
29 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 170 - Стр. 45 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3694. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за јавни на-
бавки („Службен весник на Република Македонија” бр. 
136/07, 130/08 и 97/10), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на користење на Еле-
ктронскиот систем за јавни набавки („Службен весник 
на Република Македонија“ број 161/09), во членот 7 по 
ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Со дигитален сертификат, чиј носител е овластено 
лице кај економскиот оператор, се потпишуваат само 
документите што самиот економски оператор ги соста-
вува и поднесува преку ЕСЈН.“ 

 
Член 2 

       Членот 10 се менува и гласи: 
„За обезбедување тајност и заштита на обработката 

на личните податоци, Бирото за јавни набавки воспо-
ставува и применува организациски и технички мерки, 
согласно прописите за заштита на лични податоци. 

Секое лице кое се регистрира како корисник на 
ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистра-
ција се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува 
правилата и условите за користење на ЕСЈН.“ 

 
Член 3 

По членот 16 се додава нов член 16-а, кој гласи: 
 

„Член 16-а 
Во постапка со електронска аукција во која крите-

риум е економски најповолна понуда, пред закажување 
на електронската аукција комисијата прави целосна 
евалуација на првично поднесените понуди, при што 
доделува бодови за секој елемент на критериумот. 

Врз основа на спроведената евалуација и доделени-
те бодови се формира почетна ранг листа на квалифи-
кувани кандидати.  

На електронска аукција која се спроведува во по-
стапка во која како критериум е избран економски нај-
поволна понуда, понудувачите може да ги намалуваат 
своите првично поднесени цени, додека бодовите доде-
лени за останатите елементи остануваат непроменети.“ 

 
Член 4 

Во членот 18 во ставот 2 зборот „покана“ се заме-
нува со зборот „понуда“. 

 
Член 5 

Членот 19 се менува и гласи: 
„Доколку во постапката со електронска аукција 

критериум е најниска цена, тогаш како почетна цена во 
ЕСЈН се поставува најниската цена од сите понуди што 
претходно се евалуирани и прифатени за учество на 
електронската аукција. 

Доколку во постапката со електронска аукција кри-
териум е економски најповолна понуда, како почетна 
цена на секој квалификуван понудувач ќе биде поста-
вена неговата првично поднесена цена“. 

 
Член 6 

Во членот 20 по ставот 4 се додава нов став 5 кој 
гласи: 

„Кога електронската аукција се спроведува во пове-
ќе последователни кругови, ЕСЈН не го продолжува 
времето за негативно наддавање во рамките на кругот.“ 

Член 7 
По членот 22 се додаваат два нови члена 22-а и 22-

б, кои гласат: 
 

„Член 22-а 
Доколку настане пад на серверите на ЕСЈН, при 

што економските оператори се оневозможени од учес-
тво на постапка која се спроведува со користење на 
електронски средства или на електронска аукција, то-
гаш системот автоматски го продолжува рокот за под-
несување понуди или времетраењето на аукцијата за 
период еднаков на периодот во кој што ЕСЈН бил во 
прекин. 

Доколку не е можно автоматско продолжување на 
рокот за поднесување на понудите или времетраењето 
на аукцијата бидејќи истиот веќе истекол, администра-
торот на ЕСЈН ќе овозможи: 

- продолжување на рокот за поднесување на пону-
дите или времетраењето на аукцијата, или 

- презакажување на електронската аукција за пери-
од еднаков на периодот во кој што ЕСЈН бил во пре-
кин. 

Во случај на прекин на интернет конекција или 
друг технички проблем со информацискиот систем на 
економскиот оператор, не се продолжува рокот за под-
несување понуди или времетраењето на аукцијата. 

 
Член 22-б 

Кога постапката која завршила со електронска аук-
ција се враќа на повторна евалуација, администраторот 
на ЕСЈН технички овозможува презакажување на еле-
ктронската аукција.“ 

 
Член 8 

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

                                  
Број 02-45852/1                

28 декември 2010 година                   Министер, 
        Скопје               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3695. 

Врз основа на член 19, од Законот за техничката 
инспекција („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 88/2008 и 119/2010), министерот за економија, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РУДАРСКА ТЕХНИЧКА  
ОПРЕМА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува рударско технич-
ката опрема која е предмет на технички преглед и пер-
иодични испитувања, ставањето во употреба и кори-
стењето на техничката опрема, активностите, начинот 
и постапката за вршење на технички прегледи и перио-
дични испитувања, поблиските услови кои треба да ги 
исполнат независните правни лица што учествуваат во 
постапката за технички преглед и периодични испиту-
вања, суштествените здравствени и безбедносни бара-
ња кои треба да ги исполнува техничката опрема, како 
и барањата кои сопственикот или корисникот на тех-
ничката опрема треба да ги спроведува во руднички ус-
лови на работа при користењето на истатa и видот на 
документите кои ја следат рударско техничката опрема 
при ставање во употреба и при користење. 
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Член 2 
Одредбите од овој правилник се применуваат за 

следната рударскa техничка опрема: 
1. Рударска техничка опрема за изведување на ру-

дарски работи во јамски услови: 
- акумулаторски локомотиви за превоз на луѓе;  
- акумулаторски локомотиви за превоз на руда, ја-

ловина  и материјали; 
- тролеј - локомотиви за превоз на луѓе;  
- тролеј - локомотиви за превоз на руда, јаловина и 

материјали; 
- машини со дизел - мотори кои се користат при из-

ведување на  рударски работи во неметански јами врз 
натовар и превоз на руда, јаловина и материјали; 

- машини со дизел - мотори кои се користат при из-
ведување на рударски работи во неметански јами при 
превоз на луге;  

- јамски камиони со дизел - мотори наменети за 
транспорт на руда и јаловиона;  

- машини со дизел - мотори кои се користат во не-
метански јами наменети за превоз на експлозивни 
средства, горива и мазива и сервисирање на техничката 
опрема; 

- јамски вагони за превоз на луге; 
- јамски вагони за превоз на руда, јаловина и мате-

ријали со самоистоварен чланкасти транспортер со еле-
ктро погон и на компримиран воздух;  

- техничка опрема за изведување на вертикални и 
коси јамски простории со водечка платформа; 

- самоодни машини на електро погон за натовар и 
транспорт на руда и јаловина; 

- самоодни машини со погон на компримиран воз-
дух за натовар и транспорт на руда и јаловина;  

- шински натоварни машини со погон на комприми-
ран воздух; 

- самоодни машини со дизел - мотор, кои се кори-
стат во неметански јами наменети за дупчење на мин-
ски и истражни дупнатини со електро - хидрауличен 
погон; 

- машини со погон на компримиран воздух намене-
ти за дупчење на мински дупчотини и изведба на 
истражни јамски дупчотини; 

- машини на електро погон наменети за изведба на 
истражни јамски дупчотини; 

- скреперски машини за транспорт на руда и јалови-
на на електро погон; 

- скреперски машини за транспорт на руда и јалови-
на на погон со компримиран воздух; и 

- машини за механизирано полнење на експлозив во 
мински дупчотини со погон на  компримиран воздух. 

