефинираат границите на пожарните и 
димните сектори се вградуваат фиксни светлопропуст-
ливи елементи со иста отпорност на пожар и/или чад 
како и конструкциите во кои се вградуваат. 

(2) Фиксните светлопропустливи елементи кои се 
вградуваат во ѕидовите на границата на пожарниот сек-
тор треба да имаат пожарна отпорност EI 30, 45, 60, 90, 
180, 240, а фиксните светлопропустливи елементи кои 
се вградуваат во пожарните ѕидови треба да бидат нај-
малку со отпорност на пожар EI-M 90. 

(3) Со исклучок на пожарните ѕидови од член 8 од 
овој правилник, отпорноста на пожар на фиксни свет-
лопропустливи елементи може да биде помала за еден 
степен од отпорноста на пожар на елементите во кои се 
вградени, но не помала од EI 30, доколку површината 
на светлопропустливиот елемент е до 20% од површи-
ната на елементот во кој е вграден. 

(4) Фиксните светлопропустливи елементи поставе-
ни во отвор на граница на пожарен сектор, наместо со 
пожарна отпорност ЕI 30, 45, 60, 90, 180, 240 можат да 
бидат со пожарна отпорност EW 30, 45, 60, 90, 180, 
240, во кој случај е потребна пресметка во главниот 
проект. 

(5) Фиксните светлопропустливи елементи кои се 
вградуваат во преградните конструкции отпорни на чад 
и во ѕидови на граница на димен сектор треба да имаат 
отпорност на пожар E-S 20, 30, 60, 180. 
 

V. СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ НА ЧАДОТ И  
ТОПЛИНАТА И СИСТЕМИ ЗА НАДПРИТИСОК 

 
Член 24 

(1) Ако не е предвиден систем за надпритисок, сис-
теми за одвод на чад и топлина треба да се предвидат 
во следните случаи: 

– кај сигурносни скали, согласно Табела 3 во При-
лог 1 од овој правилник; 

– кај подрумски простории без подрумски прозори 
или други отвори кои водат кон надворешниот простор 
(отвори на атриум, подвижни скали, степеништа и 
слично), кога: 

а) капацитетот на тој простор е поголем од 100 
лица, или 

б) катот кој го користат луѓето е на повеќе од 9 мет-
ри под најниското ниво на просторот за оддалечување 
(излезно ниво кон надворешниот простор) или кога 
има повеќе од едно ниво за престој сместен под најнис-
кото ниво на просторот за оддалечување; 

– кај затворени атриумски простори; 
– кај пожарни сектори без прозорци или врати на 

фасадата кои можат да се отворат, со пожарно оптова-
рување од 600 MJ/m² до 999 MJ/m² и со површина на 
пожарниот сектор поголема од 200 m², односно со пов-
ршина на пожарниот сектор поголема од 400 m² кај по-
жарните сектори во кои е вграден систем за автоматско 
јавување и гасење на пожар; 

– кај пожарни сектори без прозорци или врати на 
фасадата кои можат да се отворат, со пожарно оптере-
тување од 1000 MJ/m² до 1999 MJ/m² и со површина на 
пожарниот сектор поголема од 100 m², односно со пов-
ршина на пожарниот сектор поголема од 200 m² ако во 
него е вграден систем за автоматско јавување и гасење 
на пожар; 
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– во други случаи на пожарни сектори без прозорци 
или врати на фасадата кои можат да се отворат, со по-
жарно оптеретување над 2000 MJ/m² и површина на 
секторот поголема од 50 m², односно 100 m² ако е вгра-
ден систем за автоматско јавување и гасење на пожар. 

(2) Системите од став (1) на овој член се проектира-
ат според македонски стандард MKC EN 12101. 

 
VI. ЕВАКУАЦИСКИ ПАТИШТА 

 
Член  25 

Безбедно и навремено напуштање на зградата во 
случај на пожар се постигнува со примена на соодвет-
ни мерки, и тоа: 

– со распоред и број на евакуациски патишта, како 
и на излези соодветни на бројот на лица и нивната под-
вижност; 

– со одвојување на елементите кои ги ограничуваат 
евакуациските патишта (тавани, ѕидови, врати и 
слично) од другите делови на објектот, со елементи от-
порни на пожар и чад; 

– со избор на градежните производи за обложување 
на таваните, ѕидовите и подовите на евакуациските па-
тишта, со соодветна реакција на пожар; 

– со систем за одведување на чад и/или топлина; 
– со систем на уреди за создавање зголемен прити-

сок во евакуациските патишта за да се спречи навлегу-
вање на чад; 

– со систем за рано откривање и гасење на пожарот; 
– со систем за тревожење на корисниците на објек-

тот; 
– со нужно осветлување и знаци кои упатуваат кон 

евакуациските патишта; 
– со вградување на противпанични рачки на бра-

вите, притисни плочи, шипки и слично на евакуациски-
те врати. 
 

Член  26 
(1) Во објектот треба да постојат најмалку две ева-

куациски патеки, односно патеки за спасување, кои во-
дат во две различни насоки до надворешен простор, 
или безбедносно место во објектот и кои не завршуваат 
во ист пожарен и/или димен сектор. 

(2) Бројот на евакуациски патишта, односно патиш-
та за спасување, зависно од бројот на корисници на 
просторот изнесува: 

– најмалку 2 евакуациски патишта, ако е бројот на 
корисници помал од 500; 

– најмалку 3 евакуациски патишта, ако е бројот на 
корисници од 500 до 1000; 

– најмалку 4 евакуациски патишта, ако е бројот на 
корисници поголем од 1000. 

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, кај про-
дажно-услужни простори внатре во објект, кај кои бро-
јот на корисници е помал од 50, површината на просто-
рот е помала од 280 m2, пожарното оптоварување е по-
мало од 1000 МЈ/m2 и должината на заедничкиот дел 
на евакуацискиот пат е помала од 23 m,  односно пома-
ла од 30 m  со вграден систем за автоматско алармира-
ње и гасење на пожарот, може да се проектира само 
еден евакуациски пат. 

(4) Кај објекти со повеќе катови, евакуациските па-
тишта водат преку скали. Притоа најмалку едни скали 
треба да бидат изведени во согласност со барањата 
содржани во Табела 3 во Прилог 1 од овој правилник, а 
останатите со противдимна изведба, под услов скалите 
да водат до различни излези од објектот, односно да не 
завршуваат во ист пожарен и/или димен сектор. 

(5) Во случај на објекти од став (4) на овој член, ос-
вен кај згради од категоријата G кај кои катовите не се 
исклучиво наменети за домување и кај објекти кои пре-
тежно се составени од подземни катови или во кои 
престојуваат неподвижни лица и лица со намалена под-
вижност, како и лица кои не можат самостојно да се 
евакуираат (болници, домови за стари и изнемоштени, 
психијатриски установи, јасли, градинки и слично), од-
носно во кои престојуваат лица на кои им е ограничено 
движењето од безбедносни причини (казнени установи 
и слично), како и згради во кои постојат поединечни 
простори за собирање на повеќе од 300 лица, покрај 
евакуацискиот пат преку скали изведени согласно со 
барањата содржани во Табела 3 во Прилог 1 од овој 
правилник, еден од евакуациските патишта може да 
биде преку прозорец за спасување. Тој прозорец е со 
димензии најмалку 0,80 х 1,20 m, во висина на парапе-
тот или на заштитната ограда која не е пониска од 0,90 
m и не е повисока од 1,20 m.  Доколку времето на доа-
ѓање на пожарната служба за интервенција е во рамки-
те на 15 минути, најмалку еден таков прозорец треба да 
биде изведен во секој стан, односно во секоја деловна 
единица или во дел од таа единица на секој кат и треба 
да биде поставен на соодветно место на дофат на про-
тивпожарната техника.  

(6) Во случај на изведба на прозорци на  фасадата 
од фиксни стаклени елементи, тие елементи треба да се 
изведат од безбедносно стакло кое може да се скрши со 
употреба на едноставни алати со кои располагаат по-
жарникарите. Фиксните стаклени елементи, односно 
прозорци од став (5) на овој член треба да бидат обеле-
жени од надворешна страна како би биле лесно забеле-
жани од пожарникарите. 

(7) Во згради со повеќе ката и со повеќе од два ева-
куациски пата, прозорците за спасување можат да се 
користат само како еден евакуациски пат. 

(8) Кај згради кај кои од технички или други причи-
ни не е можно да се изведат прозорци за спасување 
и/или да се обезбедат соодветни оперативни противпо-
жарни површини (заштитени објекти, урбани подрачја 
и друго), за евакуациски пат доволно е да се обезбеди 
еден излез со скали под услов тие скали да се изведени 
со надпритисок, доколку е задоволена пропишаната 
должина на евакуацискиот пат до скалите. 

(9) Одредбата од став (8) на овој член не се однесу-
ва на згради кај кои е потребно да се обезбедат повеќе 
од два евакуациски пата или излези, како и на згради 
од категоријата G кои претежно се состојат од подзем-
ни катови или во кои престојуваат неподвижни лица и 
лица со намалена подвижност, како и лица кои не мо-
жат самостојно да се евакуираат (болници, домови за 
стари и изнемоштени, психијатриски установи, јасли, 
градинки и слично), односно во кои престојуваат лица 
на кои им е ограничено движењето од безбедносни 
причини (казнени установи и слично), како и објекти 
во кои постојат поединечни простори за собирање на 
повеќе од 300 лица. 
 

Член  27 
(1) За пресметување на бројот на евакуациски па-

тишта и нивната ширина се користи податокот за број 
на корисници, односно запоседнатост на просторот. 

