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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
785. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија  (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и 
член 19, став 1, точка 9 од Законот за одбрана (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 
58/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на   8.05.2007 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ  
“СВЕТЛИНА- 07“ 

 
1.  Вежбовната  активност  “Светлина-07“ ќе се одр-

жи на воениот полигон “Криволак“ во Република Маке-
донија  во периодот од 20 мај до 02 јуни  2007 година, со 
цел промовирање  на соработката и размената  на искус-
тва помеѓу Министерството за одбрана на Република 
Македонија и Државниот колеџ “Индијан ривер“ од 
Форт Пирс-Флорида, Соединети Американски Држави.  

2. На вежбовната активност ќе учествуваат претстав-
ници од Министерството за одбрана, Министерството за 
внатрешни работи, Министерството за надворешни рабо-
ти, Центарот за управување со кризи, Дирекција за заштита 
и спасување, Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, Меѓународниот црвен крст и Црвениот крст на 
Република Македонија  и претставници  од Државниот 
колеџ “Индијан ривер“ од Форт Пирс-Флорида, Соеди-
нети Американски Држави.  

3. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност  “Светлина-07“, делумно ќе ги обез-
беди Министерството за одбрана, а делумно ќе ги обез-
беди Државниот колеџ “Индијан ривер“ од Форт Пирс-
Флорида, Соединети Американски Држави.  

4. Министерството за одбрана како носител  на  
вежбата ќе ги изврши подготовките и организацијата 
на вежбата.  

5. По завршувањето на вежбата  Министерството за 
одбрана поднесува извештај пред Владата на Републи-
ка Македонија.  

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

 
  Бр. 19-2622/1                        Претседател на Владата  
8 мај 2007 година                  на Република Македонија, 

  Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

786. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.05.2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОШ 
НА АВГАНИСТАН 

 
1. Република Македонија доделува хуманитарна по-

мош – спортска опрема на училиште во Авганистан, 
која се состои од тренерки горен и долен дел, маица 
спортска со куси ракави, шорцеви и патики спортски 
според Прегледот на средства и количини за доделува-
ње на хуманитарна помош на Авганистан, кој е прило-
жен кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обезбе-
дуваат од страна на Министерството за одбрана – Ар-
мијата на Република Македонија. 

3. Преземањето на средствата од точка 1 на оваа од-
лука го организира Министерството за одбрана – Ар-
мијата на Република Македонија. 

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

 
     Бр. 19-2601/1                     Претседател на Владата  
8 мај 2007 година              на Република Македонија, 

    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
787. 

Врз основа на член 20, став 4 од Законот за безбедност 
на производите (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 33/2006), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР НА ЖИЧАНИ ПОСТ-
РОЈКИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ЛИЦА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат суштествените 

барања што треба да ги исполнуваат жичаните построј-
ки наменети за превоз на лица, постапките за оцена на 
сообразноста при нивното пуштање на пазар, како и ус-
ловите кои треба да ги исполнуваат правните лица што 
учествуваат во постапките за оцена на сообразноста. 

 
Член 2 

Жичани постројки наменети за превоз на лица се 
постројки составени од одреден број компоненти, про-
ектирани, произведени, монтирани и ставени во упо-
треба за превоз на лица (во натамошниот текст: жичани 
постројки).  

Жичаните постројки од став 1 на овој член, изграде-
ни на одредена локација се користат за превоз на лица со 
помош на превозни средства или со влечни уреди, при 
што закачувањето и/или влечењето се врши со жичани 
јажиња (во натамошниот текст: јажиња), поставени во 
правецот на линијата на движење на постројката. 

 
Член 3 

Жичаните постројки од член 2 на овој правилник 
вклучуваат: 

а) жичани железници и други постројки со превоз-
ни средства (вагони), влечени преку тркала, или со по-
мош на други уреди за закачување, каде што влечењето 
се постигнува со едно или со повеќе јажиња;  

б) едножичани кабински воздушни постројки - жи-
чарници и воздушни постројки за седење - седишници, 
каде што кабините или седиштата за лица се движат со 
едно или со повеќе транспортни јажиња, при што во 
таа категорија спаѓаат и гондолните жичарници, каде 
што гондолите за лица се движат со помош на едно 
влечно јаже и тркала врз едно носечко јаже; 
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в) влечни  лифтови за транспорт на лица со превоз-
ни средства (кабини), влечени по шини, каде што вле-
чењето се постигнува со едно или со повеќе јажиња. 

 
Член 4 

Одредбите на овој правилник се применуваат за: 
- жичаните постројки кои се изградени или се ста-

вени во употреба по неговото влегување во сила, 
- подсистеми и сигурносните уреди кои се пуштаат 

на пазарот по неговото влегување во сила. 
Одредбите на овој правилник се применуваат на 

жичаните постројки за да се обезбеди и гарантира нив-
ната сообразност со суштествените барања утврдени со 
одредбите на Глава II од овој правилник. 

Во случај важните карактеристики, на подсистемите 
или на сигурносните уреди од постојните жичани по-
стројки подлегнат на промени за кои е потребно ново 
одобрение за ставање во употреба, таквите промени во 
целина треба да ги задоволуваат суштествените барања 
утврдени со одредбите на Глава II од овој правилник. 

 
Член 5 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење:  

- жичана постројка е целиот систем, изграден на 
одредена локација, кој се состои од инфраструктурата 
и подсистемите наведени во член 6 од овој правилник, 
каде што инфраструктура специјално проектирана за 
секоја постројка и изградена на локацијата, ја означува 
положбата, техничките податоци, конструктивните 
елементи и опремата во станиците и по патеката на 
движење на постројката, кои се потребни за изградба и 
работа на постројката, вклучувајќи ги и фундаментите, 

- сигурносен  уред е секој основен уред, група на 
уреди, конструктивен дел или целосна конструкција  
на опрема и секој уред вграден во жичаната постројка 
заради осигурување на нејзиното безбедно функциони-
рање и определено според анализата за безбедност, а 
чиешто нефункционирање би ја загрозило безбедноста 
или здравјето на лицата, корисниците,  персоналoт кој 
што работи со нив или други лица, 

-  главен нарачател e кое било физичко или правно 
лице кое нарачало да се изгради жичана постројка,  

- национална спецификација е заедничка техничка 
спецификација, техничко одобрение или национален 
стандард подготвен врз основа на европскиот хармони-
зиран стандард (во натамошниот текст: национален 
стандард), 

- функционалност се сите технички одредби и мер-
ки кои имаат влијание врз проектирањето и реализаци-
јата и се потребни за сигурно и безбедно функционира-
ње на жичаната постројка,   

- одржливост се сите технички одредби и мерки кои 
имаат влијание врз проектирањето и реализацијата и се 
потребни за одржување, со цел да се осигури безбедно 
функционирање на жичаната постројка. 

 
Член 6 

При користењето и одржувањето, жичаните по-
стројки се поделени на инфраструктура и на следните 
подсистеми: 

1. Јажиња и нивните врски,  
2. Механизам за движење и сопирачки, 
3. Механичка опрема, 
- опрема за намотување на јажето, 
- механичка опрема во станиците, 
- носечка конструкција по патеката на движење на 

постројката, 
4. Превозни средства, 
- кабини, седишта и влечни уреди, 
- механизми за закачување,  
- погонски механизми, 
- спојки (врски) со јажето, 
5. Електротехнички уреди, 

- уреди за мониторинг, контрола и сигурност, 
- опрема за комуникација и информирање, 
- опрема за заштита од гром, 
6. Опрема за спасување, 
- неподвижна опрема за спасување, 
- мобилна опрема за спасување. 
 

Член 7 
Одредбите од овој правилник не се применуваат за:  
- лифтови наведени во техничкиот пропис за пу-

штање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лиф-
тови, 

- кабловски трамваи со традиционална изведба, 
- жичани постројки користени за земјоделски цели, 
- теренска или мобилна опрема за употреба на саеми 

и/или забавни паркови кои се проектирани за забавни це-
ли, а не како жичани постројки за транспорт на лица, 

- рударски постројки, како и теренски постројки ко-
ристени за индустриски цели, 

- вагони влечени со кабли, 
- запчена железница, 
- жичани постројки кои се движат (влечат) со ланци. 
 

Член 8 
Жичаните постројки и нивната инфраструктура, 

подсистеми и сигурносни уреди на постројката треба 
да ги исполнуваат суштествените барања  пропишани 
во Глава II од овој правилник кои се однесуваат на нив. 

Кога националниот стандард ги опфаќа суштествени-
те безбедносни барања пропишани во Глава II од овој 
правилник ќе се смета дека жичаните постројки и нивната 
инфраструктура, подсистеми и сигурносни уреди на по-
стројката конструирани во согласност со тој стандард ги 
исполнуваат соодветните суштествени барања. 

 
Член 9 

На барање на главниот нарачател или на неговиот ов-
ластен претставник со седиште во Република Македонија, 
сите планирани жичани постројки треба да бидат предмет 
на анализа за безбедност, како што е дефинирано во 
одредбите од член 47 на овој правилник, која ги опфаќа 
сите безбедносни аспекти на постројката и на нејзиното 
одржување во контекст на проектирањето, реализацијата 
и ставањето во употреба и која дава можност да се опре-
делат ризиците кои можат да се појават за време на нејзи-
ното работење, а врз основа на претходно искуство. 

Анализата за безбедност од став 1 на овој член тре-
ба да биде предмет на извештајот за безбедност, кој 
треба да ги препорача мерките кои се предвидени  за да 
се реагира на сите видови ризици и да вклучува список 
на сигурносни уреди и подсистеми на жичаната по-
стројка кои треба да бидат опфатени со одредбите на 
членовите 42 и 43 од овој правилник или со одредбите 
на членовите 44 и 45 од овој правилник. 

 
II. СУШТЕСТВЕНИ БАРАЊА ШТО ТРЕБА ДА ГИ 

ИСПОЛНУВААТ ЖИЧАНИТЕ ПОСТРОЈКИ 
 

1. Домен 
 

Член 10 
Одредбите од оваа глава на Правилникот ги одре-

дуваат суштествените барања, вклучувајќи ги одржли-
воста и функционалноста кои треба да се применуваат 
во проектирањето, изградбата и ставањето во употреба 
на жичаните постројки наведени во член 5 алинеја 1 од 
овој правилник. 