2. Рударска техничка опрема за изведување на ру-
дарски работи при површинска експлоатација на јаг-
лен: 

- роторни багери за ископ на јаглен и јаловина; 
- одлагачи на јаглен и јаловина; 
- багери - дреглајни; 
- цевкополагачи;  
- универзален багер; и 
- самоодна универзална платформа. 
3. Рударска техничка опрема за изведување на ру-

дарски работи при површинска експлоатација на мета-
лични и неметалични минереални суровини: 

- самоодни хидраулични дупчалки за дупчење на 
длабоки мински дупчотини со висечки и длабински 
ударен чекан; 

- машини за дупчење на длабоки мински дупчотини 
со погон на компримиран воздух; 

- електрични багери за натовар на руда и јаловина; 
- камиони дампери за превоз на руда и јаловина; 
- самоодна хидраулична дупчалка на дизел погон за 

изработка на дупчотини за оформување на камени бло-
кови;  

- самоодна хидраулична дупчалка на дизел погон за 
изработка на дупчотини при експлоатација на архте-
ктонско украсен камен; 

- самоодна хидраулична дупчалка на електро погон 
за изработка на дупчотини при експлоатација на архте-
ктонско украсен камен; 

- статична дијамантска жичана пила за оформување 
на камени блокови; и 

- хидраулична ланчана пила за вертикално и хори-
зонтално суво сечење на камен на електричен погон. 

 
Член 3 

Оделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

- „техничка опрема” е опремата утврдена со член 2 
од овој правилник; 

- „државен инспекторат за техничка инспекција“ 
(во натамошниот текст: Инспекторат) е орган кој врши 
инспекциски надзор над примената на законите и тех-
ничките прописи при користење на техничката опрема 
од член 2 на овој правилник; 

- „ставање во употреба” е постапка со која од стра-
на на Инспекторатот се одобрува користење на технич-
ката опрема за прв пат, после извршени значајни про-
мени или оспособување за употреба по несреќен слу-
чај; 

- „користење” е било која активност поврзана за 
техничката опрема, а која се однесува и на: техничка 
инспекција, ставање во употреба, исклучување од упо-
треба, приспособување, програмирање, одржување, 
сервисирање, проверка, сигурносни мерки во случај на 
откажување, пренамена, отстранување, како и транс-
порт; 

- „корисник на техничката опрема” е физичко или 
правно лице кое е сопственик на рударско техничката 
опрема од член 2 на овој правилник или истата ја зема 
под наем за вршење на сопствена дејност, или се јавува 
како работодавач со рударско техничката опрема од 
член 2 на овој правилник  и има одговорност за безбед-
на употреба, правилно одржување и функционирање на 
истата; 

- „одговорно лице” е физичко или правно лице кое 
со договор или со писмено овластување е овластено во 
име на сопственикот на техничката опрема да се грижи 
за безбедна употреба, правилно одржување и функцио-
нирање на техничката опрема;  

- „производител” е правно лице или негов овластен 
претставник со седиште во Република Македонија кое 
ја има одговорноста за проектирањето, изработката, со-
ставувањето, вградувањето (монтажатa), пуштање на 
пазар, преправањето или поправањето, извршувањето 
на значајни промени и кој во одредени случаи, става 
ознака за сообразност и изготвува изјава за сообраз-
ност; 

- „трговец” е физичко или правно лице или нивен 
овластен застапник со седиште во Република Македо-
нија кое учествува во синџирот на набавки, ја пушта на 
пазарот техничката опрема од член 2 на овој правилник 
и ја превзема одговорноста за проектирањето, составу-
вањето, вградувањето (монтажатa), пуштање на пазар, 
извршувањето на значајни промени и кој во одредени 
случаи става  ознака за сообразност и изготвува изјава 
за сообразност; 

- „проектант” е правно лице со седиште во Репуб-
лика Македонија, ангажирано од производителот, трго-
вецот или кое било правно или физичко лице за извр-
шување на активности поврзани со проектирање на 
техничката опрема од член 2 на овој правилник, со из-
готвување на техничката документација и активности 
поврзани со усогласување на техничката документаци-
ја при значајни промени; 
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- „монтажер” е правно лице со седиште во Република 
Македонија, ангажирано од производителот или сопс-
твеникот за извршување на активности поврзани со 
вградувањето на техничката опрема, а по претходна 
обука и дадено упатство за монтажа и пуштање во упо-
треба;  

- „сервисер” е правно лице кое во име на сопствени-
кот на рударско техничката опрема или за сопствени 
потреби врши редовно одржување и сервисирање за 
безбедна употреба на техничката опрема од член 2 на 
овој правилник; 

- „новоизградена техничка опрема” е нова опрема 
која за првпат се става во употреба; 

- „постоечка техничка опрема” е опрема која е ста-
вена во употреба пред влегувањето во сила на овој пра-
вилник; 

- „значителна промена” е извршена промена на една 
од техничките карактеристики на техничката опрема: 
номиналната зафатнина, ширина, висина, брзина, но-
миналната носивост и/или висината на подигнување, 
сила на моторот или е извршена промена на кој и да е 
значаен дел со делови или склопови кои не се со кон-
струкција и тип како оригиналните делови (склопови) 
пропишани од производителот (хидраулични цилин-
дри, електро и дизел агрегати, уредите за  утовар, пре-
носни делови, управувачки командни сигурносни уре-
ди и слично); 

- „технички преглед пред ставање во употреба” (во 
натамошниот текст прв технички преглед) е постапка со 
која се потврдува дека: новоизградената рударско тех-
ничка опрема, рударско техничката опрема на која е из-
вршена значителна промена и рударско техничката 
опрема оспособена за употреба по делумно оштеување 
при несреќен случај, во моментот на извршување на тех-
ничкиот преглед ги исполнува безбедносните барања 
утврдени со националните стандарди кои се транспози-
ција на европските стандарди и техничките прописи; 

- “технички преглед” е секоја активност која опфа-
ќа проверка на проектот, проверка на влезната и излез-
ната документација, проверка на сите испитувања по-
требни за докажување на безбедноста на опремата, ка-
ко и директна и специфична визуелна контрола; 

- „периодично испитување” е секое испитување по-
требно за докажување на безбедноста на техничката 
опрема согласно стандардите и техничките специфика-
ции според кои истата е произведена; 

- „вонреден технички преглед” е постапка со која се 
потврдува дека се отстранети недостатоците утврдени 
со првиот или периодичниот технички преглед или по-
стапка со која се потврдува дека се правилно избрани и 
заменети било кој од следните делови: уредите за сопи-
рање, уред за посипување на шините со песок, уред за 
звучна сигнализација, уред за автоматско блокирање на 
уредот за сопирање кога рачката на менувачот е во не-
утрална положба, уред за ладење на издувните гасови, 
посебен вентил за доводот на гориво, фарови на пред-
ната и задната страна со прекинувач за долго и средно 
светло, командните и сигнални уреди, сигурносните 
уреди; и 

- „независно правно лице“ е правно лице кое своите 
работи за технички преглед и периодични испитувања, 
ги врши независно и непристрасно во однос на заинте-
ресираните страни. 

 
Член 4 

(1) Техничката опрема од член 2 на овој правилник 
може да се стави во употреба и да се употребува докол-
ку не го загрозува здравјето или безбедноста на лицата, 
безбедноста на останатата опрема во рудникот, имотот 
и кога прописно вградената и одржувана техничка 
опрема се користи за предвидената намена.  