(2) Бројот на корисници, односно запоседнатост на 
просторот се одредува според Прилог 4 од овој правил-
ник или на друг начин со кој недвосмислено може да 
се одреди бројот на корисници на просторот (вцртани 
места и друго), а важечки е поголемиот добиен број за 
запоседнатост на просторот. 
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Член  28 
(1) Вкупна должина на евакуацискиот пат е должи-

ната на патот кој води од најодалечената точка во која 
лицето може да се најде во просторијата до надвореш-
ниот простор, односно до безбедносно место. 

(2) Делови на евакуацискиот пат се: 
– заеднички дел на евакуацискиот пат кој претста-

вува дел од патот од најодалечената точка во просторот 
до местото каде корисникот може да избира излез во 
две различни насоки; 

– слеп ходник кој претставува дел од патот кој води 
во само една насока; 

– простор за оддалечување од излезот до безбеднос-
но место. 
 

Член  29 
(1) Најголемата вкупна должина на евакуацискиот 

пат од член 28 од овој правилник е: 
– 60,00 m во објекти со вграден систем за автомат-

ско јавување и гаснење на пожар; 
– 40,00 m  во објекти без вграден систем за автомат-

ско јавување и гаснење на пожар. 
(2) Најголемата вкупна должина на заедничкиот дел 

на евакуацискиот пат од член 28 од овој правилник е: 
– 30,00 m во објекти со вграден систем за автомат-

ско јавување и гаснење на пожар, освен индустриски 
објекти и подземни катови; 

– 23,00 m во објекти без вграден систем за автомат-
ско јавување и гаснење на пожар, освен индустриски 
објекти и подземни катови; 

– 15,00 m во подземни гаражи и индустриски об-
јекти. 

(3) Најголемата дозволена должина на слеп ходник 
од член 28 од овој правилник е: 

– 15,00 m во објекти со вграден систем за автомат-
ско јавување и гаснење на пожар, индустриски градби 
и подземни катови; 

– 6,00 m во објекти без вграден систем за автомат-
ско јавување и гаснење на пожар; 

(4) Одредбите од ставот (3) на овој член  не се одне-
суваат на згради за домување кои поседуваат пропиша-
ни евакуациски прозорци од секоја станбена единица, 
достапни на пожарникарите за безбедна акција за спа-
сување и гасење на пожарот, односно до 10,00 m дол-
жина на слепиот ходник ако тие услови не се испол-
нети. 

(5) Патната оддалеченост до излезот се мери на по-
дот или на друга пешачка површина (скали, коси прис-
тапи) и тоа по должина на средишната линија на вис-
тинскиот пат на движење, од најоддалечената точка во 
просторијата, вртејќи околу сите агли или препреки со 
растојание од нив 0,30 m и завршувајќи на средината 
на отворите на вратите кои водат во надворешен прос-
тор или безбедносно место. 
 

Член  30 
(1) Ширината на евакуациските скали се определу-

ва според бројот на лица на катот кој има најголема за-
поседнатост на просторот, со услов ширината на еваку-
ациските скали да не се намалува на пониските катови 
од објектот. 

(2) Потребната ширина на евакуациските патишта 
се определува како производ од бројот на лица од став 
(1) на овој член со коефициент според Табела 1 во При-

лог 5 од овој правилник, при што ширината на евакуа-
цискиот пат не може да биде помала од 1,10 m, освен 
кај високи згради кај кои ширината на евакуацискиот 
пат не може да биде помала од 1,25 m, како и кај прос-
торите со капацитет на запоседнатост до 50 лица кај 
кои ширината на евакуацискиот пат може да биде 0,90 m. 

(3) Светлата  ширина на вратите на евакуацискиот пат 
од став (2) на овој член треба да биде најмалку 0,90 m, ос-
вен во простории во кои се собираат помалку од 50 лица, 
во кој случај треба да изнесува најмалку 0,80 m. 
 

Член  31 
Отпорноста на пожар на конструкциите и елемен-

тите кои го ограничуваат евакуацискиот пат (ѕидови на 
степеништа, врати) се определува согласно Табела 3 во 
Прилог 1 од овој правилник. 
 

Член  32 
Градежните производи за обложување на тавани, 

ѕидови и подови на евакуациските патишта, треба да 
бидат со реакција на пожар како што е дадено во Табе-
лите 5 и 6 во Прилог 2 од овој правилник. 
 

Член  33 
(1) За згради во кои престојуваат повеќе од 300 

лица, како и за згради во кои престојуваат лица со на-
малена подвижност (болници, домови за стари и изне-
моштени лица и слично) чиј број е поголем од 50, а 
битните барања за заштита од пожар се определени 
според методи за пресметка и модели кои се различни 
од пропишаните во членовите 25-33 од овој правилник, 
треба да се изврши пресметка на времето за евакуација 
со која треба да бидат опфатени и лицата со намалена 
подвижност како би се потврдило дека времето за ева-
куација е во склад со одбраните параметри на објектот 
(отпорност на пожар на носечката конструкција и кон-
струкцијата на евакуациските патишта, должините на 
евакуациските патишта, брзината на развој на пожарот 
и друго). 

(2) За пресметка на времето за евакуација се корис-
тат методологии за пресметка, како што се: динамички 
модели на струење, мрежни модели или индивидуални 
модели, односно модели и пресметки кои земаат во 
предвид повеќе фактори кои имаат влијание на евакуа-
цијата, и тоа: 

– карактеристики на пожарот кои ги опфаќаат по-
жарното оптоварување, природата на согорување, рас-
поредот на пожарното оптоварување, степенот на топ-
линско зрачење, условите за довод на воздух и друго; 

– карактеристики на зградата кои ги опфаќаат архи-
тектонските карактеристики (должина, висина, отвори 
на ѕидовите), карактеристики на конструкцијата, систе-
ми за јавување и/или гасење, системи за одвод на чад и 
топлина и друго, 

– карактеристики на корисниците кои ги опфаќаат 
бројот на корисници, нивниот распоред во објектот, 
состојбата на будност (ден, ноќ), физичката состојба 
(подвижни, неподвижни) старосната и ментална сос-
тојба, познавањето на објектот и друго. 
 

Член  34 
Осветлување во случај на нужда и означување на 

евакуациските патишта се врши согласно македонски-
те стандарди МКС EN 1838, МКС EN 50171  и МКС 
EN 50172. 
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Член  35 
Вратата на евакуацискиот пат, освен кај станбените 

згради, како и просторите на зградите и објектите во 
кои се собираат помалку од 50 лица, треба да бидат оп-
ремени со противпанични рачки на бравите, притисни 
плочи, притисни шипки и слично, согласно македон-
ските стандарди МКС EN 179 и/или МКС EN 1125, кои 
се отвораат во правец на излезот или клизно, со вграде-
ни соодветни уреди за автоматско или рачно отворање 
во случај на пожар. 
 

VII. ЗАШТИТА НА СПАСИТЕЛИТЕ 
 

Член  36 
Мерките за заштита на спасителите се во зависност 

од намената на објектот и неговите карактеристики 
(висина, број на лица, пожарно оптоварување и друго) 
и се однесуваат на: противпожарни пристапи и пов-
ршини за противпожарна работа (манипулативни  пов-
ршини); отпорност на пожар на носечката конструкци-
ја која овозможува и подолго дејствување на пожарни-
карите заради гасење или пребарување на објектот; 
уреди за снабдување со вода (надворешна хидранска 
мрежа) со сигурен извор; безбедносни скали; нужно 
осветлување; противпожарни дигалки; резервно напо-
јување со електрична енергија; склопки/вентили на 
системите за снабдување со електрична енергија,  плин 
и друго на достапно место; принудна или природна 
вентилација на подземните катови на објектот; основа 
на објектот поставена на место достапно на пожарни-
карите; ознаки на опасните материи во објектот и 
друго. 
 

Член  37 
(1) Противпожарните пристапи треба да се одржу-

ваат трајно проодни. 
(2) Ако од било која причина преминот низ против-

пожарниот пристап треба да се ограничи, пречките тре-
ба да се постават во облик на рачни, полуавтоматски 
или автоматски рампи, а пожарникарите треба да имаат 
можност да ги отворат. 
 

Член  38 
(1) Објектите кај кои на фасадата се изведуваат 

фиксни стаклени елементи треба да имаат или ротирач-
ки прозорци или фасадни елементи изведени од калено 
безбедносно стакло кое може лесно да се скрши со ед-
ноставни алати (секира, чекан и слично), на секој кат и 
во секое пожарно одделение, на растојанија од најмно-
гу 25,00 m мерено од оските на два соседни елемента, 
достапни на пожарникарите заради безбедна акција за 
спасување и гасење. 

(2) Минималните димензии на елементите од став 
(1) на овој член се 0,80 x 1,20 m, со висина на парапе-
тот на внатрешна страна на фасадата не помала од 0,90 
m и не поголема од 1,20 m. Овие елементи треба да би-
дат видно означени од надворешна страна со знак со 
минимални димензии 20,00 х 20,00 cm. 

(3) Ротирачкиот прозор од внатрешната страна се 
отвора со опрема и алати со кои располагаат пожарни-
карите. Од внатрешната страна, на видно место, во 
непосредна близина на прозорот треба да се постави 
напис: „ПРОЗОРЕЦ ЗА СПАСУВАЊЕ“. 