 
2. Општи барања 

 
2. 1. Безбедност на лица  

Член 11 
Безбедноста на корисниците, на вработените и на 

другите лица е фундаментално барање за проектирање-
то, изградбата и работата на жичаните постројки. 



Стр. 4 - Бр. 59 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 мај 2007 
 

2. 2. Принципи на безбедност 
  

Член 12 
Сите жичани постројки треба да се проектираат, ра-

ботат и сервисираат во согласност со следните принци-
пи кои се применуваат по дадениот редослед: 

- отстранување или, ако тоа не е можно, намалува-
ње на ризиците преку ограничувања во проектирањето 
и конструктивните карактеристики, 

- дефинирање и имплементирање на сите потребни 
мерки за заштита од ризици кои не можат да бидат ели-
минирани со проектирањето и изградбата, 

- дефинирање и поставување предупредувања, за да се 
избегнат ризици кои не можат да бидат потполно елими-
нирани со начините кои се предвидени во одредбите и 
мерките наведени во алинеите 1 и 2 на овој член. 

 
2. 3. Важност на надворешните фактори 

 
Член 13 

Жичаните постројки треба да бидат проектирани и 
изведени така што ќе овозможат да работат безбедно, 
земајки го во предвид видот на постројката, природни-
те и физичките карактеристики на теренот на кој се по-
ставени, неговата околина, атмосферските и метеоро-
лошките фактори, како и можните пречки лоцирани во 
околината, на земја или во воздух. 

 
2. 4. Димензионирање 

 
Член 14 

Жичаната постројка, подсистемите и сите сигурнос-
ни уреди треба да бидат така димензионирани, прое-
ктирани и изведени за да можат да ги издржат, со дово-
лен степен на безбедност, сите напрегања добиени под 
сите предвидливи околности, вклучително и во состој-
ба вон употреба и посебно земајќи ги предвид надво-
решните влијанија, динамичките влијанија и феноме-
нот на заморот, во согласност со позитивната инженер-
ска пракса и со внимателниот избор на материјалите.  

 
2.5. Монтажа 

 
Член 15 

Жичаната постројка, подсистемите и сите сигурнос-
ни уреди треба да бидат проектирани и изведени на на-
чин кој ќе обезбеди нивно безбедно монтирање и по-
ставување на локацијата. 

Сигурносните уреди треба да бидат така проектира-
ни за да се оневозможат грешки, или преку конструи-
рањето или преку користењето на соодветните ознаки 
на самите уреди. 

 
2.6. Исправност на жичаната постројка 

 
Член 16 

Сигурносните уреди треба да бидат така проектира-
ни и изведени за да бидат употребливи на начин кој ќе 
обезбеди во сите случаи нивна оперативна исправност 
и/или ќе биде обезбедена сигурноста на жичаната по-
стројка, како што е дефинирано во анализата за безбед-
ност согласно одредбите од член 47 на овој правилник, 
така што нивната евентуална нефункционалност би би-
ла сведена на минимум. 

Жичаната постројка треба да биде проектирана и 
изведена на начин кој ќе овозможи сигурност и при 
одредена грешка и нефункционалност на поедини си-
гурносни уреди со можност за превземање на соодвет-
ни и навремени мерки. 

Мерките за заштита утврдени во ставовите 1 и 2 на 
овој член треба да се применуваат во периодот помеѓу 
две предвидени инспекции на одреден сигурносен 
уред. Временскиот период за предвидената инспекција 
на сигурносните уреди треба да биде јасно назначен во 
прирачникот со упатства. 

Сигурносните уреди, кои ќе се користат во жичани-
те постројки како резервни делови треба да ги задово-
луваат суштествените барања утврдени со одредбите 
на овој правилник и условите, поврзани со заедничкото 
дејство со другите делови на постројките. 

За да се осигура дека последиците  од пожар во жи-
чаната постројка нема да ја загрози безбедноста на лу-
ѓето кои се транспортираат, како и на вработените ќе 
треба да бидат превземени соодветни мерки. 

За да се заштитат жичаните постројки и луѓето од 
последиците на гром ќе треба да бидат превземени спе-
цијални мерки. 

 
2.7. Сигурносни уреди 

 
Член 17 

Секој дефект во жичаната постројка кој би можел 
да резултира со загрозување на нејзината безбедност ќе 
треба, каде што е применливо, да биде навремено 
откриен, пријавен и обработен од страна на соодветен 
сигурносен уред, при што истото се однесува и за секое 
надворешно влијание, кое би можело да ја загрози без-
бедноста на постројката. 

Во било кој момент треба да е можно жичаната по-
стројка да се запре рачно. 

По запирањето на жичаната постројка од сигурнос-
ниот уред, не треба да е можно таа да се рестартира се 
додека не бидат превземени соодветни дејствија. 

 
2.8. Одржливост 

 
Член 18 

Жичаната постројка треба да биде проектирана и 
изведена така да е овозможено спроведување на рутин-
ските или посебните операции за одржување и на опе-
рациите и постапките за поправка без ризици. 

 
2.9. Штетно дејствие 

 
Член 19 

Жичаната постројка треба да биде проектирана и из-
ведена на начин кој ќе осигура било кое внатрешно или 
надворешно штетно дејствие од штетните гасови, буча-
вата или вибрациите да биде во пропишаните граници. 

 
3.Инфраструктурни барања 

 
3.1. Распоред, брзина, растојание помеѓу превозните 

средства 
 

Член 20 
Жичаната постројка треба да биде проектирана да 

работи сигурно, земајќи ги во предвид: карактеристи-
ките на теренот и неговото опкружување, атмосфер-
ските и метеоролошките услови, можните пречки ло-
цирани во близина, било на земја или во воздухот, на 
таков начин за да не предизвикува штетно дејствие или 
да не преставува опасност под било кои услови на 
експлоатација, или сервисирање или во случај на опе-
рации за спасување на луѓето. 

Доволно странично и вертикално растојание треба 
да се одржува помеѓу превозните средства, влечната 
опрема, кабините, јажињата, итн. и можните пречки 
лоцирани во близина било на земја или во воздух, тре-
ба да се исто така на доволно растојание од жичаната 
постројка, при тоа земајќи ги во предвид вертикалните, 
надолжните и страничните движења на јажињата и 
превозните средства или влечните уреди, под најнепо-
волни предвидливи работни услови. 

Во дефинирањето на максималното растојание по-
меѓу превозните средства и земјата треба да се земе во 
предвид природата на жичаната постројка, видот на 
превозните средства и постапките за спасување. Во 
случај на отворени превозни средства, треба да се заме 
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во предвид и ризикот од паѓање, како и психолошкиот 
аспект поврзан со растојанието помеѓу превозните 
средства и земјата. 

Максималната брзина на превозните средства или 
влечните уреди, минималното растојание помеѓу нив, 
нивното забрзување и перформансите на кочниците, 
треба да бидат  така избрани за да можат да обезбедат 
сигурност за луѓето и сигурна работа на жичаната по-
стројка. 

 
3.2. Станици и конструкции по должината на жича-

ната постројка 
 
 

Член 21 
Станиците и конструкциите по должината на жича-

ната постројка треба да бидат проектирани, инсталира-
ни и опремени, така да обезбедуваат нивна стабилност.  
Станиците и конструкциите по должината на жичаната 
постројка треба да овозможат безбедно движење на ја-
жињата, превозните средства и влечните уреди, како и 
тоа да одржувањето биде сигурно и безбедно, под сите 
работни услови. 

Местото за влез и излез кај жичаната постројка тре-
ба да биде така проектирано да гарантира сигурност за 
собраќајот на превозните средства, опремата за влече-
ње и луѓето. Движењето на превозните средства и 
опремата за влечење во станиците треба да биде без 
никаков ризик за луѓето, земајки ги во предвид нивно-
то можно активно учество при движењето на истите. 

 
4. Барања за јажињата, погонските и кочни уреди,  

механичката и електричната инсталација 
 

4.1. Јажиња и нивни придружни делови 
 

Член 22 
За јажињата и нивните придружни делови треба да 

бидат превземени сите мерки согласно со најновите 
технолошки достигнувања за да се: 

- избегне кинење на јажињата или нивните при-
дружни делови, 

- осигура оптоварувањата да бидат во нивните ми-
нимални и максимални граници, 

- осигура дека јажињата се безбедно монтирани, 
при што ќе биде спречено излегувањето од патеката на 
движење, 

- овозможи да бидат редовно контролирани. 
За јажињата од став 1 на овој член, бидејќи не е 

возможно целосно да се исклучат сите ризици што по-
стојат за нивно излегување од патеката на движење, 
треба да бидат превземени мерки за да се осигура дека 
во тој случај тие ќе бидат вратени во патеката на дви-
жење, а жичаната постројка автоматски да се исклучи, 
без ризик за луѓето. 

 
4.2. Механички  инсталации 

 
4.2.1. Погони 

 
Член 23 

Погонскиот механизам на жичаната постројка треба 
да биде со соодветна изведба и карактеристики, прила-
годени на различни работни состојби. 

 
4.2.2. Резервен погон 

 
Член 24 

Жичаната постројка треба да има и резервен погон, 
кој е независен од главниот погонски механизам. Ре-
зервниот погон не е потребен, ако анализата за безбед-
ност покаже дека луѓето можат лесно, брзо и безбедно 
да ги напуштат превозните средства, а посебно влечни-
те уреди и кога не постои тој погон. 

4.2.3. Кочење 
 

Член 25 
Во итен случај, треба да постои можност да се исклу-

чи жичаната постројка и/или превозните средства во би-
ло кој момент под најнеповолни услови и во случај на 
дозволени оптоварувања во текот на работењето. Голе-
мината на патот и брзината на запирање треба да бидат 
во адекватни граници, дефинирани на начин кој ќе оси-
гура сигурност на луѓето и задоволувачко однесување со 
превозните средства, јажињата и другите делови, како 
што наложува сигурноста на жичаната постројка. 

Во сите жичани постројки треба да постојат два или 
повеќе системи за кочење, секој способен да ја доведе 
постројката до застанување, координирани на начин да 
автоматски го заменат активниот систем, кога неговата 
ефикасност станува несоодветна, при што последната 
сопирачка на системот за влечење на јажето, треба да 
дејствува директно врз котурот.  