(2) Користењето на рударската техничка опрема 
при руднички услови на работа треба да биде опреде-
лена и со одобрен рударски проект при што при избо-
рот на опремата проектантот треба да внимава на по-
себните работни услови и видови на опасности кои по-
стојат во рудникот, одделното работно место за обезбе-
дување на безбедност и здравје на вработените, или за 
било кои дополнителни опасности кои можат да се по-
јават при употребата на техничката опрема. 

 
Член 5 

(1) Техничката опрема од член 2 на овој правилник 
подлежи на периодични технички прегледи и испиту-
вања согласно одредбите од глава III на овој правил-
ник, од страна на независни правни лица за технички 
прегледи и периодични испитувања кои ги исполнува-
ат условите утврдени со Законот за техничката инспек-
ција и поблиските услови утврдени во глава IV од овој 
правилник. 

(2) Техничката опрема може да се стави во употре-
ба и може да се употребува доколку за неа е даден по-
зитивен заклучок во техничкиот извештај за извршен 
технички преглед и периодични испитувања, согласно 
одредбите од глава III на овој правилник. 
 

Член 6 
(1) Одредбите од овој правилник се применуваат и 

за постоечката рударска техничка опрема за која треба 
да се изготви стручно мислење за состојбата согласно 
член 34 од  овој правилник. 

(2) Доколку за постоечката рударска техничка опре-
ма не може да се даде позитивен заклучок во технички-
от извештај за извршен технички преглед, истата може 
да се употребува до рокот предвиден за нејзино усогла-
сување со безбедносните барања во јамските услови, 
само доколку недостатоците не предизвикуваат опас-
ност, при нормална употреба, по луѓето со неограничен 
пристап до опремата и доколку се применуваат мерки-
те опфатени со стручното мислење согласно член 52 од 
овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Суштествените здравствени и безбедносни бара-
ња утврдени со одредбите на Правилникот за безбед-
ност на машини и Правилникот за опрема и заштитни 
системи кои се наменети за употреба во потенцијално 
експлозивни атмосвери, треба да се применуваат секо-
гаш кога техничката опрема од член 2 на овој правил-
ник или луѓето, се предмет на конкретна опасност и 
покрај тоа што техничката опрема се употребува сог-
ласно начинот даден од производителот или монтаже-
рот на техничката опрема.  

(2) Суштествените здравствени и безбедносни бара-
ња опфатени со Законот за безбедност на производите 
и техничките прописи треба соодветно да се примену-
ваат секогаш кога постои реална опасност опфатена со 
тие технички прописи.  

 
Член 8 

Кога националните стандарди подготвени врз основа 
на европските хармонизирани стандарди (во натамош-
ниот текст: национален стандард), опфаќаат едно или 
повеќе суштествени здравствени и безбедносни барања, 
тогаш ќе се смета дека техничката опрема проектирана, 
изработена и вградена во согласност со тој стандард ги 
исполнува соодветните суштествени барања. 

 
II. СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА И КОРИСТЕЊЕ 
 

Член 9 
Рударско техничката опрема, пред да се стави во упо-

треба, треба да ги има поминато следните постапки: 



Стр. 48 - Бр. 170 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 декември 2010 
 

- изработена техничка документација од страна на 
производител или проектант; 

- извршена монтажа и преглед на рударската тех-
ничка опрема од страна на производител или монта-
жер; 

- изготвени упатства за употреба, одржување и пер-
иодични прегледи и други документи кои треба да ја 
следат техничката опрема од член 2 на овој правилник 
при нејзино користење, од страна на производител или 
трговец; 

- спроведена постапка за оцена на сообразност и из-
готвена изјава за сообразност од страна на производи-
телот или трговецот, при што се применети национал-
ните стандарди и техничките спецификации; 

- потпишан договор со сервисер за одржување и 
сервисирање на техничката опрема од член 2 на овој 
правилник; и 

- извршен технички преглед пред ставање во упо-
треба од независно правно лице. 

 
Член 10 

(1) Корисникот на рударско техничката опрема тре-
ба да поднесе барање до Инспекторатот за ставање во 
употреба на техничката опрема. Во случај на нововгра-
дена опрема во нови извозни хоризонти, поткопи, рам-
пи, барањето се поднесува од страна на инвеститорот 
на објектот.  

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

подносителот на барањето; 
- тип и намена на техничката опрема; 
- локација (извозни хоризонти, поткопи, рампи) ка-

де е вградена или пуштена техничката опрема; 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот, или лицето кое ја пушта на пазар оп-
ремата или правното лице кое извршило значајни изме-
ни на техничката опрема; 

- назив и седиште на сервисерот; и 
- назив и седиште на независното правно лице кое 

извршило технички преглед. 
(3) Кон барањето од став 1 на овој член се доставу-

ва и следната документација:  
- тип, намена на техничката опрема, номиналната 

влечна сила, номинална носивост, номинална брзина, 
концентрација на издувните гасови и други технички 
карактеристики; 

- заверена и потпишана изјава за сообразност сог-
ласно Правилникот за пуштање на рударска опрема и 
сигурносни уреди за опремата или Правилникот за без-
бедност на машини и Правилникот за опрема и заштит-
ни системи кои се наменети за употреба во потенцијал-
но експлозивни атмосвери; 

- записник за предадена техничка опрема, техничка 
документација, упатства за употреба и други докумен-
ти кои треба да ја следат техничката опрема при нејзи-
но користење; 

- технички извештај од извршениот технички прег-
лед; 

- изјава заверена на нотар за склучен договор со не-
зависно правно лице кое ќе врши технички прегледи и 
периодични испитувања; 

- распоред на вршење на технички прегледи и пери-
одични испитувања;  

- изјава за склучен договор со сервисер кој ќе врши 
редовно одржување и сервисирање, со важност на га-
рантниот рок на опремата, а не помалку од една година; 

- писмена изјава од сервисерот дека ги задоволува 
условите пропишани со овој правилник за време на 
важност на договорот; и 

- изјава од корисникот дека ја поседува документа-
цијата која треба да ја придружува техничката опрема 
при нејзино користење. 

 
Член 11 

(1) Врз основа на поднесеното барање, а по изврше-
на проверка на доставената документација и утврдува-
ње на исполнетоста на условите за ставање во употре-
ба, Инспекторатот, во рок утврден со Законот за тех-
ничката инспекција, донесува решение за ставање во 
употреба на техничката опрема и доделува евиденци-
ски број. 

(2) Решението за ставање во употреба на техничка-
та опрема и евиденцискиот број, Инспекторатот го до-
ставува до подносителот на барањето. 

 
Член 12 

Подносителот на барањето за ставање во употреба 
на рударската техничка опрема го прикачува решение-
то на матичната книга од истата и на видно место и јас-
но ја означува техничката опрема со доделениот еви-
денциски број. 