(4) Покрај елементите од калено стакло од став (1) 
на овој член, на видно место и во непосредна близина 
треба да биде поставен чекан за кршење на  стаклото, 

покрај кој треба да има натпис: „ПРОЗОРЕЦ ЗА СПА-
СУВАЊЕ – ДА СЕ СКРШИ СТАКЛОТО ВО СЛУЧАЈ 
НА ОПАСНОСТ“.  
 

Член  39 
(1) Ако во зградата треба да се вгради противпожа-

рен лифт, се применуваат македонските стандарди 
МКC EN 81-58:2007 и MKC EN 81-72:2015, кои се од-
несуваат на противпожарни лифтови.  

(2) Лифтовите од став (1) на овој член треба да има-
ат секундарна локација за излез на лицата на безбед-
носно место, во случај пожарот да е настанат во близи-
на на примарната локација. 
 
VIII. ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР И 

ЕКСПЛОЗИИ KAJ ИНДУСТРИСКИ ГРАДБИ 
 

Член 40 
(1) Посебните мерки за заштита од пожар и експло-

зии за индустриски градби се однесуваат на сите видо-
ви индустриски градби во кои се вршат разни техничко 
технолошки и хемиски процеси, како и сите помошни 
и придружни објекти и простории условени од техно-
лошкиот процес.  

(2) Во зависност од техничко - технолошкиот и хе-
мискиот процес, индустриските градби се класифици-
раат во три подгрупи, и тоа: 

1. Градби од подгрупа 1 (ПГ1) се индустриски град-
би во кои во технолошкиот процес се произведуваат и 
користат запаливи материи кои што создаваат запаливи 
гасови, материи способни да горат без присуство на 
кислород, материи способни со воздухот да создаваат 
експлозивни смеши, материи способни во контакт со 
вода да развиваат запаливи гасови, материи способни 
да се самозапалуваат, гасови под притисок, втечнати 
гасови и гасови растворени под притисок, запаливи 
течности со точка на палење од 60°С, радиоактивни 
материи, отровни материи, експлозивни материи, мате-
рии кои оксидираат, цврсти запаливи материи чија пра-
шина тлее на температура од 350°С или имаат точка на 
палење на прашината во воздухот на темература над 
450°С (индустрија на ацетилен, индустрија на пластич-
ни материјали, рафинерии на гасови и нафта, индус-
трија на алкохоли, хемиска индустрија, индустрија на 
вештачки ѓубрива, дрвна индустрија, мелници, скла-
дишта за запаливи течности и гасови и други слични 
индустриски објекти); 

2. Градби од подгрупа 2 (ПГ2) се индустриски град-
би во кои што во технолошкиот процес се произведува-
ат и користат запаливи цврсти, течни и гасовити запа-
ливи материи кои во контакт со извор на палење (ис-
кра, отворен пламен, вжарени тела) лесно се палат и 
продолжуваат да горат (тексилна индустрија, индус-
трија за трикотажа, кожарска индустрија, електро ин-
дустрија, индустрија за производство на хартија и 
картон, прехрамбена индустрија, индустрија за конди-
торски производи, индустрија за пиво, занаетчиски и 
услужни работилници и др.) и 

3. Градби  од подгрупа 3 (ПГ3) се индустриски 
градби во кои во технолошкиот процес се произведува-
ат или преработуваат материи кои имааат поголема от-
порност на дејство на пожар, материи кои се тешко за-
паливи, спорогорливи и негорливи (индустрија за мета-
ли и неметали, керамичка индустрија, индустрија за 
градежни материјали, металопреработувачка индустри-
ја и др.). 
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Член 41 
(1) Поделбата на индустриските градби на пожарни 

сектори се врши согласно Табела 2, Прилог 1 од овој 
правилник. 

(2) Елементите од внатрешната и надворешната об-
работка се проектираат и изведуваат од материјали со 
реакција на пожар согласно табелите дадени во Прилог 
2 од овој правилник, при што индустриските градби од 
Подгрупа 1 и 2 се третираат како објекти од категорија 
G, додека категоријата на индустриските градби од 
Подгрупа 3 се определува согласно член 3 од овој пра-
вилник. 
 

Член 42 
(1) За сите подгрупи на индустриски градби се про-

ектира непречен пристап за пожарните возила од нај-
малку две, по можност спротивни страни на градбата. 

(2) Комуникациските површини внатре во индус-
триските градби се проектираат и означуваат во сог-
ласност со членовите 25-35 од овој правилник.  

(3) За градбите и просториите од првата и втората 
подгрупа на индустриски градби каде се ракува со лес-
но запаливи материи, ниту едно работно место не треба 
да е одалечено повеке од 10 m од најблискиот излез. 

(4) Рамните и коси површини, како главни комуни-
кации за луѓе и пренос на материјали, се проектираат 
со најголема косина од 10 % (1:6). Горната завршна об-
работка на овие рампи се проектира со примена на ма-
теријали кои спречуваат лизгање. 

(5) Рампите и скалите кои совладуваат висина пого-
лема од еден метар имаат ограда со ракофат, а нејзина-
та висина не е помала од еден метар. 

(6) Светлата широчина на главните скалишни прос-
тори се проектира така да не може да биде помала од 
1,20 m со ракофати од двете страни. 

(7) Во комуникациите и на излезите не се складира-
ат предмети со кои се намалува пропусната моќ на из-
лезите и се попречува движењето на луѓето. 

(8) Рабовите на комуникациските површини кои се 
во рамнината на подот на индустриската градба се обе-
лежуваат со ленти со силно жолта боја со широчина на 
лентата од шест до осум сантиметри. 

(9) Просторот за складирање во производни погони 
и магацини се означува со ленти со бела боја со широ-
чина на лентата од пет до осум сантиметри. 

(10) За индустриските градби треба да се обезбеди 
пристап на кровот со надворешни фиксни скали (пора-
ди чистење на снегот, одстранување на дефектите, од-
ржување на транспарентните кровни површини и гасе-
ње на пожар), а кај градбите со повеќе од еден кат и 
преку отвор во еден од скалишните простори. 

(11) Фиксните скали кои совладуваат поголема ви-
сочина од два метра имаат заштитна ограда против па-
ѓање. Најголемо дозволено растојание на пречките кај 
скалите изнесува 30 cm. 
 

Член 43 
Во високи хали со галерии и кај катни индустриски 

градби не се проектираат лифтови за евакуација на ли-
ца од загрозениот простор или се проектираат против-
пожарни лифтови согласно член 39 став (1) од овој 
правилник. 
 

Член 44 
Пред излезите од објектите каде се работи со лесно 

запаливи материи, на растојание од 10 m можат да се 
предвидат отворени базени со вода со длабочина од 
еден метар. 

Член 45 
Прозорците на просториите во кои се ракува со лес-

но запаливи течности - гасови, се проектираат и изве-
дуваат така да бидат снабдени со метални мрежи со от-
вори на окната ƒ= 0,75mm и со можност за лесно отво-
рање од внатрешноста на просториите. 
 

Член 46 
(1) Напојувањето со електрична енергија на објек-

тите од член 40 од овој правилник се проектира така 
што во случај на пожар да може да се исклучува од 
пристапни места, парцијално или во целиот објект. 

(2) Електричните светилки во комуникациите се 
проектираат и изведуваат на растојание не помало од 
два метра од нивото на готовиот под. 

(3) Греењето за целата градба се проектира и изве-
дува така што во случај на пожар да може да се исклу-
чи од пристапно место. 
 

Член 47 
(1) При проектирањето и изведувањето на изолаци-

јата на објектите од член 40 од овој правилник треба да 
се земе во предвид: 

- растојанието меѓу објектите, особено растојанието 
меѓу најблиските објекти; 

- правецот на ветровите и нивниот интензитет и 
- можноста за проширување на пожарот низ отвори-

те на прозорците, вратите и други отвори ориентирани 
кон другите објекти. 

(2) Материјалите за обложување на ѕидовите, подо-
ви и таваните се проектираат и изведуваат согласно Та-
белите дадени во Прилог 2 од овој правилник. 
 

Член 48 
(1) За алармирање во случај на пожар и потреба за 

евакуација и напуштање на објектот од страна на при-
сутните лица, во проектите се предвидува сигнална, 
звучна или светлосна инсталација или други средства 
за известување на вработените или евентуалните посе-
тители. 

(2) Во проектите се предвидуваат места за поставу-
вање на: 

- противпожарни апарати (рачни преносни и рачни 
превозни); 

- инсталации за гасење на пожар со вода, јаглен 
двооксид, инерген, аргонит, пена, сув прашок и други 
хемиски средства во зависност од можните класи на 
пожари, со автоматско или рачно активирање, како и 
други прирачни средства и опрема за гаснење. 
 

ОТПОРНОСТ НА  ПОЖАР НА ОДДЕЛНИТЕ  
ЕЛЕМЕНТИ СПОРЕД ПОДГРУПАТА НА  

ИНДУСТРИСКАТА ГРАДБА 
 

Член 49 
(1) Пожарната отпорност на носивите конструктив-

ни елементи (столбови, греди, носиви ѕидови, меѓукат-
ни конструкции) за објектите од подгрупа 1 од член 40 
од овој правилник се проектира и изведува така да из-
несува најмалку R240 или REI 240, за градбите од под-
група 2 од член 40 од овој правилник – R180 или REI 
180 и за градбите од подгрупа 3 од член 40 од овој пра-
вилник - согласно Табела 2 од Прилог 1 од овој пра-
вилник. 
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(2) Пожарната отпорност на надворешните и прег-
радни ѕидови, калкани, кровови, покриви и фасади за 
објектите од подгрупа 1 од член 40 од овој правилник 
се проектира и изведува така да изнесува најмалку EI 
180, за објектите од подгрупа 2 од член 40 од овој пра-
вилник - EI 120, и за објектите од подгрупа 3 од член 
40 од овој правилник - согласно Табела 1 од Прилог 1 
од овој правилник. 