Жичаната постројка треба да биде снабдена со спој-
ки и механизам за блокирање, кои ќе штитат од пред-
времено рестартирање. 

 
4.3. Управувачки контролни механизми 

 
Член 26 

Управувачките контролни механизми треба да би-
дат така проектирани и изведени за да ја гарантираат 
сигурноста и безбедноста на жичаната постројка, за да 
ги издржи нормалните корисни оптоварувања и надво-
решните влијанија, како што се: влажноста, екстремни-
те температури или електромагнетните пречки, но и да 
не предизвикуваат опасни ситуации, дури и во случај 
на грешка во работењето. 

 
4.4. Уреди за комуникација 

 
Член 27 

Персоналот кој управува со жичаната постројка 
треба да располага со соодветни уреди за да се овозмо-
жи меѓусебна комуникација за цело време, како и мож-
ност за информирање на корисниците во вонредна си-
туација. 

 
5. Превозни средства и влечни уреди 

 
Член 28 

Превозните средства и/или влечните уреди треба да 
бидат така проектирани и прилагодени, при вообичае-
ните работни услови ниедно лице да не може да испад-
не или да се изложи на било каков друг ризик. 

 
Член 29 

Прицврстувањето на превозните средства и на 
влечните уреди треба да биде димензионирано и така 
изведено при најнеповолни работни услови: 

- да не ги оштети јажињата, или 
- да нема пролизгување, освен каде пролизгувањето 

има значајно влијание врз сигурноста на превозните 
средства, влечните уреди или жичаната постројка. 

  
Член 30 

Вратите од превозните средства (вагони, кабини) 
треба да бидат проектирани и изведени на начин да се 
овозможи нивно непречено затварање и заклучување. 
Подот и ѕидовите на превозното средство треба да би-
дат така  проектирани и изведени за да го издржат при-
тисокот и товарот предизвикан од корисниците, под 
било кои услови.  

 
Член 31 

Ако од сигурносни причини, во превозното средс-
тво треба да има оператор, тогаш  превозното средство 
треба да биде опремено со потребната опрема за да мо-
же операторот да ги извршува своите работни задачи. 
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Член 32 
Превозните средства и/или влечните уреди и посеб-

но нивните механизми за закачување треба да бидат та-
ка проектирани и опремени да гарантираат безбедност 
за вработените кои ги сервисираат, во согласност со со-
одветните правила и упатства. 

 
Член 33 

Во случај кога превозните средства се опремени со 
разделиви приклучоци  треба да бидат превземени сите 
мерки за запирање на инсталацијата, без ризик за ко-
рисниците, како во моментот на тргнување така и во 
моментот на пристигнување кога опремата е неправил-
но поврзана со јажето и превозното средство, а со цел 
да се заштити превозното средство од паѓање. 

 
Член 34 

Жичаните железници и двожичните гондолни жи-
чарници, доколку тоа го дозволува нивната конструк-
ција, треба да бидат опремени со автоматски уреди за 
кочење по целата должина на трасата, кога постои 
можност од кинење на носечкото јаже.  

 
Член 35 

Кога сите ризици од излетување на превозното 
средство не можат да бидат целосно исклучени со дру-
ги мерки, тогаш превозното средство треба да биде 
опремено со уреди против неговото излетување кои 
овозможуваат да превозното средство се запре, без ри-
зик за луѓето. 

 
6. Опрема за корисниците 

 
Член 36 

Пристапот до местата за качување и симнување на 
корисниците треба да биде организиран на начин кој ќе 
обезбеди сигурност за луѓето, а посебно на местата ка-
де постои поголем ризик од паѓање, имајќи го во пред-
вид движењето и запирањето на жичаната постројка.  

На децата и на луѓето со проблеми во движењето 
треба да им се овозможи безбедно да ги користат жича-
ните постројки, доколку постројката е проектирана за 
пренос на такви лица. 

 
7. Функционалност 

 
7.1. Безбедност 

 
Член 37 

Сите технички одредби и мерки ќе треба да бидат 
превземени за да се осигура дека жичаната постројка 
се користи за планираните цели согласно техничката 
спецификација и утврдените работни услови и дека 
упатствата за безбедно работење и одржување можат 
да бидат исполнети.  

Прирачникот со упатствата и забелешките од став 1 
на овој член треба да бидат напишани на македонски 
јазик и неговото кирилско писмо. 

 
Член 38 

Луѓето одговорни за управување со жичаната по-
стројка треба да бидат снабдени со соодветни матери-
јални средства и да бидат квалификувани за извршува-
ње на соодветните задачи. 

 
7.2. Безбедност во случај на запирање на жичаната 

постројка 
 

Член 39 
Сите пропишани технички правила и мерки треба 

да бидат прифатени така што да се гарантира сигурно-
ста на корисниците во определено време, соодветно на 
видот на жичаната постројка и нејзиното опкружување 
во случај кога постројката е запрена и не може брзо да 
се рестартира. 

7.3. Други специјални одредби за безбедност 
 

7.3.1. Штандови за вработените и работни места 
 

Член 40 
Подвижните делови кои се вообичаено достапни во 

станиците треба да бидат проектирани, изведени и ин-
сталирани на начин кој ќе спречи било каков ризик, 
или таму каде постои ризик треба да бидат опремени 
со уреди за заштита, за да се спречи секаков контакт со 
деловите од жичаната постројка, кои можат да предиз-
викаат несреќи.  

Уредите за заштита од став 1 на овој член треба да 
бидат такви, да не можат лесно да се отстранат или да 
им се наруши нивната функционалност. 

 
7.3.2. Заштита од паѓање 

 
Член 41 

Работните места и работните области, вклучувајќи 
ги и тие кои се користат само повремено и пристапите 
до нив треба да бидат проектирани и изведени на таков 
начин, да ги заштитат од паѓање луѓето кои треба да 
работат или да се движат по нив. Доколку конструкци-
јата не е соодветна, треба дополнително да се израбо-
тат фиксни позиции за поставување на лична заштитна 
опрема за спречување од паѓање. 

 
III. ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА 

 
1. Сигурносни уреди 

 
Член 42 

Сите потребни мерки ќе треба да бидат превземени 
за да се осигура дека сигурносните уреди се:  

- пуштаат на пазарот само ако тие дозволуваат из-
градба на жичани постројки кои ги исполнуваат су-
штествените барања утврдени во член 8 став 1 од овој 
правилник, 

- ставаат во употреба само ако тие се дозволени за 
изградба на жичани постројки кои нема да го загрозат 
здравјето или безбедноста на луѓето, или во одредени 
случаи и сигурноста на имотот, кога тие се правилно 
монтирани и одржувани и се користат за својата пред-
видена намена. 

На барањата што се потребни за обезбедување на 
луѓето, особено за заштита на работниците кога кори-
стат жичани постројки, одредбите од овој правилник 
нема да се применуваат, освен ако тоа не значи менува-
ње на одредбите на овој правилник кои се однесуваат 
на постројките. 

 
Член 43 

Сигурносните уреди што носат СЕ-ознака и се при-
дружени со ЕС-изјава за сообразност, се смета дека се 
во согласност со сите релевантни одредби од овој пра-
вилник. 

Сигурносните уреди, пред да се пуштаат на паза-
рот, производителот на сигурносниот уред или негови-
от овластен претставник со седиште во Република Ма-
кедонија, треба: 

а) да го подложи сигурносниот уред на постапка за 
оценка на сообразноста во согласност со одредбите од 
Глава V на овој правилник  и 

б) да стaви ознака за сообразност на сигурносниот 
уред и да изготви изјава за сообразност во согласност 
со одредбите од член 52 на овој правилник. 

Постапката за оцена на сообразноста на сигурнос-
ниот уред, на барање на производителот на сигурнос-
ниот уред или неговиот овластен претставник со седи-
ште во Република Македонија, треба да биде извршена 
од страна на правно лице за оцена на сообразноста 
определено од нив за таа намена. 
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Кога сигурносните уреди подлежат на други тех-
нички прописи кои се однесуваат на посебни барања и 
кои предвидуваат стaвање на ознака за сообразност, 
тогаш ознаката за сообразност треба да покажува дека 
сигурносниот уред ги исполнува и одредбите на тие 
технички прописи. 

Кога ниту производителот на сигурносниот уред, 
ниту неговиот овластен претставник со седиште во Ре-
публика Македонија не ги исполнуваат обврските од 
ставовите од 1 до 4 na овој член, тогаш тие обврски се 
пренесуваат на секој што го пушта сигурносниот уред 
на пазарот и на секој што произведува сигурносен уред 
за сопствена употреба. 

                                                                                            
2. Подсистеми 

 
Член 44 

Сите потребни мерки ќе треба да бидат превземени 
за да се осигура дека подсистемите се пуштаат на паза-
рот само ако тие дозволуваат изградба на жичани по-
стројки кои ги исполнуваат суштествените барања 
утврдени во член 8 став 1 од овој правилник. 

 
Член 45 

Подсистемите што се придружени со ЕС-изјава за 
сообразност и со техничка документација предвидена 
во став 3 на овој член, се смета дека се во согласност со 
релевантните суштествени барања утврдени во член 8 
став 1 од овој правилник. 

Постапката за испитување на подсистемите, на ба-
рање на производителот или на неговиот овластен 
претставник со седиште во Република Македонија, или 
во нивно отсуство на секое физичко или правно лице 
кое ги пушта на пазарот треба да биде извршена од 
страна на правно лице за оцена на сообразноста опре-
делено од нив за таа намена. Производителот или него-
виот овластен претставник со седиште во Република 
Македонија, или секое физичко или правно лице кое ги 
пушта на пазарот треба да изготви изјава за сообраз-
ност врз основа на постапката за испитување на 
подсистемите во согласност со одредбите од Глава VI 
на овој правилник. 

Правното лице за оцена на сообразноста од став 2 
на овој член треба да изготви сертификат за испитува-
ње во согласност со одредбите од Глава VI на овој пра-
вилник и техничка документација која се приложува 
кон сертификатот. Техничката документација треба да 
ги вклучува сите потребни документи за карактеристи-
ките на подсистемите, и каде е соодветно, и сите доку-
менти кои ја потврдуваат сообразноста на сигурносни-
те уреди, како и да ги содржи сите релевантни детали 
за условите и за ограничувањата на употребата и упат-
ствата за сервисирање. 