 
Член 13 

Корисникот на рударско техничката опрема треба да: 
- ја спроведе постапката за ставање во употреба 

согласно одредбите од овој правилник; 
- го довери одржувањето на техничката опрема на 

сервисер со договор, кој има овластување од произво-
дителот за одржување и сервисирање на опремата; 

- врши самостојно одржување и сервисирање на дел 
од техничката опрема во колку ги исполнува основните 
кадровски и технички услови за сервисирање; 

- се грижи за спроведување на операции за спасува-
ње на вработените во рудникот, да ги изведува стручно 
оспособено лице, доколку е соодветно; 

- се грижи за извршување на редовното одржување 
и за правилна употреба во согласност со упатствата од 
производителот или проектантот; 

- се грижи за податоците на сервисерот (називот, 
седиштето и телефонскиот број) постојано да бидат по-
ставени во просторот на јамските станици на машин-
ската работилница каде што се сервисира опремата, на  
јасно и видно место и достапно на корисниците на тех-
ничката опрема; 

- се грижи за безбедна употреба на рударско тех-
ничката опрема во периодот помеѓу техничките прег-
леди и го известува независниот сервисер или сопстве-
ниот сервисен центар за неправилно функционирање 
или за неправилно користење на техничката опрема; 

- се грижи сервисирањето и одржувањето на тех-
ничката опрема да се извршува само од сервисерот со 
кој има склучено договор; 

- ја исклучи од погон техничката опрема и да спре-
чи нејзина употреба доколку е нарушена безбедната 
употреба и за тоа да го извести сервисерот; 

- обезбеди безбеден и брз пристап на сервисерот  до 
техничката опрема и  го извести за можните нарушува-
ња на безбедноста на местото каде се извршува одржу-
вањето; 

- обезбеди безбеден и брз пристап до рударско тех-
ничката опрема со добра и сигурна вентилација и во 
услови каде концентрацијата на штетни гасови е во 
границите на дозволеното;  

- обезбеди безбеден и брз пристап на лицата кои вр-
шат спасување на работниците во рудниците за под-
земна експлоатација; 

- се грижи за извршување на техничките прегледи и 
периодични испитувања во утврдените рокови со овој 
правилник; 
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- се грижи во матичната книга на техничката опре-
ма да се впишани податоците за сервисерот, стручно 
оспособеното лице кое врши спасување на работници-
те и одговорното лице и да ги ажурира потребните по-
датоци во матичната книга на техничката опрема; и 

- се грижи и  ја чува документацијата која треба да 
ја следи техничката опрема при нејзино користење. 

 
Член 14 

Oдговорното лице за рударско техничката опрема, 
треба: 

- детално да биде запознато со упатствата за упо-
треба и соодветните страници од матичната книга на 
техничката опрема; 

- за време на употребата да проверува дека на тех-
ничката опрема не се појавиле дефекти кои го загрозу-
ваат здравјето и безбедноста на корисниците; 

- сите неправилности и дефекти на техничката 
опрема да ги впише во матичната книга на техничката 
опрема и за истите да го извести сопственикот или ли-
цето за одржување; 

- да ја исклучи од погон техничката опрема ако не-
правилностите и дефектите ја загрозуваат безбедната 
употреба на техничката опрема; и 

- да биде обучено од страна на сервисерот или сер-
висната служба за операциите за спасување, доколку 
врши спасување на работници при итна интервенција. 

 
Член 15 

Производителот на рударско техничката опрема 
или неговиот овластен застапник, треба да: 

- ги применува националните стандарди и технич-
ките спецификации, соодветните технички прописи и 
позитивната инженерска пракса при проектирањето, 
изработувањето и вградувањето на техничката опрема; 

- овозможи примена на суштествените здравствени 
и безбедносни барања опфатени со соодветните зако-
ни, правилници и технички прописи; 

- изготви техничка документација согласно член 62 
од овој правилник и истата да ја даде на корисникот на 
техничката опрема; 

- ја чува техничката документација најмалку 10 го-
дини од вградувањето на техничката опрема; 

- изврши подесување, завршни проверки и тестира-
ња на исправноста на техничката опрема после нејзи-
ното вградување (доколку тоа не го довери на монта-
жерот); 

- ги прикачи во техничката документација записите 
од проверките и тестирањата на исправноста на тех-
ничката опрема (доколку тоа не го довери на монтаже-
рот); 

- изготви упатства за употреба, одржување и перио-
дични прегледи и истите да ги предаде на корисникот 
на техничката опрема или на монтажерот (доколку тоа 
не го довери на трговецот); 

- изготви матична книга на техничката опрема и 
истата да ја предаде на корисникот (доколку тоа не го 
довери на трговецот); 

- изврши постапка за оцена на сообразност соглас-
но Правилникот за безбедност на машини и Правилни-
кот за опрема и заштитни системи кои се наменети за 
употреба во потенцијално експлозивни атмосвери (до-
колку тоа не го довери на трговецот) и посебните тех-
нички прописи; 

- ја предаде на корисникот изјавата за сообразност 
согласно Правилникот за безбедност на машини и сер-
тификатот за сообразност согласно Правилникот за 
опрема и заштитни системи кои се наменети за употре-
ба во потенцијално експлозивни атмосвери, (доколку 
тоа не го довери на трговецот); 

- ја чува изјавата за сообразност и сертификатот за 
сообразност најмалку 10 години од вградувањето на 
техничката опрема (доколку тоа не го довери на трго-
вецот); и 

- изготви изјава дека техничката опрема е прописно 
избрана со проектот за условите каде ќе работи, прое-
ктирана и изработена, а доколку ја вградува и изјава 
дека техничката опрема е прописно вградена. 

 
Член 16 

Проектантот на рударско техничката опрема, треба да: 
- ги применува националните стандарди итехнички-

те спецификации, соодветните технички прописи и по-
зитивната инженерска пракса при проектирањето и 
изработката на рударско техничката опрема; 

- овозможи примена на суштествените здравствени 
и безбедносни барања опфатени со соодветните зако-
ни, Правилникот за безбедност на машини, Правилни-
кот за опрема и заштитни системи кои се наменети за 
употреба во потенцијално експлозивни атмосвери, дру-
ги технички  прописи и стандарди; 

- изготви техничка документација согласно член 62 
од овој правилник; 

- ја предаде техничката документација на лицето 
кое го ангажирало за изготвување на истата; 

- ја чува техничката документација најмалку 10 годи-
ни од вградувањето на рударско техничката опрема; и 

- изготви изјава дека рударско техничката опрема е 
прописно проектирана. 

 
Член 17 

Монтажерот на рударско техничката опрема, треба да: 
- ги применува националните стандарди и технич-

ките спецификации, соодветните технички прописи и 
позитивната инженерска пракса при пуштање во упо-
треба и вградувањето на делови на рударско техничка-
та опрема; 

- ги применува упатствата за монтажа на рударско 
техничката опрема и составните компоненти и уреди за 
истата; 

- ги применува прописите и упатствата за здравје и 
безбедност при работа; 

- соработува со производителот или проектантот и 
корисникот на рударско техничката опрема со цел да 
се обезбеди правилна монтажа; 

- изврши подесување, завршни проверки и тестира-
ња на исправноста на рударско техничката опрема пос-
ле нејзиното вградување; 

- ги прикачи записите во техничката документација 
од проверките и тестирања на исправноста на рударско 
техничката опрема; и 

- изготви изјава дека рударско техничката опрема е 
прописно вградена и технички исправна и да ја предаде 
изјавата на лицето кое го ангажирало. 