(3) Пожарната отпорност на внатрешните врати за 
објектите од подгрупите 1 и 2 од член 40 од овој правил-
ник изнесува EI 60, а на надворешните врати - EI 90. 

(4) Пожарната отпорност на внатрешните врати за 
градбите од подгрупа 3 од член 40 од овој правилник 
се определува согласно Табела 3 од Прилог 1 од овој 
правилник. 
 
IX. ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР И 
ЕКСПЛОЗИИ ЗА ОБЈЕКТИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

 
Член 50 

(1) Мерките за објекти од јавен карактер се однесу-
ваат на сите видови јавни објекти во кои поголем број 
лица вршат некоја дејност редовно или повремено и во 
кои можат да престојуваат подолго или покусо време и 
други лица (гледачи, купувачи, посетители, патници, 
болни, ученици, студенти, спортисти и други лица). 

(2) Објекти од јавен карактер во смисла на овој пра-
вилник се: 

1. објекти за вршење на функции на државата (за 
потребите на државните органи и институции) и други 
административно-деловни објекти како банки, прет-
ставништва, пошти и др. (во натамошниот текст: адми-
нистративно-деловни објекти); 

2. објекти наменети за примарна, секундарна и тер-
цијарна здравствена заштита; 

3. објекти за масовни приредби (театри, опери, 
кина, концертни сали, спортски сали, ноќни локали, 
дискотеки, сали за конференции, сали за игранки и за 
забава и сите останати објекти кои се наменети за го-
лем број на посетители); 

4. објекти наменети за изложување и чување на по-
ставки (изложбени салони, саемски објекти, музејски и 
архивски депоа, одделенија за конзервација, библио-
теки, центри за документација); 

5. угостителски објекти (ресторани, слаткарници и 
слични објекти во кои се послужува храна); 

6. хотели и мотели кои служат за времен престој на 
гости; 

7. базени, сауни, јавни бањи и други објекти наме-
нети за лекување и рехабилитација; 

8. објекти за згрижување и воспитание на деца од 
предучилишна возраст, објекти наменети за основно и 
средно образование и објекти за високо образование 
(универзитети, факултети, академии и високи стручни 
школи), (во натамошниот текст: објекти за предучи-
лишна возраст, основно, средно и високо образование); 

9. објекти за мало стопанство (продавници, самопо-
слуги, супермаркети, хипермаркети, стоковни куќи, тр-
говски центри) и  

10. објекти за потребите на верските заедници. 
 

Член 51 
(1) Објектите од јавен карактер се проектираат и из-

ведуваат така што до истите да се овозможи непречен 
пристап за противпожарни возила од најмалку две 
спротивни страни на објектот. 

(2) Пристапен пат за противпожарно возило е дел 
од јавен пат или посебно зградена сообраќајница со ко-
ја што се приоѓа до објектот, кај кој најоддалечената 
точка на коловозот не е на поголемо растојание од 25 
m од габаритот на објектот. 

(3) Свртувалиште е одреден дел од пристапниот пат 
на кој може да се промени насоката на движење на 
противпожарното возило за повеќе од 120°. 

(4) Плато е уреден проширен дел од пристапниот 
пат по кој се движат противпожарните возила и на кој 
се организира и изведува пожарната интервенција. 

(5) Пристапните патишта (градски сообраќајници, 
влезови во комплекси, внатрешни сообраќајници во 
комплекси, платоа за гаснење внатре во комплексот и 
свртувалишта за пожарните возила) со своите димен-
зии треба да овозможат навремена и непречена интер-
венција и лесна подготовка и ставање во оперативна 
функција на противпожарната опрема и техника за ло-
кализација и гаснење на пожарот и спасување на луѓе-
то и материјалните добра. 

(6) Широчината на коловозот на пристапниот пат, 
за еднонасочен сообраќај и движење на противпожар-
ните возила треба да е најмалку 3,5 m, односно шест 
метри за двонасочен сообраќај. 

(7) Ако пристапниот пат поминува низ пропусти, 
надвозици и други отвори, минималните димензии на 
светлиот отвор на проодот се: 3,5 m широчина и 4,5 m 
височина. 

(8) Ако пристапниот пат поминува низ пропусти, 
надвозици и други отвори кои се наоѓаат во кривина, 
минималните димензии на светлиот отвор на проодот 
се: четири метри широчина и 4,5 m височина. 

(9) Рабовите на пристапниот пат треба да бидат за-
косени, заради лесен пристап на пожарните возила до 
објектот, а коловозната конструкција на пристапот да 
се димензионира на осовински притисок од најмалку 
осум тони. 

(10) Ако пристапниот пат за еднонасочен сообраќај 
не овозможува кружно движење за влез и излез на по-
жарните возила, се проектира свртувалиште кое може 
да биде кружно или во форма на буквата „Т“ чии ди-
мензии овозможуваат брзо и непречено завртување на 
пожарните возила. 

(11) Широчината на коловозот на свртувалиштето 
во форма на буквата „Т“ треба да е најмалку 4 m, дол-
жината најмалку 25 m, а радиусот на кругот кај круж-
ното свртувалиште  најмалку 11,5 m. Носивоста на кон-
струкцијата на свртувалиштата се димензионира на 
осовински притисок од најмалку осум тони. 

(12) Платоата за пожарна интервенција се проекти-
раат и изведуваат со минимални димензии од 5,5 m 
широчина, 15 m должина, пад од 3% и коловозна кон-
струкција со осовински притисок од најмалку 10 тони. 
Растојанието на платото за пожарна интервенција од 
фасадата на објектот на која постојат отвори (прозори, 
балкони, тераси и сл.) изнесува од 6 m до 10 m со што 
се овозможува правилна употреба и користење на по-
жарната опрема за интервенција и спасување од висо-
чина. За широчина на фасада до 50 m се предвидува 
најмалку едно плато за пожарна интервенција. 
 

Член 52 
Надворешните ѕидови на кои има отвори (прозори, 

врати, балкони, тераси и сл.) се проектираат да бидат 
пристапни за катовите од објектот, а елементи на фа-
садните ѕидови се изведуваат само ако тоа не пречи на 
употребата на опремата и техниката за гаснење на по-
жарот и спасување. 
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Член 53 
(1) Пожарната отпорност на конструкцијата и на 

елементите на објектот од јавен карактер е дадена 
воТабелите 1 и 3 од Прилог 1 од овој правилник. 

(2) Градежниот производ кој се вградува во објек-
тот треба да ги задоволи барањата во поглед на реакци-
ја на пожар согласно Прилог 2, Табели 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 и 11 од овој правилник. 
 

Член 54 
Во зависност од основната намена на објектот или 

на дел од објектот, бројот на присутни лица, височи-
ната, пожарното оптоварување и концентрацијата на 
вредностите, пожарниот сектор се определува согласно 
членовите 6-13 од овој правилник. 
 

Член 55 
(1) Ако објектот се гради до веќепостоечки објект, 

или се градат два нови објекти, потребното меѓусебно 
растојание на објектите треба да изнесува 1/2 од вкуп-
ната височина на двата објекта сметано од котата на те-
рен до котата на венец, но да не е помало од осум 
метри. 

(2) Просториите пристапни за публика треба да би-
дат изолирани од другите делови на зградата кои прес-
тавуваат ризик од пожар со ѕидови и меѓукатни кон-
струкции со пожарна отпорноста најмалку REI 120. 

(3) Проектот и изведбата на дрвена кровна кон-
струкција на објекти со поголема површина содржи 
секторирање на секои 25 m со ѕид со пожарна отпор-
носта најмалку REI 120. 

(4) За да се овозможи обезчадување на салите кои 
се пристапни за публиката тие се проектираат и изве-
дуваат со предвидени отвори за обезчадување. 
 

Член 56 
(1) При проектирањето и изведбата на објектите од 

членот 50 од овој правилник, за означување на правци-
те на движење и патиштата за евакуација и излез до 
безбедносно место, во просториите и над нивните из-
лези, хоризонталните и коси комуникациски површини 
(ходници, скалишни простори) и главните и помошни 
излези од објектот кои водат на безбедносно место, се 
определуваат воочливи места на кои се поставуваат па-
нични светла со светлечки натписи: „ИЗЛЕЗ“ или „ПО-
МОШЕН ИЗЛЕЗ“ и стрелки во насока на евакуацијата, 
односно систем од нужни панични светла. 

(2) Внатрешните и надворешните врати на објектот, 
на просторот (просториите) и на локалите кои примаат 
повеќе од 20 лица, се проектираат и се изведуваат така 
да се отвораат во правец на излезот и истите се обезбе-
дени со систем за кочење во отворена положба во насо-
ка на излезот. 

(3) Објектите и просториите од објектите кои при-
маат од 21 до 50 лица се проектираат со два излези за 
евакуација кои водат директно на безбедносно место, 
во ходник кој води на скалишен простор или друга 
просторија која има свој посебен излез, од кои, едниот 
е со најмала широчина од 0,9 m, а другиот 0,8 m. 

(4) Објектите и просториите од објектите кои при-
маат од 51 до 100 лица се преоктираат со најмалку два 
излези кои водат директно на безбедносно место, во 
ходник кој води на безбедносно место или на скалишен 
простор, со најмала широчина од по 0,9 m, за секој из-
лез. 