 
3. Жичани постројки 

 
Член 46 

Сите потребни мерки и постапки ќе треба да бидат 
превземени за да се осигура дека сигурносните уреди и 
подсистемите се инсталирани и ставени во употреба 
само ако тие дозволуваат изградба на жичани построј-
ки кои нема да го загрозат здравјето или безбедноста 
на луѓето, или во одредени случаи и сигурноста на 
имотот, кога тие се правилно инсталирани и одржува-
ни и се користат за својата предвидена намена. 

Сите потребни мерки и постапки ќе треба да бидат 
превземени за да се осигура дека жичаните постројки 
се изградени и ставени во употреба само ако тие се 
проектирани и изградени на начин кој гарантира ис-
полнување на суштествените барања утврдени во член 
8 став 1 од овој правилник. 

Анализата за безбедност, изјавата за сообразност и 
придружната техничка документација која се однесува 
на сигурносните уреди и подсистемите треба да бидат 
поднесени од страна на главниот нарачател или него-

виот овластен претставник до надлежниот државен ор-
ган за одобрување на жичаната постројка, како и да чу-
ваат една копија на местото на постројката. 

Анализата за безбедност, извештајот за безбедност 
и техничката документација од став 3 на овој член тре-
ба да ја обезбедува и да ја вклучува целата документа-
ција во однос на карактеристиките на жичаната по-
стројка и каде е соодветно, и сите документи кои ја по-
тврдуваат сообразноста на сигурносните уреди и под-
системи, како и да ги содржи потребните услови, вклу-
чувајќи ги и ограничувањата на функциите и сите дета-
ли за сервисната супервизија, поправките и одржува-
њето на постројката. 

Жичаната постројката може да продолжи да функ-
ционира само ако ги исполнува условите утврдени во 
извештајот за безбедност. 

 
4. Анализа за безбедност 

 
Член 47 

Анализата за безбедност, која е потребна за секоја 
жичана постројка треба да го има во предвид секој мо-
жен режим на работа. 

 Анализата за безбедност треба да го следи признае-
ниот или усвоен метод и да ја земе во предвид најсо-
времената техника и технологија и сложеноста на жи-
чаната постројка.  

Со анализата за безбедност треба да се осигури де-
ка при проектирањето и монтажата на жичаната по-
стројка се земени во предвид локалните услови и нај-
неповолните ситуации, со цел да се обезбедат потреб-
ните безбедносни барања. 

Со анализата за безбедност треба да се опфатат и 
сигурносните уреди и нивните ефекти врз жичаната по-
стројка, како  и поврзаните подсистеми со цел: 

- да можат благовремено да реагираат на откриената 
грешка или неисправност, така што ќе останат во состој-
ба која гарантира сигурност,  во режим на помало опто-
варување или во состојба на сигурност при испаѓање, 

-да бидат ставени во мирување и контролирани, или 
-да бидат такви, да веројатноста од нивните грешки 

може да се процени и тие да се соодветни на еден стан-
дард, кој ќе се постигне со таквите сигурносни уреди 
кои ги задоволуваат критериумите, утврдени во алине-
ите 1 и 2 на овој став.  

Анализата за безбедност треба да се користи за да 
се направи список на  ризици и опасни ситуации во 
согласност со член 9 став 1 од овој правилник и за да 
се одреди листата на сигурносни уреди кои се наведени 
во член 9 став 2 од овој правилник. Резултатот од ана-
лизата за безбедност треба да биде сумиран во изве-
штајот за безбедност. 

 
5. Правни лица за вршење на оцена на сообразност 

 
Член 48 

Правното лице кое се овластува да ги врши постап-
ките за оцена на сообразност на сигурносни уреди 
и/или подсистеми (во натамошниот текст: овластено 
тело) треба да ги исполнува условите за вршење на 
оцена на сообразност, наведени во Глава IV од овој 
правилник.   

Член 49 
Овластеното тело, што ги исполнува условите за 

вршење на оцена на сообразност, наведени во Глава IV 
од овој правилник, може да се овласти за една или за 
повеќе од следните постапки за оцена на сообразност 
на сигурносни уреди: 

- испитување на тип (Модул "B"), во согласност со 
одредбите од глава V, подглава 3 на овој правилник, 

- обезбедување на квалитет во производството (мо-
дул "D"), во согласност со одредбите од глава V, подг-
лава 4 на овој правилник, 
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- верификација на производ (модул "F"), во соглас-
ност со одредбите од глава V, подглава 5 на овој пра-
вилник, 

- верификација на единица (модул "G"), во соглас-
ност со одредбите од глава V, подглава 6 на овој пра-
вилник, 

- целосно обезбедување квалитет (модул "H"), во 
согласност со одредбите од глава V, подглава 7 на овој 
правилник. 

Овластеното тело од став 1 на овој член може да се ов-
ласти да врши и оцена на сообразноста на подсистеми. 

Овластеното тело кое ги врши постапките за оцена на 
сообразност на сигурносни уреди и/или подсистеми треба 
да има еднозначен идентификациски број на телото. 

 
Член 50 

Овластеното тело кое ги врши постапките за оцена на 
сообразност на сигурносни уреди и/или подсистеми, тре-
ба постојано да ги исполнува условите наведени во Глава 
IV од овој правилник и да е способно да ги извршува и 
специфичните задачи од националните стандарди. 

 
Член 51 

Постапката за назначување (нотифицирање) на ов-
ластеното тело во Европската комисија, се изведува 
согласно прописите за безбедност на производите.  

 
6. Изјава за сообразност за сигурносни уреди 

 
Член 52 

Со изјавата за сообразност за сигурносните уреди 
се потврдува дека сигурносните уреди се во согласност 
со суштествените барања утврдени во глава II на овој 
правилник кои се однесуваат на нив.  

Изјавата за сообразност за сигурносните уреди и 
неговата придружна документација треба да бидат на-
пишани на македонски јазик и неговото кирилско пис-
мо и заверени со датум и потпис. 

Изјавата за сообразност за сигурносните уреди тре-
ба да ги содржи следните елементи: 

- повикување на одредбите на овој правилник, 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот или на неговиот овластен претставник 
со седиште во Република Македонија. Овластениот 
претставник со седиште во Република Македонија тре-
ба да приложи име, презиме и адреса или назив и 
седиште на производителот кого тој го застапува, 

- опис на уредите (марка,тип итн.), 
- детали од користената постапка за изјавата за соо-

бразност (член 43 од овој правилник) 
- сите релевантни прописи кои треба уредот да ги 

исполнува и особено, условите на експлоатација, 
- назив и седиште на овластеното тело кое учеству-

вало во постапката за сообразност, како и датумот на 
сертификатот за испитување со детали, каде што е со-
одветно, за неговото времетраење и условите за валид-
носта, 

- каде што е соодветно, упатување на применетите 
национални стандарди, 

- идентификација на лицето кое е овластено да пот-
пишува во име на производителот или во име на не-
говиот овластен претставник со седиште во Република 
Македонија. 

  
7. Изјава за сообразност за подсистеми 

 
Член 53 

Со изјавата за сообразност за подсистеми се потвр-
дува дека подсистемите ги исполнуваат суштествените 
барања утврдени во Глава II на овој правилник кои се 
однесуваат на нив.  

Изјавата за сообразност  за подсистеми треба да би-
де изготвена од страна на производителот, или од него-
виот овластен претставник со седиште во Република 
Македонија, или во случај кога ниту производителот, 

ниту неговиот овластен претставник немаат седиште 
во Република Македонија, тогаш, од физичкото или 
правното лице што ги пушта подсистемите на пазарот. 

Изјавата за сообразност за подсистеми и нејзината 
придружна документација треба да бидат заверени со 
датум и потпис.  

Изјавата за сообразност  за подсистеми и нејзината 
придружна документација треба да бидат напишани на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и да ги 
содржат следниве елементи: 

- повикување на одредбите на овој правилник, 
- име, презиме и адреса на лицето кое побарало ис-

питување, 
- опис на подсистемите, 
- назив и седиште на овластеното тело кое го извр-

шило испитувањето, наведено во член 46 од овој пра-
вилник, 

-сите релевантни прописи со кои подсистемите тре-
ба да бидат сообразни, а особено, било какви ограничу-
вања при нивното работење или при условите за експ-
лоатација, 

- резултатот од испитување, согласно одредбите од 
Глава VI на овој правилник (сертификат за сообраз-
ност), 

-податоци за лицето кое е овластено за потпишува-
ње на правно обврзувачка изјава во име на производи-
телот, или во име на неговиот овластен претставник со 
седиште во Република Македонија, или во случај кога 
ниту производителот, ниту неговиот овластен прет-
ставник немаат седиште во Република Македонија, то-
гаш, во име на физичкото или правното лице што ги 
пушта подсистемите на пазарот. 

 
IV. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ОВЛАСТЕНИТЕ ТЕЛА ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО 
ПОСТАПКИТЕ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА 
 

Член 54 
Овластеното тело, неговите одговорни лица и него-

виот стручен персонал одговорен за извршување на 
активностите за верификација не можат да бидат прое-
ктантот, производителот, снабдувачот, или инсталерот 
на сигурносните уреди или на подсистемите, кои се 
проверуваат од тие тела, ниту пак овластениот прет-
ставник на која било од страните или пак физичкото 
или правното лице што ги пушта сигурносните уреди 
или подсистемите на пазарот.  

Овластеното тело, неговите одговорни лица и него-
виот стручен персонал не треба да бидат вклучени ди-
ректно или како овластени претставници во проектира-
њето, производството, конструирањето, маркетингот, 
сервисирањето или во работењето со сигурносните 
уреди или подсистемите, освен кога се работи за разме-
на на технички информации помеѓу производителот и 
тоа тело. 

 
Член 55 

Овластеното тело и неговиот стручен персонал за 
инспекција треба да ги извршуваат верификациите со 
највисок степен на професионален интегритет и тех-
ничка компетентност и треба да бидат ослободени од 
сите притисоци и влијанија, осебно финансиски, кои 
би можеле да влијаат врз нивната оцена  или врз ре-
зултатите од инспекцијата, особено од лица или од 
групи на лица кои имаат интерес за резултатите од ве-
рификациите. 