 
Член 18 

Сервисерот на рударско техничката опрема, треба да: 
- се грижи дека одржувањето го извршува стручно 

со оспособени лица кои се детално запознати со рудар-
ско техничката опрема, упатствата за употреба и одр-
жување  и соодветните страници од матичната книга на 
рударско техничката опрема; 

- се грижи за постојана обука и стручно усовршува-
ње на лицата кои вршат одржување и сервисирање; 

- има овластување од производителот на техничка-
та опрема за работи поврзани со сервисирање и одржу-
вање на рударско техничката опрема и да располага со 
соодветни резервни делови; 

- ја прилагоди програмата за одржување и примени 
мерки за предвидливите грешки, како што на пример 
се: грешки поради несовесна употреба, неправилна 
употреба, истрошеност на делови и слично; 
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- го извршува одржувањето во согласност со упат-
ствата за одржување и врз основа на периодичните 
проверки;  

- го известува корисникот за фактичката состојба и 
функцијата на рударско техничката опрема, а посебно за 
работите и мерките за безбедно функционирање на при-
стапите до објектот и до рударско техничката опрема; 

- ги одржува составните делови на рударско тех-
ничката опрема во исправна состојба така што мерките 
и отстапувањата се во дозволени граници; 

- врши проверка на квалитетот на издувните гасови 
на дизел моторите вградени во опремата; 

- ги регистрира недостатоците во матичната книга и 
за тоа да го извести корисникот, да ја исклучи од упо-
треба рударско техничката опрема до моментот на от-
странување на недостатоците кои предизвикуваат на-
рушување на безбедноста, а кои се откриени за време 
на редовното одржување;  

- води записи за прегледите при редовното одржу-
вање, за сервисирањето и за секоја интервенција на ру-
дарско техничката опрема и да ги регистрира овие 
активности во матичната книга на рударско техничката 
опрема; 

- има на располагање потребни резервни делови за 
поправка и замена; 

- се грижи за стручната оспособеност на сите врабо-
тени; 

- го известува корисникот за сите промени направе-
ни на рударско техничката опрема; 

- го известува корисникот за потребните периодич-
ни технички прегледи; и 

- присуствува при извршувањето на техничките 
прегледи и  ги извршува задачите побарани од независ-
ното правно лице за технички прегледи и периодични 
испитувања. 

 
Член 19 

Редовното и тековно одржување на рударско тех-
ничката опрема треба да се врши согласно упатството 
на производителот и треба особено да опфати:  

- преглед на постројката и нејзината работа според 
упатството; 

- отстранување на утврдените недостатоци и замена 
на неисправните и оштетени елементи; 

- чистење на просториите во кои се врши преглед 
на рударско техничката опрема, кои не се за секого до-
стапни (машинска просторија, јамска сервисна рабо-
тилница и простории по хоризонти за сервисирање и 
слично.); 

- проверка на правилната работа на сите сигурнос-
ни уреди и електричните сигурносни кола, сигурносни 
вентили; 

- проверка на издувните гасови од дизел мотор; 
- проверка на факторот за кочење кој треба да биде 

35% за возилата на дизел погон што се движат по хори-
зонтални простории со брзина поголема од 25 км/h. За 
возилата што се движат со брзина помала од 25 км/h 
факторот на сопирање треба да биде 25%; 

- проверка на исправноста на хидрауличната инста-
лација, доколку е соодветно; 

- проверка на изолацијата на сите струјни кола и 
нивните врски со заземјувањето; 

- проверка на приклучоците на громобранската ин-
сталација; 

- чистење и подмачкување на деловите од рударско 
техничката опрема; 

- проверка на исправноста на работата на рударско 
техничката опрема при движење во обете насоки, како 
и при застанувањето; 

- проверка на излезите за итна интервенција, докол-
ку е потребно; 

- проверка на исправноста на погонските уреди, 
управувачките уреди и на елементите за пренос на си-
лина; и 

- проверка на интегритетот на механичката заштита 
од електрични склопки и разводни кутии. 

 
Член 20 

(1) Сите недостатоци во работата на рударско тех-
ничката опрема утврдени при редовното одржување 
треба да се отстрануваат без одложување, а неисправ-
ните и оштетените делови треба да се заменат со ис-
правни. 

(2) Ако при прегледот на рударско техничката 
опрема од редовното одржување се утврдат неисправ-
ности што може да доведат до опасна погонска состој-
ба, рударско техничката опрема треба да се исклучи од 
употреба додека неисправностите не се отстранат, а за 
тие активности треба да се извести корисникот и да се 
регистрираат во матичната книга. 

 
Член 21 

(1) За локомотивите, возилата со дизел погон,  дуп-
чачката и утоварната опрема кои служат за превоз на 
лица, руда, јаловина, стоки или за превоз на експлози-
ви и нафтени деривати, стоки со пристап на лица до се-
кој дел од техничката опрема, операциите за спасување 
на патниците при итна интервенција треба да ги врши 
само стручно оспособено лице. 

(2) Стручното оспособено лице за спасување на 
патниците треба да биде запознато со упатствата за 
употреба и за спасувачките операции. 

(3) Стручното оспособено лице за спасување на 
патниците треба да има можност да пристапи до одре-
дениот објект, до рударско техничката опрема и до ме-
стото за спасување на патниците, со претходна сигурна 
вентилација. 

 
Член 22 

(1) Покрај минималните податоци потребни за пу-
штање на пазарот на машини опфатени со Правилни-
кот за безбедност на машини, на рударско техничката 
опрема и составните делови треба да има поставено 
натписи, известувања и ознаки согласно националните 
стандарди, техничките спецификации и одредбите на 
овој правилник.  

(2) Сите натписи известувања и ознаки треба да би-
дат напишани на македонски јазик и неговото кирил-
ско писмо.  

(3) Сите натписи, известувања и ознаки треба да би-
дат воочливи, читливи и разбирливи, изработени од по-
стојан материјал и трајно прицврстени. 

(4) таблите со визуелен приказ и други интерактив-
ни начини на комуникација меѓу операторот и опрема-
та, треба да бидат лесни за разбирање и користење, 

 
Член 23 

Деловите за давање команди треба да бидат едноо-
бразно обележани со броеви, букви или симболи.  

 
Член 24 

Во кабините, на вратата од секоја рударско технич-
ка опрема треба да се постави натпис на кој се назначе-
ни номиналната брзина, носивост, дозволена косина по 
која ќе се движи, дозволена носивост (во килограми) и 
максималниот број лица кои можат да се превезуваат. 
 

Член 25 
На надворешната страна на вратите или на табли 

поставени на видно место за пристап до секој дел од 
машината или машинската работилница за рударско 
техничката опрема кои се со ограничен пристап, треба 
да се постави соодветен натпис за предупредување од 
опасност, на видно место.   
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Член 26 
На местата каде постои одредена опасност при при-

стап до тие места треба да се постави соодветен натпис 
за предупредување од опасноста или за мерки за спре-
чување на опасноста.  

 
Член 27 

Ако во машинската просторија се наоѓаат уреди 
или делови од различна техничка опрема, тогаш сите 
уреди што и припаѓаат на иста рударско техничка 
опрема треба да бидат означени со ист број или буква 
со која е означена соодветната рударско техничка 
опрема. 