(5) Катовите од објектите кои се со капацитет од 51 
до 100 лица се пректираат со еден скалишен простор со 
широчина на скалишниот крак од најмалку 1,4 m. Пок-
рај овој скалишен простор, се предвидува начин за ева-
куација на присутните лица преку споредни излези, 
балкони, тераси и сл. 

(6) Објектите и просториите од објектите кои прима-
ат од 101 до 200 лица се проектираат со најмалку два из-
лези кои водат директно на безбедносно место, во ход-
ник кој води на безбедносно место или на скалишен 
простор, од кои, секој со широчина од 1,2 m. Јавните об-
јекти кои се со капацитет од 101 до 200 лица се проекти-
раат да имаат најмалку два скалишни простори со вкуп-
на широчина на скалишниот крак од најмалку 1,8 m. 

(7) Објектите и просториите од објектите кои при-
маат од 201 до 300 лица се проектираат да имаат нај-
малку два излези кои водат директно на безбедносно 
место, во ходник кој води на безбедносно место или на 
скалишен простор, од кои, секој треба да има широчи-
на од најмалку 1,4 m. 

(8) Објектите и просториите од објектите кои при-
маат од 301 до 400 лица се проектираат со најмалку два 
излези кои водат директно на безбедносно место, во 
ходник кој води на безбедносно место или на скалишен 
простор, со вкупна ширина од најмалку три метри, од-
носно секој со широчина од најмалку 1,5 m. 

(9) Објектите и простории од објектите кои примаат 
од 401 до 500 лица се проектираат со најмалку два из-
лези кои водат директно на безбедносно место, во ход-
ник кој води на безбедносно место или на скалишен 
простор, со вкупна широчина од најмалку 3,6 m, однос-
но секој со широчина од најмалку 1,8 m. 

(10) Објекти и просториите од објектите кои прима-
ат од 501 до 1000 лица се проектираат со најмалку три 
излези кои водат директно на безбедносно место, во 
ходник кој води на безбедносно место или на скалишен 
простор, со вкупна широчина од најмалку 4,2 m, однос-
но секој излез со широчина од најмалку 1,4 m. 

(11) Објектите и просториите од објектите кои при-
маат од 1001 до 1500 лица се проектираат со најмалку 
четири излези кои водат директно на безбедносно-
место, во ходник кој води на безбедносно место или на 
скалишен простор, со вкупна широчина од најмалку 
6,4 m, односно секој со широчина од најмалку 1,4 m. 

(12) За објектите и просториите од објектите кои се 

со поголем капацитет од 1500 лица, при проектирањето 

на секои 500 лица се додава уште по еден излез, со нај-

мала широчина од 1,4 m. 

(13) За објекти и простории од објекти кои се наоѓа-

ат под нивото на теренот, бројот на излези и нивната 

широчина  се определува согласно одредбите од ставо-

вите (3) - (12) на овој член, согласно теоретскиот број 

на присутни лица. Теоретскиот број на присутни лица 

се добива така што реалниот број на присутни лица се 

зголемува за 10 лица на секои 100 лица за секој метар 

длабочина под нивото на околниот терен. 

(14) Скалите се проектираат на начин кој овозмо-

жува брза евакуација на присутните лица, публиката и 

персоналот во случај на потреба. Оддалеченоста до 

скалишниот простор за евакуација е најмногу 35 m. 

(15) Скалите што ги опслужуваат подрумите се 

проектираат без директна врска–континуирано продол-

жение со скалите кои ги опслужуваат катовите.  
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(16) Објектите со приземје плус два и повеќе ката и 
со приземје минус два и повеќе ката се проектираат и 
изведуваат со безбедносни скали. Безбедносните скали 
се конструктивни елементи на објектите кои се ограни-
чени со ѕидови со пожарна отпорност најмалку REI 120 
и пожарни врати со пожарна отпорност најмалку EI 60, 
кои се отвораат во правецот на евакуацијата и се затво-
раат автоматски. 
 

Член 57 
Објектите од членот 50 од овој правилник се проек-

тираат и изведуваат така да се обезбеди: 
- систем за заштита од атмосферски празнења-гро-

мобранска инсталација; 
- систем за автоматско откривање и јавување на по-

жар и рачно јавување на пожар; 
- систем за автоматско откривање и гаснење на по-

жар (согласно намената на објектот и нејзините пот-
реби); 

- систем од нужни-панични светла; 
- систем за мерење концентрација на токсични и ек-

сплозивни смеси и алармирање за прекумерно дозволе-
ни концентрации на токсични и експлозивни смеси под 
долната граница; 

- систем за известување на вработените и посетите-
лите за настанат пожар и потребата од напуштање на 
објектот-евакуација; 

- надворешна и внатрешна хидрантска мрежа за га-
сење на пожар и  

- рачни преносни и рачни превозни противпожарни 
апарати. 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ 
 

Член 58 
За административно-деловните објекти, покрај мер-

ките од членовите 51-57 од овој правилник, важат и 
следните мерки: 

- просторот за посетители се проектира и изведува 
одвоен од останатите простори со противпожарни ѕи-
дови и меѓукатна конструкција со пожарна отпорност 
најмалку REI 120; 

- отворите во противпожарните ѕидови и меѓукатна-
та конструкција се обезбедуваат со противпожарни 
врати со пожарна отпорност најмалку EI 60 (Табела 3 
во Прилог 1); 

- административно-деловните објекти се проектира-
ат и изведуваат со систем за автоматско откривање и 
јавување на пожар и рачно јавување на пожар; 

- административно-деловните објекти се обезбеду-
ваат со патишта за евакуација и доволен број на излези 
согласно капацитетот на објектот кои овозможуваат 
безбедна евакуација и напуштање на објектот од стра-
на на присутните лица. Патиштата за евакуација се 
обележуваат и осветлуваат со резервна енергија-систем 
од нужни-панични светла; 

- се предвидува поставување упатства за евакуација 
и безбедно напуштање на објектот на воочливи места. 
 
ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРИМАРНА, СЕКУНДАРНА 

И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 59 
За објектите наменети за примарна, секундарна и 

терцијарна здравствена заштита, покрај мерките од 
членовите 51-57 од овој правилник важат и следните 
мерки: 

- амбулантите се проектираат на височина најмногу 
до 15 m; 

- во објектите што се проектираат со височина по-
голема од 15 m, но помала од 22 m, над височината од 
15 m се проектира администрација, истражувачки ра-
боти и амбуланти во кои престојуваат лица кои можат 
во секој момент да го напуштат објектот; 

- пожарните сектори се со површина помала од 
1000 m²; 

- техничките простории (котларници, дизел агре-
гати, хидростаници, магацински простори и сл.) се из-
двојуваат како посебни пожарни сектори; 

- просторот за пациенти и посетители се одвојува 
од останатите простори со пожарни ѕидови и меѓукатна 
конструкција со пожарна отпорност најмалку REI 120; 

- отворите во пожарните ѕидови и меѓукатната кон-
струкција се обезбедуваат со противпожарни врати со 
пожарна отпорност најмалку EI 60 (Табела 3 во Прилог 
1); 

- се предвидува резервен извор за напојување со 
електрична енергија-електро агрегат; 

- се предвидува систем за автоматско откривање и 
јавување на пожар и рачно јавување на пожар; 

- се предвидуваат патишта за евакуација и доволен 
број на излези согласно капацитетот на објектот кои 
овозможуваат безбедна евакуација и напуштање на об-
јектот од страна на присутните лица. Патишта за еваку-
ација, се одбележани и осветлени со резервна енергија-
систем од нужни-панични светла и 

- се предвидува поставување упатства за евакуација 
и безбедно напуштање на објектот на воочливи места. 
 

ОБЈЕКТИ ЗА МАСОВНИ ПРИРЕДБИ 
 

Член 60 
(1) За објектите за масовни приредби, покрај мерки-

те од членовите 51-57 од овој правилник, важат и след-
ните мерки: 

- салите за масовни приредби се проектираат и из-
ведуваат со простор за публика коj од останатите прос-
тории (вежбални, депоа, работилници, магацини, енер-
гетско технички простории, администрација, излож-
бени–музејски простории и сл.) се изолира со пожарни 
ѕидови и меѓукатна конструкција со пожарна отпор-
ност најмалку REI 120; 

- потребните отвори во пожарните ѕидови и меѓу-
катната конструкција во салите за масовни приредби се 
затвораат со противпожарни врати со пожарна отпор-
ност најмалку EI 60 (Табела 3 во Прилог 1). 

(2) Салите за масовни приредби се обезбедуваат со: 
- систем за автоматско откривање и јавување на по-

жар и рачно јавување на пожар; 
- хоризонтални и коси комуникациски површини и 

доволен број на излези согласно капацитетот на објек-
тот кои овозможуваат безбедна евакуација и напушта-
ње на објектот од страна на присутните лица; 

- изолација од сценскиот простор со противпожарна 
завеса со пожарна отпорност најмалку I 60, обезбедена 
со систем за спуштање и систем за водено ладење или 
со водена завеса; 

- систем од нужни- панични светла поставен на па-
тиштата за евакуација; 

- упатства за евакуација и безбедно напуштање на 
објектот, поставени на воочливи места и 

- поставување резервен извор за напојување со 
електрична енергија-електроагрегат. 
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Член 61 
(1) Сценскиот простор во салите за масовни при-

редби од останатите простории се изолира со пожарни 
ѕидови и меѓукатна конструкција со пожарна отпор-
ност најмалку REI 120. 

(2) Сценскиот простор од ставот (1) на овој член се 
изолира од салата за публика со противпожарна завеса 

со пожарна отпорност најмалку I 60, обезбедена со сис-
тем за спуштање и систем за водено ладење или со во-
дена завеса. 