 
Член 56 

Овластеното тело треба да го има на располагање 
потребниот стручен персонал за да може правилно да 
ги врши административните и техничките задачи повр-
зани со активностите за верификација. 
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Овластеното тело треба да има постојано вработе-
ни, најмалку три стручни лица кои се вклучени во про-
цесот на оцена на сообразноста, и тоа: 

- еден дипломиран инженер по машинство или еле-
ктротехника, со најмалку пет години континуирано 
искуство на работи поврзани со оцена на сообразноста 
на сигурносните уреди или подсистемите, 

- еден дипломиран инженер по машинство или еле-
ктротехника, со најмалку три години континуирано 
искуство на работи поврзани со испитување на сигур-
носните уреди или подсистемите, 

- еден работник со најмалку средно образование од 
машинска или електротехничка насока, со најмалку 
три години континуирано искуство на работи поврзани 
со испитување на сигурносните уреди или подсисте-
мите. 

  
Член 57 

Стручниот персоналот одговорен за инспекција 
треба да има: 

- квалитетна техничка и професионална обука, 
- задоволително познавање на барањата за испиту-

вањата што ги извршуваат и соодветно искуство со та-
кви испитувања, 

- способност потребна за изготвување на сертифи-
кати, записници и извештаи со кои се докажува дека 
испитувањата биле извршени. 

 
Член 58 

Овластеното тело треба да поседува потребна опре-
ма за да може правилно да ги врши техничките задачи 
опфатени со националните стандарди.  

Овластеното тело треба да поседува или да има 
пристап и до опрема потребна за извршување на посеб-
ни верификации. 

 
Член 59 

Овластеното тело треба да ја гарантира непристрас-
носта на неговиот стручен персонал за вршење на инс-
пекција и нивните плати не треба да зависат од бројот 
на извршени испитувања или од резултатите на тие ис-
питувања.  

Овластеното тело треба да има соодветно осигуру-
вање од професионална одговорност. 

Овластеното тело, неговите одговорни лица и него-
виот стручен персонал треба да ја почитуваат професи-
оналната доверливост што се однесува до сите инфор-
мации добиени при извршувањето на задачите (освен 
пред надлежните државни органи) според овој правил-
ник или според било која одредба од националното за-
конодавство поврзана со извршувањето на постапките 
за оцена на сообразност на сигурносните уреди или 
подсистемите.  

 
V.  СИГУРНОСНИ УРЕДИ: ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНА 

НА СООБРАЗНОСТ 
 

1. Домен 
 

Член 60 
Одредбите од оваа глава на Правилникот се однесу-

ваат на сигурносните уреди со цел да се провери  нив-
ната согласност со суштествените барања утврдени во 
глава II на овој правилник и на оценката за сообразност 
од страна на едно или повеќе овластени тела на одре-
ден сигурносен уред со пропишаните технички специ-
фикации. 

 
2. Постапки 

 
Член 61 

Постапките за оценување кои се спроведуваат од 
страна на овластените тела за проектирањето и произ-
водството се базирани врз основа на модулите дефини-
рани и претставени во следната табела:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решенијата во табелата од став 1 на овој член се 

сметаат за соодветни и можат да се користат по избор 
од страна на производителот. 

 
3.Испитување на тип (Модул " B ") 

 
Член 62 

Испитување на тип (Модул "B"), во смисла на овој 
правилник, е дел од постапката со која овластеното те-
ло утврдува и потврдува дека репрезентативниот при-
мерок од производството е во согласност со одредбите 
на овој правилник што се однесуваат на примерокот. 
 

Член 63 
Барањето за испитување на тип треба да биде под-

несено од страна на производителот или од неговиот 
овластен претставник со седиште во Република Маке-
донија до овластено тело по негов избор. 

Барањето од став 1 на овој член  треба да содржи: 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот, а ако барањето го поднесува неговиот 
овластениот претставник со седиште во Република Ма-
кедонија, тогаш  неговото име, презиме и адреса или 
назив и седиште, 

- писмена изјава дека истото барање не е поднесено 
до ниедно друго овластено тело, 

- техничка документација наведена во член 64 од 
овој правилник. 

Барателот треба да обезбеди на располагање на овла-
стеното тело репрезентативен примерок од производс-
твото кое се разгледува, (во натамошниот текст: „тип“), 
при што овластеното тело може да побара и други при-
мероци ако е тоа потребно за тест-програмата. 

 
Член 64 

Техничката документација треба да обезбеди оцена 
на сообразноста на сигурносниот уред со барањата 
утврдени со одредбите на овој  правилник што се одне-
суваат на тој уред.  

Доколку е потребно за да се оцени сообразноста, 
техничката документација од став 1 на овој член  треба 
да го опфати проектирањето, производството и работа-
та на сигурносниот уред и да го содржи следното: 

- општ опис на типот, 
- принципиелни цртежи и шеми од проектот и про-

изводството на уредите, монтираните елементи,  еле-
ктрични кола, итн., 

- описи и објаснувања што се потребни за разбира-
ње на цртежите и шемите, како и работата на сигурнос-
ниот уред, 

- список на национални спецификации кои целосно 
или делумно се применети, како и опис на решенијата 
што се усвоени за исполнување на суштествените бара-
ња утврдени со одредбите на овој правилник, таму каде 
што националните спецификации не се примениле, 

- резултати од проектните пресметки, извршени ис-
питувања, итн., 

- извештаи од испитувања, 
- прикажување на подрачјето на употреба на сигур-

носниот уред.  
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Член 65 
Овластеното тело при испитување на тип треба: 
1. да ја испита техничката документација, да потврди 

дека типот бил произведен во согласност со истата и да 
изврши идентификација на компонентите што се проекти-
рани во согласност со релевантните одредби на национал-
ните спецификации, како и на тие што се проектирани без 
примена на одредбите од тие спецификации; 

2.да изврши или да има извршено соодветни испи-
тувања и потребни тестови за да се утврди дали реше-
нијата усвоени од производителот се во согласност со 
суштествените барања утврдени со одредбите на овој  
правилник, таму каде што националните спецификации 
не се примениле; 

3.да изврши или да има извршено соодветни испи-
тувања и потребни тестови за утврдување дали таму 
каде што производителот избрал да примени релевант-
ни национални спецификации истите биле применети; 

4.да се согласи со барателот за локацијата каде што 
ќе се извршат испитувањата и потребните тестови. 

 
Член 66 

Кога типот ги задоволува одредбите што се однесу-
ваат на него од овој правилник,  тогаш овластеното те-
ло треба на барателот да му издаде серификат за испи-
тување на тип. 

 Сертификатот од став 1 на овој член, треба да го 
содржи името, презимето и адресата или називот и се-
диштето на производителот, заклучоците од испитува-
њето, условите и временскиот период за важење на 
сертификатот и потребните податоци за идентификаци-
ја на одобрениот тип. 

Кон сертификатот од став 1 на овој член треба да се 
приложат релевантните делови од техничката докумен-
тација и копија од тоа треба да чува овластеното тело. 

Ако овластеното тело одбие да издаде сертификат 
за испитување на тип, тогаш тоа треба на производите-
лот да му даде детално објаснување за одбивањето.  

Во случај на одбивање за издавање на сертификат 
за испитување на тип, производителот може да приго-
вори до овластеното тело. 

 
Член 67 

Барателот треба да го извести овластеното тело што 
ја поседува техничката документација во врска со сер-
тификатот за испитување на тип, за сите модификации 
на одобрениот сигурносен уред, а кои можат да бидат 
предмет на дополнително одобрување таму каде што 
тие влијаат врз сообразноста со суштествените барања 
или со предвидените услови за примена на тој уред.  

Дополнителното одобрение од став 1 на овој член 
треба да биде дадено во форма на дополнување на ори-
гиналниот сертификат за испитување на тип. 

 
Член 68 

Секое овластено тело треба да ги информира и дру-
гите овластени тела за релевантни информации во вр-
ска со: 

- издадени сертификати за испитување на тип и 
- повлечени сертификати за испитување на тип. 
 

Член 69 
Овластените тела можат да добијат копии од серти-

фикатите за испитување на тип и/или нивните допол-
нувања, како и да им бидат достапни и прилозите кон 
сертификатите. 

 
Член 70 

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Република Македонија треба да ја 
чува техничката документација, копии од сертификати-
те за испитување на тип заедно со нивните дополнува-
ња уште 30 години откако е  произведен последниот 
сигурносен уред.  

Во случај кога ниту производителот, ниту неговиот 
овластен претставник немаат седиште во Република 
Македонија, тогаш техничката дoкументација ја чува 
на располагање, физичкото или правното лице што го 
пушта сигурносниот уред на пазарот. 

 
4.Oбезбедување на квалитет во производството 

(Модул " D ") 
 

Член 71 
Обезбедување на квалитет во производството (мо-

дул "D"), во смисла на овој правилник, e постапка со 
која производителот, кој ги исполнува обврските утвр-
дени во член 72 од овој правилник, гарантира и изјаву-
ва дека сигурносните уреди се во сообразност со типот 
опишан во сертификатот за испитување на тип и дека 
ги задоволуваат барањата што се однесуваат на тие 
уреди утврдени со одредбите на овој правилник. 

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Република Македонија треба да ста-
ви ознака за сообразност на секој сигурносен уред и да 
изготви писмена изјава за сообразност. 

 Ознаката за сообразност од став 2 на овој член тре-
ба да биде придружена со идентификационен знак на 
овластеното тело кое го врши  мониторингот согласно 
членовите од 77 до 80 од овој правилник. 

 
Член 72 

Производителот треба да применува одобрен систем 
за квалитет на производство, завршна инспекција  и те-
стирање на сигурносниот уред согласно членовите од 73 
до 76 од овој правилник и да подлежи на мониторинг 
согласно членовите од 77 до 80 од овој правилник. 

 
4. 1. Систем за квалитет 

 
Член 73 

Производителот треба да поднесе барање за оценка 
на својот систем за квалитет до овластено тело по не-
гов избор за соодветните сигурносни уреди. 