 
Член 28 

Деловите и уредите кои се користат при редовно 
одржување и при спасувачките операции треба да би-
дат соодветно означени и да не предизвикуваат забуна 
во однос на позицијата и функцијата која треба да ја 
имаат. 

 
Член 29 

Сите уреди за запирање на работата на рударската 
техничка опрема треба да бидат во црвена боја со траен 
натпис “СТОЈ” или “СТОП” или “ИСКЛУЧЕНО”, по-
ставен да не предизвикува забуна во однос на позици-
јата на уредот кој ја прекинува работата на истата. Се-
која машина со дизел мотор треба да има два уреда за 
сопирање, кои што се независни еден од друг. Во за-
висност од потребата тие треба да бидат такви да мо-
жат лесно да се активираат. 

 
Член 30 

Ако техничката опрема не е проектирана за работа 
во јамски услови истата не треба да се пушти во упо-
треба без предходно да се прилагоди за јамски услови.  

 
Член 31 

(1) На рударско техничката опрема или на таблите 
поставени на видно место за пристап до неа, покрај 
пропишаните натписи од производителот треба да се 
постават и следните дополнителни натписи, известува-
ња и ознаки: 

- кратки упатства за употреба; 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот, негов регистриран знак и број; 
- назив и седиште на сервисерот, негов регистриран 

знак и број; 
- евиденциски број доделен од Инспекторатот; 
- ознаки за сообразност; 
- ознаки за извршен технички преглед; и 
- предупредувања за неусогласеност со одредени 

технички прописи. 
(2) Дополнителните натписи, известувања и ознаки 

од став 1 на овој член не треба да предизвикуваат забу-
на и да ја намалуваат видливоста и читливоста на оста-
натите натписи, известувања и ознаки. 

 
Член 32 

(1) Приодот до машинската просторија за сервиси-
рање или до помошните простории  кои се во функција 
на сервисирањето треба да бидат лесно пристапни и 
безбедни. 

(2) Во машинската просторија треба да се влегува 
непосредно. 

(3) Во машинската просторија или во непосредна 
близина треба да има опрема за противпожарна зашти-
та по тип и количина определена согласно планот за 
ППЗ на рудникот. 

(4) Секоја рударско техничка опрема освен опрема-
та на компримиран воздух треба со себе да носи апарат 
за суво гаснење пожар. 

Член 33 
(1) Машинската просторија, просторијата за помошни 

интервенции како што се навозишта, комори, приодите до 
нив, треба да имаат димензии кои обезбедуваат непречен 
пристап на опремата без да има некакви опасности за ли-
цата и опремата кои имаат пристап во нив. 

(2) Во специфични случаи, особено во постоечки 
јамски простории каде што решението од став 1 на овој 
член  е невозможно во потполност да се исполни, мо-
жат да се применат и други соодветни средства за да се 
избегне опасноста. 

 
Член 34 

(1) За подобрување на безбедноста на постоечката 
рударска техничка опрема, ставена во употреба пред 
влегување во сила на овој правилник на барање на ко-
рисникот, треба да се изработи стручно мислење за 
мерките за подобрување на безбедноста и сообразноста 
на истата со одредбите од техничките прописи и бара-
њата од националните стандарди.  

(2) Стручното мислење од став 1 на овој член треба 
да ги опфати активностите што треба да се преземат за 
подобрување на безбедноста и сообразноста на посто-
ечката рударско техничка опрема со одредбите од на-
ционалните стандарди итехничките спецификации, ка-
ко и проценката на опасностите по здравјето или без-
бедноста на лицата и безбедноста на имотот. 

 
Член 35 

(1) Стручното мислење од член 34 на овој правил-
ник, треба да биде изработено од независно правно ли-
це, производител или проектант за опрема на дизел - 
погон, додека за опремата на електро и пневматски по-
гон стручно мислење може да изготви оспособена  и 
овластена сервисна служба на корисникот на рударско 
техничката опрема, доколку корисникот ги исполнува 
пропишаните услови за севисирање. 

(2) Доколку стручното мислење биде изработено од 
производител, корисник или проектант, истото треба 
да подлежи на ревизија од независно правно лице за 
вршење на технички прегледи и периодични испитува-
ња или од овластено тело за оцена на сообразност. 

 
Член 36 

(1) За подобрување на безбедноста на постоечката 
рударска техничка опрема, доколку е можно, треба да се 
применат суштествените безбедносни барања утврдени 
со овој правилник, Правилникот за безбедност на маши-
ни, Правилникот за опрема и заштитни системи кои се 
наменети за употреба во потенцијално експлозивни ат-
мосвери  и посебните технички прописи, применувајки 
ги националните стандарди итехничките спецификации, 
како и оцената на опасностите по здравјето или безбед-
носта на лицата и безбедноста на имотот во услови на 
користење на истата во руднички услови. 

(2) Во стручното мислење треба да се даде и рок за 
извршување на предвидените активности за подобрува-
ње на безбедноста и сообразноста на рударско  технич-
ката опрема, кој не треба да биде подолг од шест месе-
ци и да е во согласност со одредбите од глава VI на 
овој правилник. 

(3) Корисникот на рударска техничката опрема тре-
ба да ги спроведе сите барања од стручното мислење 
во рокот од став 2 на овој член.  

 
Член 37 

За подобрување на безбедноста на постоечката ру-
дарска техничка опрема за дупчење на мински и истра-
жни дупнатини, превоз на лица, руда, јаловина, стоки, 
експлозив, нафта, масло, мазива и слично, при изготву-
вањето на стручното мислење, независното правно ли-
це, производителот или проектантот треба да ги земат 
предвид следните препораки: 
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- кабината на постоечката рударска техничка опре-
ма која се движи во рударските простории треба да би-
де поставена со покрив кој овозможува добра видли-
вост на предната и задната страна на кабината; 

- да се оцени уредот за сигурно сопирање, и докол-
ку е потребно да се замени без одложување; 

- уредите за посипување песок по шините да обез-
бедуваат висок степен на сопирање при застанување и 
постепено забавување при застанувањето; 

- уредот за звучна сигнализација треба секогаш да би-
де исправен, но да се користи само во посебни услови; 

- фаровите на предната и задната страна, со преки-
нувач за долго и кратко светло, секогаш треба да бидат 
во исправна состојба; 

- на командната плоча во кабината на машината со ди-
зел мотор треба да биде вграден брзиномер со ознака за 
максимално дозволената брзина, а ако дозволената брзина 
е поголема од 15 км/h треба да биде вграден и тафограф; 

- во јамските простории по кои се превезуваат луѓе 
со возило со дизел мотор треба да се вршат хемиски 
анализи на воздухот и иницирање на издувните гасови; 

- за опасните гасови што се појавуваат во воздухот 
на јамските простории каде што работат  машини со 
дизел мотор, максимално допуштените концентрации 
при кои може да се работи без посебни заштитни 
средства треба да изнесуваат: 

1) јаглен моноксид (СО)---------0,005 зафатнински 
проценти; 

2) јаглен диоксид (СО2)---------0,5 зафатнински про-
центи; 

3) азот моноксид (NO)-----------0,0025 зафатнински 
проценти; 

4) азот диоксид (NO2)-----------0,005 зафатнински 
проценти; 

5) сулфур диоксид (SO2)------ 0,0004 зафатнински 
проценти; 

6) формалдехиди-----------------0,00008 зафатнински 
проценти  (како алдехиди (CnHmO)-----------------0,0010 
зафатнински проценти; 

7) акролеин-------------------------0,00001 зафатнински 
проценти; 

- да се вгради уред за автоматска команда за зашти-
та од неконтролирани движења на возилото; 

- отворот на издувната цевка на дизел-моторот тре-
ба да биде насочен нагоре, така што издувните гасови 
да не ги загрозуваат непосредно луѓето во возилото; и 

- кабината на локомотивата треба да биде опремена 
со резервно сигнално светло во случај на прекин на до-
водот на струја и кое треба да работи доволно долго за 
да се извршат операциите за воспоставување на уредот 
за снабдување со електрична енергија.  