(3) Сценскиот простор од ставот (1) на овој член се 
обезбедува со стабилен систем за автоматско открива-
ње и гаснење на пожар.  
 

Член 62 
За киносалите, покрај мерките од членовите 51 - 57 

од овој правилник, се применуваат и следните мерки: 
- за киносалите со капацитет до 200 гледачи, салата 

за публика се издвојува како посебен пожарен сектор 
во однос на останатиот простор и 

- киносалите со капацитет повеќе од 200 гледачи не 

се проектираат и изведуваат во подземни катови. 
 

Член 63 
За дискотеките, покрај мерките од членовите 51 - 

57 од овој правилник, се применуваат и следните 
мерки: 

- дискотеките со капацитет поголем од 300 посети-

тели не се проектираат и изведуваат во подземни като-
ви или на катови на височина поголема од осум метри 
од котата на околниот терен; 

- дискотеките со капацитет поголем од 150 посети-
тели се издвојуваат како посебен пожарен сектор во 
однос на останатиот простор кој не припаѓа на оваа на-
мена и  

-  капацитетот на дискотеката се ограничува на ед-

но лице на 1 m², на слободната површина од просторот 
за играње и просторот за седење. 
 

Член 64 
За салите за игранки и за забава, покрај мерките од 

членовите 51 - 57 од овој правилник, при проектирање-
то и изведувањето се применуваат и следните мерки: 

- просторот за гости се одвојува од останатите 
простори со пожарни ѕидови и меѓукатна конструкција 
со пожарна отпорност најмалку REI 120; 

- отворите во пожарните ѕидови и меѓукатната кон-
струкција во салите од ставот (1) на овој член се обез-
бедува со противпожарни врати со пожарна отпорност 
најмалку EI 60 (Табела 3 во Прилог 1); 

- салите од ставот (1) на овој член со капацитет по-
голем од 200 лица се проектираат на приземјето или 
првиот кат од објектот и истите се издвојуваат како по-
себен пожарен сектор; 

- за истовремен престој на над 50 лица во салите од 
ставот (1) на овој член се обезбедува систем за авто-
матско откривање и јавување на пожар и рачно јавува-

ње на пожар; 
- салите од ставот (1) на овој член се обезбедуваат 

со патишта за евакуација и доволен број на излези сог-
ласно капацитетот на објектот кои овозможуваат без-
бедна евакуација и напуштање на објектот од страна на 
присутните лица; 

- патиштата за евакуација на гости и вработени се 
обележуваат и осветлуваат со резервна енергија-систем 
од нужни-панични светла и 

- се поставуваат упатства за евакуација и безбедно 
напуштање на објектот на воочливи места. 
 

ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗЛОЖУВАЊЕ И  
ЧУВАЊЕ НА ПОСТАВКИ 

 
Член 65 

За објектите наменети за изложување и чување на 
поставки, покрај мерките од членовите 51 - 57 од овој 
правилник, при проектирањето и изведувањето се при-
менуваат и следните мерки: 

- просторот за посетители и изложување се одвоју-
ва од останатите простори со пожарни ѕидови и меѓу-
катна конструкција со пожарна отпорност најмалку 
REI 120; 

- музејските и архивските депоа со горливи содржи-
ни (слики, скулптури од дрво, книги и сл.), како и тех-
ничките простории (котловски единици, топлински 
подстаници и сл.) се сместуваат во подрумските катови 
како посебни пожарни сектори; 

- одделенијата за конзервација и библиотеките се 
изведуваат како посебни пожарни сектори; 

- отворите во пожарните ѕидови и меѓукатната кон-
струкција во објектите се обезбедува со противпожар-
ни врати со пожарна отпорност најмалку EI 60 (Табела 
3 во Прилог 1); 

- се предвидува систем за автоматско откривање и 
јавување на пожар и рачно јавување на пожар; 

- се предвидуваат патишта за евакуација и доволен 
број на излези согласно капацитетот на објектот кои 
овозможуваат безбедна евакуација и напуштање на об-
јектот од страна на присутните лица; 

- патиштата за евакуација се обележуваат и освет-
луваат со резервна енергија-систем од нужни-панични 
светла и 

- се поставуваат упатства за евакуација и безбедно 
напуштање на објектот на воочливи места. 
 

УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ 
 

Член 66 
За угостителските објекти, покрај мерките од чле-

новите 51 - 57 од овој правилник, важат и следните 
мерки: 

- просторот за посетители во угостителските објек-
ти се проектира и изведува одвоен од останатите прос-
тори со пожарни ѕидови и меѓукатна конструкција со 
пожарна отпорност најмалку REI 120; 

- отворите во пожарните ѕидови и меѓукатната кон-
струкција во угостителските објекти се обезбедуваат со 
противпожарни врати со пожарна отпорност најмалку 
EI 60 (Табела 3 во Прилог 1). 
 

Член 67 
Угостителските објекти наменети за истовремен 

престој на над 50 лица се проектираат и изведуваат со: 
- систем за автоматско откривање и јавување на по-

жар и рачно јавување на пожар; 
- патишта за евакуација и доволен број на излези 

согласно капацитетот на објектот кои овозможуваат 
безбедна евакуација и напуштање на објектот од стра-
на на присутните лица; 
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- патишта за евакуација на посетители и вработени 
одбележани и осветлени со резервна енергија-систем 
од нужни-панични светла и  

- поставување на упатства за евакуација и безбедно 
напуштање на објектот на воочливи места. 
 

ХОТЕЛИ И МОТЕЛИ 
 

Член 68 
За хотелите и мотелите, покрај мерките од членови-

те 51 - 57 од овој правилник, важат и следните мерки: 
- просторот за гости се проектира и изведува одво-

ен од останатите простори со пожарни ѕидови и меѓу-
катна конструкција со пожарна отпорност најмалку 
REI 120; 

- отворите во противпожарните ѕидови и меѓукатна-
та конструкција се проектираат и изведуваат со про-
тивпожарни врати со пожарна отпорност најмалку EI 
60 (Табела 3 во Прилог 1); 

- станбениот дел од објектот во кој што се сместу-
ваат повеќе од 300 лица, од останатите содржини на 
објектот се издвојува како посебен пожарен сектор;7 

- пожарниот сектор ги опфаќа собите и апартманите 
во кој што престојуваат помалку од 100 лица; 

- во ходниците од објектот не се препорачува ко-
ристење на облоги од запаливи материи; 

- ресторани, кафе барови, билјард спортски сали, 
телевизиски сали и други простории со капацитет по-
голем од 100 гости се сместуваат во приземјето, суте-
ренот или најмногу на првиот кат од објектот; 

- ресторан и кафе бар со капацитет до 300 лица се 
проектира и на повисоките катови од објектот на кој 
што е проектирана, односно изведена тераса или види-
ковец со изведени и два независни скалишни простори 
за евакуација и напуштаење на просторот како посебни 
пожарни сектори; 

- објектите за истовремен престој на над 50 лица се 
проектираат со систем за автоматско откривање и јаву-
вање на пожар и рачно јавување на пожар; 

- се проектираат и изведуваат патишта за евакуаци-
ја и доволен број на излези согласно капацитетот на об-
јектот кои овозможуваат безбедна евакуација и напуш-
тање на објектот од страна на присутните лица; 

- патиштата за евакуација на гости и вработени се 
обележуваат и осветлуваат со резервна енергија-систем 
од нужни-панични светла и 

- се поставуваат упатства за евакуација и безбедно 
напуштање на објектот на воочливи места. 
 

БАЗЕНИ, САУНИ И ЈАВНИ БАЊИ 
 

Член 69 
За базените, сауните и јавните бањи, покрај мерки-

те од членовите 51-57 од овој правилник, важат и след-
ните мерки: 

- просторот за посетители се проектира и изведува 
одвоен од останатите простории со пожарни ѕидови и 
меѓукатна конструкција со пожарна отпорност најмал-
ку REI 120; 

- отворите во пожарните ѕидови и меѓукатната кон-
струкција се обезбедуваат со противпожарни врати со 
пожарна отпорност најмалку EI 60 (Табела 3 во Прилог 
1); 

- се обезбедуваат со систем за автоматско открива-
ње и јавување на пожар и рачно јавување на пожар; 

- се обезбедуваат со патишта за евакуација и дово-

лен број на излези согласно капацитетот на објектот 

кои овозможуваат безбедна евакуација и напуштање на 

објектот од страна на присутните лица; 

- патиштата за евакуација се обележуваат и освет-

луваат со резервна енергија-систем од нужни-панични 

светла. 

- се поставуваат упатства за евакуација и безбедно 

напуштање на објектот на воочливи места. 