Барањето од став 1 на овој член  треба да ги содржи: 
- сите релевантни информации за соодветната кате-

горија на сигурносни уреди,  
- документацијата во врска со системот за квалитет, 
- ако е применливо, техничката документација за 

одобрениот тип и копија од сертификатот за испитува-
ње на тип.  

Член 74 
Системот за квалитет треба да обезбеди сообраз-

ност на сигурносните уреди со типот од сертификатот 
за испитување на тип и со барањата што се однесуваат 
на тие уреди утврдени со одредбите на овој правилник. 

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на  
производителот, треба да бидат документирани на си-
стематски и правилен начин во форма на писмени по-
литики, постапки и упатства. Документацијата на си-
стемот за квалитет треба да овозможи конзистетна ин-
терпретација на програмите за квалитет, плановите, 
упатствата за работа и евиденцијата. 

Документацијата на системот за квалитет од став 2 на 
овој член треба да содржи, особено, соодветен опис на: 

- целите за квалитет и организационата структура, 
одговорностите и овластувањата на раководните орга-
ни во однос на квалитетот на сигурносните уреди, 

- производството, контролата на квалитетот и тех-
никите, процесите и систематските мерки за обезбеду-
вање квалитет што се применуваат,  

- испитувањата и тестовите што ќе се вршат пред, 
за време, и по производството, како и зачестеноста со 
која ќе се вршат, 

- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите 
од инспекцијата и податоците од тестовите, податоците 
за калибрацијата, извештаите во врска со квалификаци-
ите на персоналот, итн., 



14 мај 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 59 - Стр. 11 

- средствата за мониторинг на постигнувањето на 
бараниот квалитет и ефективното функционирање на 
системот за квалитет. 

 
Член 75 

Овластеното тело треба да изврши оцена на систе-
мот за квалитет за да утврди дали тој ги задоволува ба-
рањата утврдени во член 74 од овој правилник.  

Елементите од системот за квалитет кои се во сог-
ласност со релевантните национални стандарди се сме-
та дека се во согласност и со соодветните барања утвр-
дени во член 74 од овој правилник. 

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден член 
со искуство во оцена на технологија на сигурносни уреди. 
Постапката за евалуација треба да вклучува посета заради 
инспекција на објектите на производителот. 

Производителот треба да биде известен за резулта-
тите. Известувањето треба да содржи заклучоци од ис-
питувањето и образложена одлука за оцената.  

 
Член 76 

Производителот треба да преземе активности за ис-
полнување на обврските кои произлегуваат од одобре-
ниот систем за квалитет и да го одржува системот за 
квалитет на правилен и ефикасен начин и на задоволи-
телно и ефикасно ниво. 

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Република Македонија треба да го 
извести  овластеното тело кое го одобрило системот за 
квалитет, за секое планирано модернизирање на систе-
мот за квалитет. 

Овластеното тело треба да изврши оцена на предло-
жените промени и да одлучи дали променетиот систем 
за квалитет и понатаму ги задоволува барањата утврде-
ни во член 74 од овој правилник или дали е потребна 
повторна оцена. 

Производителот треба да биде известен за одлука-
та. Известувањето треба да содржи заклучоци од испи-
тувањето и образложена одлука за оцената. 

 
4. 2. Надзор за кој е одговорно овластеното тело 
 

Член 77 
Целта на надзорот е да осигури дека производите-

лот исправно ги извршува обврските што произлегува-
ат од одобрениот систем за квалитет. 

 
Член 78 

Производителот треба да му дозволи на овластено-
то тело пристап за да  изврши инспекција до локациите 
за производство, за инспекција, за тестирање и за скла-
дирање, како и да му ги обезбеди сите потребни ин-
формации, а особено: 

- документацијата за системот за квалитет, 
- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите 

за инспекцијата и податоците од тестирањата, подато-
ците за калибрацијата, извештаите за квалификациите  
на конкретниот персонал, итн. 

 
Член 79 

Овластеното тело треба да врши периодични оцену-
вања за да се осигура дека производителот го одржува 
и го применува системот за квалитет и треба да му до-
стави извештај од оценувањето на производителот.  

 
Член 80 

Овластеното тело може да изврши неочекувани по-
сети кај производителот.  

За време на неочекуваните посети, а доколку е по-
требно, овластеното тело може да врши или да има из-
вршено тестови за потврдување дека системот за ква-
литет функционира правилно. 

Овластеното тело на производителот треба да му 
достави извештај за извршената посета, а доколку е  из-
вршено тестирање и извештај од тестот. 

4. 3. Чување на документација и доставување  
на информации 

 
Член 81 

Производителот треба уште 30 години откако е 
произведен последиот сигурносен уред, да ги чува на 
располагање за надлежните државни органи: 

- документацијата наведена во член 73 став 2 алине-
ја 2 од овој правилник;  

- модернизациите наведени во член 76 став 2 од 
овој правилник; 

- одлуките и извештаите од овластено тело што се 
наведени во членовите 76, 79 и 80 од овој правилник. 

 
Член 82 

Секое овластено тело треба да ги информира и дру-
гите овластени тела за релевантните информации во 
врска со: 

- издадени одобренија за систем за квалитет и 
- повлечени одобренија за систем за квалитет. 
 

5. Верификација на производ (Модул "F") 
 

Член 83 
Верификација на производ (модул " F "), во смисла 

на овој правилник, е постапка со која производителот 
или неговиот овластен претставник со седиште во Ре-
публика Македонија, проверува и потврдува дека си-
гурносните уреди кои подлежат на постапката утврде-
на во член 85 од овој правилник се во сообразност со 
типот кој е опишан во сертификатот за испитување на 
тип и ги задоволуваат барањата што се однесуваат на 
тие уреди утврдени со одредбите на овој правилник. 

 
Член 84 

Производителот треба да ги преземе сите мерки 
што се потребни за да обезбеди произведениот  сигур-
носен уред да биде во сообразност со типот опишан во 
сертификатот за испитување на тип и со барањата што 
се однесуваат на тој уред утврдени со одредбите на 
овој правилник. 

Производителот треба да стави ознака за сообраз-
ност на секој сигурносен уред и да изготви писмена из-
јава за сообразност. 

 
Член 85 

Овластеното тело треба да изврши соодветни испи-
тувања и тестови со цел да се провери сообразноста на 
сигурносните уреди со барањата утврдени со одредби-
те на овој правилник, преку испитување и тестирање на 
секој уред во согласност со одредбите на членовите од 
86 до 88 од овој правилник, или преку статистичко ис-
питување и тестирање на уредите, во согласност со 
одредбите на членовите од 89 до 93  од овој правилник, 
по  избор на производителот.  

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Република Македонија, треба да чу-
ва копија од изјавата за сообразност уште 30 години 
откако е произведен последниот сигурносен уред. 

 
5.1. Верификација со испитување и тестирање на се-

кој сигурносен уред 
 

Член 86 
Сите сигурносни уреди треба да бидат посебно ис-

питани и при тоа треба да им бидат извршени соодвет-
ни тестови, како што е утврдено во релевантните наци-
онални спецификации или на еквивалентни тестови, со 
цел да се потврди дека тие уреди се во сообразност со 
типот кој е опишан во сертификатот за испитување на 
тип и со барањата што се однесуваат на тие уреди 
утврдени со одредбите на овој правилник. 
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Член 87 
Овластеното тело треба да го стави својот иденти-

фикациски знак или да го има ставено на секој одобрен 
сигурносен уред и да изготви писмен сертификат за со-
образност во врска со извршените тестови. 

 
Член 88 

Производителот или неговиот овластен претставник 
со седиште во Република Македонија треба да осигура 
сертификатите за сообразност издадени од страна на ов-
ластеното тело да се достапни доколку се побараат. 

 
5.2. Статистичка верификација 

 
Член 89 

Производителот треба да ги презентира неговите си-
гурносни уреди во форма на хомогени групи и треба да ги 
превземе сите потребни мерки за да производниот процес 
осигура хомогеност на секоја произведена група. 

 
Член 90 

Сите сигурносни уреди треба да бидат достапни за 
верификација во форма на хомогени групи, при што од 
секоја група треба да се извади случаен примерок.  

Секој примерок на сигурносен уред треба да биде 
посебно испитан и да му бидат извршени соодветни те-
стови како што е утврдено во националните специфи-
кации или еквивалентни тестови, со цел да се потврди 
неговата сообразност со барањата што се однесуваат на 
тој уред утврдени со одредбите на овој правилник и да 
се одреди дали групата е прифатена или одбиена. 

 
Член 91 

Статистичката постапка треба да ги користи след-
ниве елементи: 

- статистички метод, 
- план за избраниот примерок со неговите функцио-

нални особености. 
 

Член 92 
Во случај групите да се прифатени, овластеното те-

ло треба да го стави својот идентификациски број или 
да го има ставено на секој сигурносен уред и да изго-
тви писмен сертификат за сообразност во врска со из-
вршените тестови. 

Сите сигурносни уреди од групата можат да бидат 
пуштени на пазарот, освен примероците на уреди кај 
кои е утврдена несообразност. 

Ако групата е одбиена, од страна на овластеното те-
ло или од надлежните државни органи треба да бидат 
превземени соодветни мерки, таа група да не биде пу-
штена на пазарот. Во случај на често одбивање на гру-
пите, овластеното тело може да ја суспендира стати-
стичката верификација. 

Врз основа на одобрување од овластеното тело, про-
изводителот може во текот на производствениот процес 
да го постави идентификацискиот број на телото. 

 
Член 93 

Производителот или неговиот овластен претставник 
со седиште во Република Македонија треба да осигура 
сертификатите за сообразност издадени од страна на ов-
ластеното тело да се достапни доколку се побараат. 

 
6. Верификација на единица (Модул "G")  

Член 94 
Верификација на единица (модул "G"), во смисла на 

овој правилник, е постапка со која производителот га-
рантира и изјавува дека сигурносниот уред за кој бил 
издаден сертификат согласно член 95 од овој правил-
ник ги задоволува барањата што се однесуваат на тој 
уред утврдени со одредбите на овој правилник.  

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Република Македонија треба да ста-
ви ознака за сообразност на сигурносниот уред и да из-
готви писмена изјава за сообразност. 