 
Член 38 

Значителна промена на рударска техничка опрема 
може да изврши: 

- производител по претходно изработена техничка 
документација за извршените промени; или 

- монтажер по претходно изработена техничка до-
кументација од страна на проектант или производител 
и по претходно изработено упатство за извршување на 
промените; или 

- сервисер по претходно изработена техничка доку-
ментација од страна на проектант или производител и 
по претходно изработено упатство за извршување на 
промените. 

 
III. ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД, АКТИВНОСТИ, НА-
ЧИН И ПОСТАПКА НА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ 
ПРЕГЛЕДИ И ПЕРИОДИЧНИ ИСПИТУВАЊА 
  

Член 39 
(1) Прв технички преглед се врши пред ставање во 

употреба на новоизградена рударска техничка опрема 
или пред ставањето во употреба на рударска техничка 
опрема на која се извршени значајни промени. 

(2) Периодичен технички преглед се врши најдоцна 
по истекот на една година, а за машините со дизел по-
гон кои што се користат во јамските рудници по шест 
месеци од претходниот технички преглед или порано 
доколку е извршена промена на локацијата и условите 
за работа.  

(3) Вонреден технички преглед се врши пред става-
њето во погон на рударската техничка опрема на која 
се отстранети недостатоците утврдени со техничките 
прегледи или е заменета  некоја безбедносна компо-
нента на рударската техничка опрема (уредите за си-
гурносопирање, квалитетот на издувните гасови во ја-
мата во зависност од движење на ветрената струја, уре-
дот за сигнализација, уредот за посипување на шините 
со песок, уредот за автоматска командна плоча, свет-
лосниот уред, сигурносните уреди и сигурносните вен-
тили). 

 
Член 40 

(1) Корисникот на рударска техничка опрема го из-
вестува Инспекторатот за спроведените технички прег-
леди. 

(2) Известувањето од став 1 на овој член треба да 
содржи:  

- име, презиме и адреса или назив и седиште на 
подносителот на известувањето; 

- тип и намена на рударската техничка опрема; 
- локација каде е пуштена или вградена рударската 

техничка опрема и идентификациски број на истата; 
- степенот на опременост, кадровската и техничката 

сервисна служба со која располага корисникот на ру-
дарската техничка опрема за сервисирање;  

- назив и седиште на сервисерот на рударската тех-
ничка опрема; и 

- назив и седиште на независното правно лице кое 
извршило технички преглед. 

 (3) Со известувањето од став 1 на овој член се до-
ставува и следната документација: 

- технички извештај од извршениот технички прег-
лед;  

- изјава заверена на нотар за склучен договор со не-
зависно правно лице кое ќе врши технички прегледи и 
периодични испитувања; 

- распоред на вршење на технички прегледи и пери-
одични испитувања; 

- изјава за склучен договор со сервисер кој ќе врши 
редовно одржување и сервисирање со важност од ми-
нимум една година, додека за машините со дизел мо-
тор што се користат во јамските рудници со важност од 
минимум шест месеци односно со важност во гарант-
ниот период за нова рударска техничка опрема; 

- писмена изјава од сервисерот дека ќе ги задоволу-
ва условите пропишани со овој правилник за време на 
важност на договорот;  

- изјава од корисникот дека има обезбедено стручно 
оспособено лице кое ќе врши севисирање на дел од 
опремата и спасување на патниците, доколку е потреб-
но; и  

- изјава од корисникот дека ја поседува документа-
цијата која треба да ја придружува рударската технич-
ка опрема при нејзино користење. 

 
Член 41 

(1) Рударска техничка опрема на која не е извршен 
технички преглед треба да се исклучи или да се стави 
вон употреба, од страна на корисникот на истата. 

(2) За постојната рударско техничка опрема која е 
ставена во употреба пред влегувањето во  сила на овој 
правилник а која се здобила со позитивен заклучок во 
техничкиот извештај за извршен технички преглед, 
Инспекторатот  води евиденција и не треба да испраќа 
одговор на известувањето. 
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(3) Рударската техничка опрема која има позитивен 
заклучок во техничкиот извештај, треба на видно место да 
се означи  дека е извршен технички преглед на истата.  

(4) Доколку за постоечка рударско техничка опрема 
не може да се даде позитивен заклучок во техничкиот 
извештај за извршен технички преглед, корисникот на 
истата ја исклучува од употреба до остранувањето на 
недостатоците и вршење на вонреден технички преглед 
односно добивање на позитивен заклучок во технички-
от извештај.  

(5) Рударската техничка опрема која ја загрозува 
безбедноста на лицата кои со неа ракуваат или се при-
дружници при ракување, треба веднаш да се исклучи и 
да се стави вон употреба. 

 
Член 42 

Техничкиот преглед и периодичните испитувања на 
рударска техничка опрема  од член 2 на овој правилник 
ги врши независно правно лице за технички преглед и 
периодични испитувања на рударска техничка опрема 
утврдена со овој правилник, кое ги исполнува условите 
пропишани во глава IV од овој правилник,  

 
Член 43 

(1) Корисникот на рударска техничка опрема треба 
да поднесе барање за технички преглед, до независно 
правно лице, по негов избор.  

(2) Барањето од став 1 на овој член содржи:  
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

подносителот на барањето; 
- тип и намена на техничката опрема; 
- локација каде е вградена техничката опрема; 
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот, или лицето кое ја пушта на пазар 
опремата или правното лице кое извршило значајни из-
мени на рударската техничка опрема (во случај на прв 
технички преглед); 

- писмена изјава дека слично барање не е поднесено 
до некое друго независно правно лице; 

- документација за рударската техничка опрема (за 
прв технички преглед); 

- податоци за извршени значителни промени на ру-
дарската техничка опрема со соодветна документација 
(доколку е соодветно); 

- технички извештаи од претходни извршени тех-
нички прегледи и/или испитувања на рударската тех-
ничка опрема, 

- сертификат за сообразност на рударската техничка 
опрема и/или на вградените сигурносни уреди (за прв 
технички преглед). 

 
Член 44 

(1) За да се осигура техничката исправност на ру-
дарската техничка опрема и исполнувањето на соодвет-
ните барања, треба да се извршат проверки и испитува-
ња, согласно националните стандарди и технички спе-
цификации или еквивалентните на нив испитувања. 