 

ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ,  

ОСНОВНО, СРЕДНО И ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Член 70 

При проектирањето на објекти за згрижување и 

воспитание на деца од предучилишна возраст, објекти 

наменети за основно и средно образование и објекти за 

високо образование, покрај мерките утврдени во чле-

новите 51- 57 од овој правилник, важат и следните 

мерки: 

- објектите за згрижување и воспитание на деца од 

предучилишна возраст се проектираат и изведуваат ка-

ко приземни објекти или со максимална дозволена ви-

сина од приземје и еден кат, со тоа што јаслите се 

предвидуваат во приземјето на објектот; 

- најдолгиот пат за евакуација на децата од преду-

чилишна возрат, до излезите од објектот кои водат на 

безбедносно место не е подолг од 25 m; 

- основните училишта се проектираат и се градат 

најмногу како двокатни, средните училишта најмногу 

како трокатни, а факултетите најмногу како петокатни 

објекти; 

- училиштата и факултетите со два, три и повеќе ка-

тови со должина поголема од 35 m, се проектираат со 

најмалку два скалишни простори меѓусебно оддалече-

ни најмалку 25 m со цел спечување на истовремено за-

чадување; 

- училници, кабинети и слични простории во кои 

што престојуваат ученици не се проектираат во суте-

рен или во подземните катови од објектот; 

- просторот за ученици се проектира и изведува од-

воен од останатите простории со пожарни ѕидови и ме-

ѓукатна конструкција со пожарна отпорност најмалку 

REI 120; 

- отворите во пожарните ѕидови и меѓукатната кон-

струкција се обезбедуваат со противпожарни врати со 

пожарна отпорност најмалку EI 60 (Табела 3 во Прилог 

1); 

- објектите се проектираат и изведуваат со систем 

за автоматско откривање и јавување на пожар и рачно 

јавување на пожар; 

- објектите се проектираат и изведуваат со патишта 

за евакуација и доволен број на излези согласно капа-

цитетот на објектот кои овозможуваат безбедна евакуа-

ција и напуштање на објектот од страна на присутните 

лица; 

- патишта за евакуација, се обележуваат и осветлу-

ваат со резервна енергија-систем од нужни-панични 

светла и 

- се поставуваат упатства за евакуација и безбедно 

напуштање на објектот на воочливи места. 
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OБЈЕКТИ ЗА МАЛО СТОПАНСТВО 
 

Член 71 
При проектирањето на објектите за мало стопан-

ство, покрај мерките утврдени во членовите 51-57 од 
овој правилник, важат и следните мерки: 

- просториите за мало стопанство се одвојуваат од 
пратечките простори со пожарни ѕидови и меѓукатна 
конструкција со пожарна отпорност најмалку REI 120; 

- отворите во пожарните ѕидови и меѓукатната кон-
струкција се обезбедуваат со противпожарни врати со 
пожарна отпорност најмалку EI 60 (Табела 3 во Прилог 
1); 

- за истовремен престој на над 50 лица се обезбеду-
ва систем за автоматско откривање и јавување на по-
жар и рачно јавување на пожар; 

- објектите се обезбедуваат со патишта за евакуаци-
ја и доволен број на излези согласно капацитетот на об-
јектот кои овозможуваат безбедна евакуација и напуш-
тање на објектот од страна на присутните лица; 

- патиштата за евакуација се обележуваат и освет-
луваат со резервна енергија-систем од нужни-панични 
светла и 

- се поставуваат упатства за евакуација и безбедно 
напуштање на објектот на воочливи места. 
 

ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ВЕРСКИТЕ  
ЗАЕДНИЦИ 

 
Член 72 

При проектирањето и изведувањето на објекти за 
потребите на верските заедници, покрај мерките ут-
врдени во членовите 51-57 од овој правилник, важат и 
следните мерки: 

- објектите се проектираат и изведуваат како самос-
тојни објекти, додека молитвените домови можат да 
бидат и во состав на објекти од други категории; 

- просторот за посетители се одвојува од останатите 
простори со пожарни ѕидови и меѓукатна конструкција 
со пожарна отпорност најмалку REI 120; 

- отворите во пожарните ѕидови и меѓукатната кон-
струкција се обезбедуваат со противпожарни врати со 
пожарна отпорност најмалку EI 60 (Табела 3 во Прилог 
1); 

- во објектот се обезбедува систем за автоматско от-
кривање и јавување на пожар и рачно јавување на по-
жар; 

- објектите се обезбедуваат со патишта за евакуаци-
ја и доволен број на излези согласно капацитетот на об-
јектот кои овозможуваат безбедна евакуација и напуш-
тање на објектот од страна на присутните лица; 

- патиштата за евакуација се обележуваат и освет-
луваат со резервна енергија-систем од нужни-панични 
светла и 

- се поставуваат упатства за евакуација и безбедно 
напуштање на објектот на воочливи места. 
 

Х. ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР И 
ЕКСПЛОЗИИ ЗА СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ 

 
Член 73 

Станбените објекти се проектираат и изведуваат на 
начин со кој се обезбедува: 

- пристапност за противпожарните возила, со до-
волна широчина на пристап за да се овозможи лесна 
подготовка и ставање во дејство на потребната опрема 
за борба против пожарот и спасување на луѓето; 

- ивичниците на пристапниот пат се со височина не 

поголема од 7,00 cm и закосени заради лесен пристап 

на противпожарните возила; 

- ако станбениот објект се гради до постоен објект 

или се градат два нови објекти, потребното меѓусебно 

растојание на објектите при проектирање и изведување 

изнесува 1/2 (половина) од вкупната височина на двата 

објекта, сметано од котата на терен до котата на венец, 

но не помало од 8,00 m поради опасност од пренесува-

ње на пожарот преку кровот на примарно запалениот 

објект. 

 

ХI. МЕРКИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ 

ПАРКИРАЛИШТА 

 

Член 74 

(1) Отворените паркиралишта се проектираат и из-

ведуваат со изолација на отворениот паркинг простор 

од гаражите и станбените објекти со ѕидови со пожар-

на отпорност најмалку REI 120. 

(2) При проектирањето на гаражите, предвидени за 

паркирање на повеќе од 100 возила, се обезбедува по-

себен влез и посебен излез за возилата. Светлата широ-

чина на вратите е најмалку 3,5 m. 

(3) Заради спречување на зачадувањето на двата па-

та за евакуација влезот се проектира и изведува со од-

далеченост од излезот најмалку 20 m. 

(4) Ако растојанието помеѓу влезот и излезот е по-

мало од 20 m, но не помало од 10 m, во проектот за га-

ражата се предвидува пожарен ѕид со пожарна отпор-

ност најмалку REI 60. 

(5) Во гаражи предвидени за паркирање на 21–100 

возила се проектира само еден влез–излез, ако светлата 

широчина на вратите е најмалку 6,5 m. 

(6) Гаражите предвидени за паркирање до 20 возила 

се проектираат и изведуваат и со само еден влез - излез 

ако светлата широчина на вратата е најмалку 3,5 m. 

Светлата висина на вратите во тој случај е најмалку 2,0 

m. 

(7) Во гаражите се предвидува пристап и стациони-

рање на посебна опрема и средства на противпожарна 

единица за гаснење на пожарот. 

(8) Подовите во гаражите се проектираат и изведу-

ваат од негорливи материјали (реакција на пожар А1 

или А2-s1d0) и без вдлабнатини во кои може да се со-

бираат запаливи материјали. Површината на подот не е 

мазна и лизгава. 

(9) Во проектите се предвидува ефикасно проветру-

вање на гаражите. Ако не постои можност за добро 

проветрување по природен пат, во проектот се предви-

дуваат вентилациони уреди. При проектирање на вен-

тилациони уреди се смета дека испарувањата кои се ја-

вуваат од нафтените деривати се потешки од воздухот, 

поради што, вентилационите отвори се поставуваат на 

ниво на подовите на гаражите. 

 

Член 75 

(1) Пристапната рампа за гаражниот простор се 

проектира и изведува со косина не пострмна од 20%. 

(2) Минималните димензии на гаражниот бокс се 

2,6 m х 5,40 m. 
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(3) Преградните ѕидови помеѓу гаражните боксови 
се со пожарна отпорност најмалку EI 60. 

(4) Вратите на гаражните боксови се со пожарна от-
порност најмалку EI 30. 

(5) Минималната широчина на комуникациите за 
пристап до гаражните боксови изнесува најмалку 6,00 
m. Оваа комуникација е без остри и неудобни кривини. 

(6) Ако во гаражата на станбениот објект е приме-
нет систем на гаражирање без боксови (во заеднички 
простор) важат и мерките предвидени во член 74 од 
овој правилник. 
 

Член 76 
(1) Гаражите се проектираат и се изведуваат со оп-

рема со потребни уреди, техничка опрема и средства за 
гаснење на пожар, и тоа: 

- внатрешна хидрантска мрежа со изведени ѕидни 
хидрантски приклучоци за гаснење со вода и воз-
душномеханичка пена-хоп хидранти; 

- потребен број на рачни преносни и рачни превоз-
ни противпожарни апарати; 

- систем за автоматско откривање и јавување на по-
жар и рачно јавување на пожар; и 

- систем од водени завеси за ограничување на ши-
рење на пожарот и зачадување на просторот. 

(2) Покрај потребниот број на пожарни хидранти, 
се предвидува и потребен број на рачни преносни про-
тивпожарни апарати. 

(3) Гаражите се проектираат и изведуваат поделени 
на пожарни сектори за секои 20 возила, со ѕидови со 
пожарна отпорност најмалку REI 180 или се поставува-
ат посебни стабилни инсталации за гасење на пожарот. 

 
ХII. МЕРКИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ 

НА ОЏАЦИ 
 

Член 77 
При проектирање и изведување на канали на оџаци, 

односно оџаци, се применуваат следните мерки: 
- оџаците се изведуваат од материјали кои се огно-

отпорни и не согоруваат при високи температури, неп-
ропусливи за гасовите и испарувањата кои се појавува-
ат во оџакот, отпорни на хемиско дејство на гасовите, 
доволно цврсти при механички удари и напрегања и 
добри топлински изолатори; 

- оџаците, кои се состојат од: глава на оџакот - нај-
горниот дел од оџакот кој се наоѓа надвор од кровот, 
грло на оџакот - отворот на најгорниот дел-главата од 
оџакот, дно на оџакот - најдолниот дел од оџакот, виси-
на на оџакот - вертикалната оддалеченост од дното до 
грлото на оџакот, корисна висина на оџакот - вертикал-
ната оддалеченост од ложиштето до грлото на оџакот, 
приклучоци - споеви на ложиштето со оџакот, и отвори 
за чистење - отвори кои се изведуваат на ѕидовите од 
оџакот и служат за чистење на оџакот, се изработуваат 
од негорлив материјал, од полна печена цигла при што 
дебелината на ѕидот од оџакот изнесува најмалку 12 cm 
за обичен оџак и 25 cm за поголеми оџаци, со што се 
овозможува пожарна отпорност од најмалку ЕI 120, од-
носно ЕI 180. 