Член 95 
Овластеното тело треба да го испита сигурносниот 

уред и при тоа треба да им бидат извршени соодветни 
тестови, како што е утврдено во релевантните нацио-
нални спецификации или еквивалентни тестови, со цел 
да се потврди неговата сообразност со барањата што се 
однесуваат на тој уред утврдени со одредбите на овој 
правилник. 

Овластеното тело треба да го стави својот иденти-
фикациски број или да го има ставено на одобрениот 
сигурносен уред и да изготви писмен сертификат за со-
образност во врска со извршените тестови. 

 
Член 96 

Техничката документација треба да овозможи спро-
ведување на оценувањето на сообразноста на сигурнос-
ните уреди со барањата што се однесуваат на тие уреди 
утврдени со одредбите на овој правилник, како и раз-
бирање на проектот, производството и работата на си-
гурносните уреди. 

Техничката документација од став 1 на овој член  
треба да содржи: 

- општ опис на типот, 
- принципиелни цртежи и шеми од проектот и про-

изводството на уредите, монтираните елементи,  еле-
ктрични кола, итн., 

- описи и објаснувања што се потребни за разбира-
ње на цртежите и шемите, како и работата на сигурнос-
ниот уред, 

- список на релевантни национални спецификации 
кои целосно или делумно се применети, како и опис на 
решенијата што се усвоени за исполнување на суштес-
твените барања утврдени со одредбите на овој правил-
ник, таму каде што националните спецификации не се 
примениле, 

- резултати од проектните пресметки, извршени ис-
питувања, итн., 

- извештаи од испитувања, 
- подрачје на употреба на сигурносниот уред.  
 

7. Целосно обезбедување квалитет (Модул "H") 
 

Член 97 
Целосно обезбедување квалитет (модул "H"), во 

смисла на овој правилник, е постапката со која произ-
водителот, кој ги исполнува обврските утврдени во 
член 98 од овој правилник, гарантира и изјавува дека 
сигурносните уреди ги задоволуваат релевантните ба-
рања што се однесуваат на тие уреди утврдени со 
одредбите на овој правилник. 

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Република Македонија треба да ста-
ви ознака за сообразност на сигурносниот уред и да из-
готви писмена изјава за сообразност. 

 Ознаката за сообразност од став 2 на овој член тре-
ба да биде придружена со идентификациски знак на ов-
ластеното тело кое го врши  надзорот согласно члено-
вите од 103 до 106 од овој правилник. 

 
Член 98 

Производителот треба да применува одобрен си-
стем за квалитет за проектирање, производство, заврш-
на инспекција и тестирање на сигурносните уреди сог-
ласно членовите од 99 до 102 од овој правилник и да 
подлежи на надзор согласно членовите од 103 до 106 
од овој правилник. 

 
7. 1. Систем за квалитет 

 
Член 99 

Производителот треба да поднесе барање за оценка 
на својот систем за квалитет до овластено тело. 

Барањето од став 1 на овој член  треба да ги содржи: 
- сите релевантни информации во врска со одреде-

ната категорија на сигурносен уред,  
- документацијата во врска со системот за квалитет. 
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Член 100 
Системот за квалитет треба да  обезбеди сообраз-

ност  на сигурносните уреди со релевантните барања 
што се однесуваат на тие уреди утврдени со одредбите 
на овој правилник. 

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на  
производителот, треба да бидат документирани на си-
стематски и правилен начин во форма на писмени по-
литики, постапки и упатства. Документацијата на си-
стемот за квалитет треба да обезбеди заедничко разби-
рање на политиките и постапките за квалитет, како што 
се програмите, плановите, упатствата за работа и еви-
денциите за квалитетот. 

Документацијата на системот за квалитет од став 2 на 
овој член треба да содржи, особено, соодветен опис на: 

- целите за квалитет и организационата структура, 
одговорностите и овластувањата на раководните орга-
ни во однос на квалитетот на проектот и квалитетот на 
сигурносниот уред, 

- техничките спецификации за дизајнот, вклучувај-
ќи ги и националните спецификации што ќе се приме-
нуваат, а каде што националните спецификации не се 
применети во целост, средствата што ќе се употребат 
за да се осигура дека ќе се исполнат суштествените ба-
рања што се однесуваат на сигурносниот уред утврде-
ни со одредбите на овој правилник,  

- техниките за контрола на проектот и за верифика-
ција на проектот, процесите и систематските мерки 
што ќе се применуваат при проектирањето на сигур-
носните уреди, особено во однос на категоријата во ко-
ја спаѓаат тие уреди, 

- соодветните техники на производството, контро-
лата на квалитет и  за обезбедување квалитет, процеси-
те и систематските мерки што ќе се применуваат,  

- испитувањата и тестовите што ќе се вршат пред, 
за време на и по производството, како и зачестеноста 
со која ќе се вршат, 

- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите 
од инспекцијата и податоците од тестовите, податоците 
за калибрацијата, извештаите во врска со квалификаци-
ите на персоналот, итн., 

- средствата за следење на постигнувањето на бара-
ниот дизајн на сигурносниот уред и квалитет и ефикас-
носта на системот за обезбедување квалитет. 

 
Член 101 

Овластеното тело треба да изврши оцена на систе-
мот за квалитет за да утврди дали тој ги задоволува ба-
рањата утврдени во член 100 од овој правилник.  

Елементите од системот за квалитет кои се во сог-
ласност со релевантните национални стандарди се сме-
та дека се во согласност и со соодветните барања утвр-
дени во член 100 од овој правилник. 

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден 
член со искуство во оцена на технологијата на соодвет-
ниот сигурносен уред. Постапката за евалуација треба 
да вклучува посета заради оценување на објектите на 
производителот. 

Производителот треба да биде известен за резулта-
тите. Известувањето треба да содржи заклучоци од ис-
питувањето и образложена одлука за оцената.  

 
Член 102 

Производителот треба да преземе активности за ис-
полнување на обврските кои произлегуваат од одобре-
ниот систем за квалитет и да го одржува системот на 
правилен и ефикасен начин.  

Производителот или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Република Македонија треба да го 
извести  овластеното тело кое го одобрило системот за 
квалитет, за секое планирано модернизирање на систе-
мот за квалитет. 

Овластеното тело треба да изврши оцена на предло-
жените промени и да одлучи дали променетиот систем 
за квалитет и понатаму ги задоволува барањата утврде-
ни во член 100 од овој правилник или дали е потребна 
повторна оцена. 

Производителот треба да биде известен за одлука-
та. Известувањето треба да содржи заклучоци од испи-
тувањето и образложена одлука за оцената. 

 
7. 2. Надзор за кој е одговорно овластеното тело 
 

Член 103 
Целта на надзорот е да осигури дека производите-

лот исправно ги извршува обврските што произлегува-
ат од одобрениот систем за квалитет. 

 
Член 104 

Производителот треба да му дозволи на овластено-
то тело пристап за да изврши инспекција до локациите 
за проектирање, за производство, за инспекција, за те-
стирање и за складирање, како и да му ги обезбеди сите 
потребни информации, а особено: 

- документацијата за системот за квалитет, 
- евиденцијата за квалитет предвидени во делот за 

проектирање од системот за квалитет, како што се: ре-
зултатите од анализи, пресметки, тестови, итн., 

 - евиденцијата за квалитет предвидени во делот за 
производство од системот за квалитет, како што се: из-
вештаи од инспекции и податоци од тестови, податоци 
за калибрации, извештаи во врска со квалификациите 
на персоналот кој е вклучен, итн.. 

 
Член 105 

Овластеното тело треба да врши периодични оцену-
вања за да се осигура дека производителот го одржува 
и го применува системот за квалитет и треба да му до-
стави извештај од оценувањето на производителот.  

 
Член 106 

Овластеното тело може да изврши неочекувани по-
сети кај производителот.  

За време на неочекуваните посети, а доколку е по-
требно, овластеното тело може да врши или да има из-
вршено тестови за потврдување дека системот за ква-
литет функционира правилно. 

Овластеното тело на производителот треба да му 
достави извештај за извршената посета, а доколку е  из-
вршено тестирање и извештај од тестот. 

 
7. 3. Чување на документација и доставување на ин-

формации 
 

Член 107 
Производителот треба уште 30 години откако е 

произведен последниот сигурносен уред, да ги чува на 
располагање за надлежните државни органи: 

- документација наведена во член 99 став 2 алинеја 
2 од овој правилник, 

- модернизациите наведени во член 102 став 2 од 
овој правилник; 

- одлуките и извештаите од овластено тело што се 
наведени во членовите 102, 105 и 106 од овој правил-
ник. 

 
Член 108 

Секое овластено тело треба да ги информира и дру-
гите овластени тела за релевантните информации во 
врска со: 

- издадени одобренија за систем за квалитет и 
- повлечени одобренија за систем за квалитет. 
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7. 4. Дополнителни барања:  испитување на проект 
 

Член 109 
Производителот треба да поднесе барање за испи-

тување на проектот до едно овластеното тело.  
 

Член 110 
Барањето треба да овозможи разбирање на прое-

ктот, производството и работата на сигурносниот уред 
и да овозможи оцена на сообразноста со барањата 
утврдени со одредбите на овој правилник. 

Барањето  од став 1 на овој член треба да вклучи: 
- спецификации за техничкиот дизајн, вклучувајќи 

ги националните спецификации кои биле применети, 
- потребна придружна доказна евиденција за нивна-

та соодветност, особено таму каде што националните 
спецификации, не биле целосно применети и која треба 
да ги вклучи резултатите од тестовите што се  изврше-
ни од соодветна лабораторија на производителот или 
во негово име. 

 
Член 111 

Овластеното тело треба да го испита барањето и та-
му каде што проектот ги исполнува одредбите од овој 
правилник кои се однесуваат на него,  издава сертифи-
кат за испитување на проект на барателот. Сертифика-
тот треба да содржи заклучоци од испитувањето, усло-
вите за неговата важност, потребните податоци за 
идентификација на одобрениот проект и, ако е важно, 
опис на функционирањето на сигурносниот уред. 

 
Член 112 

Барателот треба да го извести овластеното тело што 
го издало сертификатот за испитување на проект, за си-
те модификации на одобрениот проект. Модификации-
те на одобрениот проект треба да добијат дополнител-
но одобрение од овластеното тело што го издало серти-
фикатот за испитување на проект, таму каде што исти-
те може да влијаат врз сообразноста со суштествените 
барања утврдени со одредбите на овој правилник или 
со предвидените услови на употреба на сигурносниот 
уред. Дополнителното одобрение треба да биде во фор-
ма на дополнување на оригиналниот сертификат за ис-
питување на проект. 

 
Член 113 

Секое овластено тело треба да ги извести другите ов-
ластени тела за релевантните информации во врска со: 

- издадените сертификати за испитување на проект 
и неговите дополнувања, 

- повлечените одобренија за проект и нејзините до-
полнувања, 

- одбиените сертификати за испитување на проект и 
неговите дополнувања. 

 
VI.  ПОДСИСТЕМИ: ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНА НА  

СООБРАЗНОСТ 
 

1. Испитување на подсистеми 
 

Член 114 
Испитување на подсистеми, во смисла на овој пра-

вилник, е постапка во која врз основа на барање од 
страна на производителот, или на неговиот овластен 
претставник со седиште во Република Македонија, или 
во случај кога ниту производителот, ниту неговиот ов-
ластен претставник немаат седиште во Република Ма-
кедонија, тогаш, од страна на физичкото или правното 
лице што ги пушта подсистемите на пазарот, овласте-
ното телo проверува и потврдува дека подсистемот e: 

- во сообразност со одредбите на овој правилник,  
- во сообразност со техничката документација и  
- е комплетиран. 

Член 115 
Испитувањето на подсистеми се врши во секоја од 

следниве фази: 
- проектирање, 
- конструирање и прием со проба на подсистеми по 

неговото комплетирање. 
 

Член 116 
Техничката документација која е во прилог на сер-

тификатот за испитување треба да го опфаќа следново: 
- конструктивни планови и пресметки, електрични 

и хидраулични дијаграми, дијаграми на струјното коло, 
опис на компјутерските и автоматските системи, упат-
ствата за експлоатација и сервисирање, итн., 

- список на сигурносни уреди, наведени во член 9 
став 2 од овој правилник, кои се користат во подсисте-
мите, 

- копии од изјавата за сообразност за сигурносните 
уреди, согласно одредбите од член 52 на овој правил-
ник, заедно со соодветните конструкторски планови, 
како и копија од извештаите за било какви други испи-
тувања и проби кои биле извршени. 

 
Член 117 

Документацијата и кореспонденцијата, поврзани со 
постапките за испитување, треба да бидат напишани на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо. 

 
2. Надзор 

 
Член 118 

Целта на надзорот е да осигури дека обврските што 
произлегуваат од техничката документација се испол-
нуваат во текот на конструирањето на подсистемите. 

 
Член 119 

Овластеното тело кое врши испитување треба да 
има постојан пристап до производните места, местата 
за складирање, и каде што е потребно, до местата за 
претходна изработка, за испитување и до сите места за 
кои смета дека има потреба да ги посети, со цел успеш-
но да ја заврши својата задача. 

 Производителот, или неговиот овластен претстав-
ник со седиште во Република Македонија, или во слу-
чај кога ниту производителот, ниту неговиот овластен 
претставник немаат седиште во Република Македонија, 
тогаш физичкото или правното лице што ги пушта 
подсистемите на пазарот треба да обезбеди, или да до-
говори обезбедување на целата потребна документаци-
ја, особено на плановите и техничката документација 
кои се однесуваат на подсистемите.  

 
Член 120 

Овластеното тело треба да врши периодични оцену-
вања за да се осигури дека се почитуваат одредбите на 
овој правилник. За секоја извршена посета, од страна на  
овластеното тело се доставува извештај до надлежниот 
државен орган. Овластеното тело може да побара да из-
врши инспекција во различни фази од работењето. 

  
Член 121 

Овластеното тело може да изврши неочекувани посе-
ти на местата каде што се врши производство. За време на 
неочекуваните посети овластеното тело може да врши це-
лосни или делумни оценувања. Овластеното тело треба да 
изготви извештај за посетата, а доколку е потребно, исти-
от се доставува и до надлежниот државен орган. 

   
Член 122 

Секоe овластеното тело треба периодично да ги об-
јавува релевантните информации кои се однесуваат на 
сите: 

- добиени барања за испитување, 
- издадени сертификати за испитување, 
- одбиени сертификати за испитување. 
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VII. СЕ-ОЗНАЧУВАЊЕ ЗА СООБРАЗНОСТ 
 

Член 123 
СЕ-ознаката треба да ги содржи иницијалите “СЕ”. 

СЕ  ознаката за сообразност се состои од кратенката 
СЕ која ја има формата дадена во Прилогот 1 кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

Ако СЕ ознаката е намалена или зголемена, тогаш 
треба да бидат запазени пропорциите дадени во Прило-
гот 1 од овој правилник. 

СЕ ознаката кај различните сигурносни уреди, во 
основа, треба да ја има истата вертикална димензија 
која не може да биде помала од пет милиметри и исти-
те минимални мерки може да отстапуваат само за си-
гурносни уреди со мали димензии. 

СЕ ознаката треба да биде придружена со двете 
последни бројки на годината во која таа се става и 
идентификациски број на нотифицираното тело кое e 
вклученo во постапките наведени во член  43 став 3 од 
овој правилник.  

 
Член 124 

СЕ-ознаката се става на секој сигурносен уред јасно 
и видливо, или кога тоа не е возможно со налепница  
неразделно прицврстена на сигурносниот уред. 

На сигурносните уреди не се ставаат ознаки кои по 
значење и форма  можат да наведат на погрешен заклу-
чок за вистинското претставување на СЕ-ознаката.  

На сигурносните уреди може да се стави и секоја 
друга ознака, под услов, видливоста и читливоста на 
СЕ - ознаката да не е намалена. 

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 125 

Одредбите од овој правилник, кои се однесуваат на 
СЕ-ознаките ќе се применуваат по пристапувањето на 
Република Македонија во Европската унија или по вле-
гувањето во сила на соодветен протокол за оцена на со-
образноста со Европската заедница и со назначување 
(нотифицирање) на овластено тело од Република Маке-
донија во Европската комисија. 

 
Член 126 

До пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија, производителите  можат да пуштаат 
на пазарот сигурносните уреди и/или подсистемите без 
поставување на ознака за сообразност или ЦЕ ознака, 
доколку истите се произведени во Република Македо-
нија и се наменети за жичаните постројки кои ги задо-
волуваат суштествените барања кои се утврдени со 
одредбите на овој правилник.  

Во случајот од став 1 на овој член, производителот 
на сигурносните уреди или подсистемите треба од ов-
ластено тело за оценка на сообразност во Република 
Македонија да обезбеди сертификат за сообразност, 
согласно постапките за оцена на сообразност, утврдени 
со одредбите на овој правилник, а имајќи ги предвид 
соодветните национални спецификации.  

Сертификатот за сообразност издаден согласно став 2 
на овој член, ја заменува ознаката за сообразност, а исти-
от го чува производителот уште 30 години откако е про-
изведен последниот сигурносен уред и/или подсистем. 
Копија од сертификатот за сообразност,  заверена од про-
изводителот на сигурносниот уред или подсистемот,  тре-
ба да ја придружува документацијата на секоја жичана 
постројка и на секој сигурносен уред и/или подсистем. 

 
Член 127 

До пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија или до влегувањето во сила на соод-
ветен протокол за оцена на сообразноста со Европската 
заедница или до влегувањето во сила на соодветен би-

латерален договор за меѓусебно признавање на доку-
менти, секој сигурносен уред и/или подсистем кој е 
увезен и кој се пушта на пазарот на Република Македо-
нија треба да поседува сертификат за сообразност изда-
ден од овластено тело во Република Македонија. Овла-
стеното тело може да издаде сертификат за сообраз-
ност само за соодветната постапка за кое е овластено.  

Сертификатот за сообразност од став 1 на овој 
член, се издава врз основа на ЕЦ изјава за сообраз-
ност од производителот, сертификатот за ЕЦ испиту-
вање на тип, сертификат за одобрен систем за обезбе-
дување на квалитет, резултати од соодветни изврше-
ни тестирања и анализа на степенот на усогласеност 
со суштествените барања утврдени со одредбите на 
овој правилник.  

Сертификатот за сообразност од став 1 на овој 
член, се издава за секој тип на сигурносен уред и/или 
подсистем и треба да ја придружува документацијата 
на секоја жичана постројка и на секој сигурносен уред 
и/или подсистем. 

Доколку се утврди дека сигурносниот уред и/или 
подсистемот не ги задоволува барањата утврдени  со 
одредбите на овој правилник, не се издава сертификат 
за сообразност, а овластеното тело за таквата одлука ја 
информира Комисијата за безбедност на производите 
согласно закон. 

 
Член 128 

По пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија или со влегувањето во сила на соод-
ветен протокол за оцена на сообразноста со Европската 
заедница, во смисла на овој правилник ќе се користат 
следниве термини: 

- "овластен претставник со седиште во Европската 
Унија или во Република Македонија" наместо, "овластен 
претставник со седиште во Република Македонија",  

- "европска спецификација" наместо, "национална 
спецификација", 

- “ЕС-изјава за сообразност” наместо, “изјава за со-
образност”, 

- "ЕС испитување на тип" наместо, " испитување на 
тип", 

- "ЕС-сертификат за испитување на тип" наместо, 
"сертификат за испитување на тип" 

- "CE ознака" наместо, "ознака за сообразност"  
- “EC сертификат за испитување на проект” наме-

сто, “сертификат за испитување на проект”. 
Со примена на одредбите од овој правилник кои се 

однесуваат на CE ознаките и со назначување (нотифи-
цирање) на овластено тело од Република Македонија 
во Европската комисија, во смисла на овој правилник 
ќе важат следните термини: 

- "CE ознака" наместо, "ознака за сообразност"  
- "нотифицирано тело" наместо, "овластено тело"  
- "идентификациски број на нотифицираното тело" 

наместо, "идентификациски број на овластеното тело". 
Идентификацискиот број на нотифицираното тело е 
бројот кој го доделува Европската комисија. 

 
Член 129 

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

 
      Бр.25-1773/3 
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