- кога за изработка на оџакот се користи друг неза-
палив материјал (реакција на пожар А1), неговата по-
жарнa отпорност треба да биде најмалку ЕI 120. Истата 
се постигнува со соодветна термичка изолација. 

- кај оџаците изведени од шунт елементи, топлин-

ската изолација се изведува со облога од тули на кант, 

или друга термо изолација прицврстена на соодветен 

начин, а потоа измалтерисана или на друг начин пов-

ршински обработена. 

- оџаците се поставуваат и налегнуваат на цврсти и 

незапаливи подлоги (реакција на пожар А1). Не се про-

ектира и изведува поставување и налегнување на оџак 

на конструктивни елементи од запаливи материјали. 

 

Член 78 

(1) Оџаците кои поминуваат низ простории со висо-

ко пожарно оптоварување и зголемена опасност од по-

јава на пожар се изведуваат од ѕидови со пожарна от-

порност најмалку ЕI 180. 

(2) Во простории со високо пожарно оптоварување 

и зголемена опасност од појава на пожар, оџаците не-

маат никакви отвори и вратнички за чистење, а евенту-

алните приклучоци за спојување на печките се изведе-

ни од материјал кој е со реакција на пожар А1. 

(3) Оџаците се изведуваат така да можат ефикасно 

да се чистат. 

(4) Во и на ѕидовите од оџакот не поминуваат ни-

какви инсталации (електрични, гасоводни, нафтоводни 

и сл). 

(5) Ѕидовите на оџаците не се проектираат и изве-

дуваат да се користат како лежишта за конструктивни 

делови од објектот (греди, носачи, кровни носачи и 

сл.). 

(6) Во ѕидовите од оџакот не се вградуваат дрвени 

конструктивни и други елементи од горливи материи. 

(7) Оџаците не се користат како вентилациони ка-

нали, а вентилационите канали не се користат како 

оџаци. 

 

Член 79 

(1) Во близина на оџакот не се проектираат и изве-

дуваат дрвени конструктивни елементи (греди, летви и 

сл) и инсталации (електрични, гасоводни, нафтоводни 

и сл.). 

(2) Дрвените конструктивни елементи од надвореш-

ната страна на ѕидот од оџакот се оддалечени на 

растојание од 9 до 12 cm. 

(3) Инсталациите (електрични, гасоводни нафто-

водни и сл.) од надворешната страна на ѕидот од оџа-

кот се оддалечени на растојание од 20 до 25 cm. 

(4) Ако дрвениот конструктивен елемент (дрвена 

греда, штица, летва и сл.) лежи на ѕид (вградена во ѕид) 

каде што поминува оџак, истиот треба да се одалечи од 

оџакот најмалку 25 cm. Ако оџакот поминува низ дрве-

ни греди (тавански греди кои одат кон оџакот), истите 

се прекинуваат и се прифаќаат со напречна прифатна 

греда која од надворешниот ѕид на оџакот се одалечува 

на растојание од 12 до 15 cm. 

(5) Оџакот по целата своја височина се изведува из-

малтерисан (внатрешно и надворешно) без шуплини и 

пукнатини на ѕидовите од оџакот. 

(6) Оџаците се изведуваат во средните ѕидови од 
објектот. Изведување на оџаците во и на надворешните 
ѕидови од објектите не се предвидува (проект, из-
ведба), но доколку од посебни причини тоа е потребно, 



3 август 2017  Бр. 99 - Стр. 39 

 
 

 

во проектната документација се приложува, статичка и 
термичка преcметка, а оџакот се заштитува од преку-
мерно ладење со ѕид дебел најмалку 25 cm. 

(7) Оџаците по целата своја височина се изведуваат 
вертикално, но ако тоа од оправдани причини секаде не 
е можно, тогаш истите се изведуваат со едноcмерено 
скршнување (закосување). Закосувањето во однос на 
вертикалата е до 30°. 
 

Член 80 
За приклучок на една печка за домаќинство, димен-

зиите на пресекот на оџакот изнесувааат од 80 до 100 
cm², а за приклучок на две печки за домаќинство нај-
малку 196 cm². Пресекот на оџакот може да биде кру-
жен, квадратен и правоаголен, но не помал од 14х14 cm 
за квадратен, и дијаметар 15 cm за кружен пресек и со 
иста големина по целата височина на оџакот без стес-
нувања. 
 

Член 81 
(1) За оџаците за станбени објекти пресекот на оџа-

кот не се преcметува, но во зависност од бројот и голе-
мината на ложиштето истиот изнезува 14х14 cm, 14х20 
cm или 14х25 cm. На еден оџак со димензии 14х14 cm 
можат да се приклучат само две печки од ист кат. 

(2) Од различни катови на ист оџак не можат да се 
приклучат две печки. Минималното растојание од таванот 
до приклучокот на оџакот е 25 cm, а меѓусебното растоја-
ние на два приклучоци од ист кат е од 25 до 30 cm. 
 

Член 82 
При изградба на оџаци за индустриски објекти и 

котловски единици за централно греење се применува-
ат следните мерки: 

- кај шунд оџаците кои работат на принцип на со-
бирни оџаци, а се состојат од два канала, собирниот 
или матичниот канал е со димензии 20х20 cm, а секун-
дарниот канал кој е паралелен на матичниот и се прик-
лучува на секој кат е со дименизии 12х20 cm; 

- приклучокот на ложиштето се поставува на 80 cm 
над подот, или 25 cm под таванот. Секундарниот канал 
се приклучува во матичниот канал на височина од 2,20 
m над ложиштето. На секундарниот канал од еден ист 
кат можат да се пруклучат најмогу две печки; 

- во еден матичниот канал со димензии 20х20 cm 
можат да се приклучат секундарни (приклучни канали) 
најмногу од пет ката, а ако бројот на катовите е пого-
лем се изведува уште еден матичен канал и 

- споевите на ложиштето со оџакот кај подвижните 
печки се прават од лим со номинален пречник од ƒ = 13 
cm до ƒ = 24 cm. 
 

Член 83 
(1) Височината на оџакот се определува со височи-

ната на објектот. За да се добие добар провев во оџа-
кот, корисната височина на оџакот изнесува најмалку 
пет метри. 

(2) Кога оџакот се проектира во непосредна близи-
на на слемето на објектот треба да го надвишува слеме-
то најмалку за 30 до 50 cm. 

(3) Објектот се проектира и изведува со височина 
од најмалку 1,5m над кровот мерено вертикално по нај-
високата страна, односно еден метар мерено нормално 
од завршетокот на оџакот до кровот ако оџакот излегу-
ва на поголемо растојание од слемето. 

(4) Оџаците на рамни кровови/тераси се изведуваат 

со височина од 1,5m до 2,0 m над рамниот кров. 

(5) Најмалата височина на оџакот изнесува 60 cm 

доколку на растојание од 3,0 m мерено во хоризонтал-

на проекција се наоѓа некој истакнат дел на објектот 

над кровната површина. 

(6) Ако кровниот покривач е од незапалив материјал 

(реакција на пожар А1 или А2-s1d0), минималната висина 

на оџакот над слемето изнесува 0,5 m, а ако оџакот е одда-

лечен од слемето, неговата височина мерено во хоризон-

тална проекција изнесува најмалку 1,5 m. 

(7) Ако кровниот покривач е од запалив материјал, 

минималната височина на оџакот над слемето изнесува 

еден метар, а ако оџакот е оддалечен од слемето, него-

вата височина мерено во хоризонтална проекција изне-

сува најмалку 2,5 m. 

 

Член 84 

(1) Излезниот отвор на оџакот се проектира и изве-

дува да биде оддалечен најмалку 3,0 m, мерено во хо-

ризонтална проекција, од запаливи делови и отвори на 

објектот. 

(2) Матичните оџаци имаат отвори за чистење кои 

се наоѓаат на ѕидот од оџакот на височина од 60 до 80 

cm од подот во подрумот, односно таванот во делот од 

кровната конструкција. 

(3) Во простории во кои постои зголемена опасност 

од појава на пожар не се предвидуваат отвори за чисте-

ње на оџаци. 

(4) Во близина на отворите за чистење на оџакот на 

растојание помало од 50 cm не се предвидува употреба 

на запаливи материи. 

(5) Отворите за чистење на оџакот се затворени со 

бетонски или двојни лимени вратнички. 

 

Член 85 

Камините се поставуваат на незапаливи подлоги 

(реакција на пожар А1). Подот пред ложиштето на ка-

минот во широчина од 50 cm се заштитува со подлога  

со реакција на пожар А1 или А2-s1d0. 

 

Член  86 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

правилник престанува да важи Правилникот за мерки-

те за заштита од пожар, експлозии и опасни материи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/11 

и 145/13). 

 

Член  87 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 

октомври 2017 година. 

 

Бр. 01-2219/1 Директор на Дирекцијата 

27 јули 2017 година  за заштита и спасување, 

Скопје д-р Шабан Салиу, с.р. 
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