(2) Доколку постојат сомневања, независното прав-
но лице може да побара извршување или да изврши до-
полнителни испитувања заради утврдување на квалите-
тот на вградените делови и уреди на техничката опрема 
(испитувања на квалитетот на материјалот од кои се 
изработени деловите, испитувања на јакосните кара-
ктеристики на елементите, испитувања на количество 
на издувните гасови, врските за стабилност од носеч-
ките елементи, испитување на напонско деформацио-
ната состојба и слично). 

(3) Доколку за специфични конструктивни изведби 
не постојат стандарди, а имајќи ги предвид новите тех-
ники и технологии кои се воведуваат при изградбата на 
техничката опрема, тогаш проверките и испитувањата 
треба да се извршат согласно препораките и упатствата 
на производителот на техничката опрема и позитивна-
та инженерска пракса.  

Член 45 
Доколку не постојат соодветни национални стан-

дарди или доколку во применливите национални стан-
дарди не се опфатени проверките и испитувањата при 
технички преглед, тогаш проверките и испитувањата  
треба да опфатат преглед на целокупната рударска тех-
ничка опрема согласно упатството за употреба  и одр-
жување и препораки од производителот на истата при 
што треба: 

- да се провери дали рударската техничка опрема е 
сообразна со опремата опишана во сертификатот за со-
образност и/или во изјавата за сообразност утврдени со 
одредбите од техничките прописи за безбедност на 
производи (за прв технички преглед), 

- да се утврди степенот на истрошеност на сите си-
гурносни уреди и делови на рударската техничка опре-
ма и да се процени нивното влијание за безбедна рабо-
та на истата; 

- да се утврди дали постојат соодветни ознаки и 
натписи за спречување на можни опасности кои можат 
да се појават при преглед и испитување на функцио-
налните карактеристики на рударско техничката опре-
ма, а особено: 

- проверка на исправното вградување и функциони-
рање на сите предвидени делови и уреди кои спречува-
ат конкретни опасности вклучително и сигурносните 
уреди (на пример: крајни склопки, двe независни авто-
матски сопирачки на машините со дизел мотор, при-
стапен апарат за гаснење на пожар, автоматско посипу-
вање песок на шините, сигурносни вентили, хидрау-
лични цилиндри за опремата на електрохидрауличен, и 
пневматски погон, индикатор на издувните гасови, за 
тревога, од неконтролирани движења на опремата на-
пред или назaд, електрични сигурносни кола, уреди за 
принудно застанување, уреди за континуирано движе-
ње возење  и слично);  

- проверка на правилното функционирање на сигур-
носните уреди во случај да снема струја при движење 
на тролеј локомотивата;  

- проверка на издувните гасови; 
- проверка на интегритетот на заштитата од атмо-

сферски електрични празнења, доколку е предвидена 
или е вградена таква заштита; 

- испитувања и проверка на карактеристиките и 
истрошеноста на изолацијата на електричните кола; 

- испитувања и проверка на заштитата од електри-
чен удар; 

- проверка на карактеристиките и истрошеноста на 
тркалата на локомотивата и вагоните, истрошеност на 
пантографот и тролат и шините од колосекот;  

- испитувања, проверка на карактеристиките и ист-
рошеноста на хидрауличниот цилиндер и хидраулична-
та инсталација; 

- мерење на јачината на осветлувањето на машин-
ската јамска просторија;  

- мерење на брзината на движењето; и 
- мерење на вредноста на еднонасочниот напон или 

на ефективната вредност на наизменичниот напон за 
управувачки и сигурносни електрични кола. 

 
Член 46 

При вонреден технички преглед независното прав-
но лице или овластениот сервисер на корисникот на 
опремата, врз основа на документацијата, добиените 
информации и увидот на лице место, треба да одлучи 
во кој обем ќе се изврши техничкиот преглед.  

 
Член 47 

(1) За техничката опрема на која е извршена значи-
телна промена се спроведува постапка за прв технички 
преглед. 
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(2) Техничката опрема од став 1 на овој член треба 
да ги исполнува сите суштествени здравствени и без-
бедносни барања кои се однесуваат за нова опрема, 
утврдени со национални стандарди и технички специ-
фикации како и одредбите од овој правилник.  

 
Член 48 

Во случај на специфични конструкции на рударско 
техничката опрема, специфични неправилности и опас-
ности при работа на истата, независното правно лице 
за технички прегледи или овластениот сервисер на ко-
рисникот на опремата може да побара извршување на 
други проверки и други рокови за проверките. 

 
Член 49 

(1) Ако при техничкиот преглед со прегледот на це-
локупната постројка се утврдат недостатоци кои ја на-
рушуваат безбедноста при вршењето на проверките и 
испитувањата, независното правно лице или овласте-
ниот сервисер на корисникот на опремата може да не 
ги спроведе сите проверки и испитувања и да побара 
отстранување на недостатоците. 

(2) По отстранување на недостатоците истото неза-
висно правно лице  или овластениот сервисер на корис-
никот спроведува вонреден технички преглед при што 
ги извршува сите потребни проверки и испитувања. 

 
Член 50 

(1) Проверките и испитувањата при првиот технич-
ки преглед треба да опфатат и преглед на документаци-
јата на рударската техничка опрема. 

(2) Прегледот на документација се врши со цел да 
се провери дали рударската техничка опрема е сообраз-
на со опремата опишана во техничката документација, 
во сертификатот за сообразност и/или во изјавата за со-
образност и дали истата ја поседува целокупната доку-
ментација која треба да ја придружува при нејзина упо-
треба, а особено: 

- техничка документација со сите потребни пресме-
тки, скици, цртежи, електрични шеми и дополнителни 
измени на конструкцијата на рударската техничка 
опрема; 

- сертификат за подобноста на рударската техничка 
опрема од аспект на издувните гасови на машините со 
дизел погон; 

- сертификат за сообразност на техничката опрема; 
- сертификат за сообразност на вградените сигур-

носни уреди; 
- упатство за употреба, упатство за одржување и 

упатство за периодични прегледи; и 
- матична книга на рударската техничка опрема. 
 

Член 51 
(1) За извршените проверки и испитувања при тех-

ничкиот преглед, независното правно лице или овла-
стениот сервисер за корисникот составува технички из-
вештај.  

(2) Техничкиот извештај од техничкиот преглед, 
треба да содржи: 

- место, датум и број на техничкиот извештај; 
- назив и седиште на независното правно лице и пе-

чат и потпис на овластеното лице, кое го извршило 
техничкиот преглед; 

- предмет на техничкиот преглед;  
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

подносителот на барањето;  
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот, или лицето кое ја пушта на пазар 
опремата  или правното лице кое извршило значајни 
измени на рударската техничка опрема (доколку е поз-
нато); 

- тип и намена на рударската техничка опрема; 
- локација каде е вградена рударската техничка 

опрема и/или ид ентификациски број; 
- краток опис на техничките карактеристики;  
- име, презиме и адреса или назив и седиште на 

производителот, ознаката на типот и/или производстве-
ниот број на сите главни елементи на рударската тех-
ничка опрема и на сите сигурносни уреди (доколку се 
достапни); 

- податоци за извршените проверки и испитувања 
при техничкиот преглед; 

- датум на кој е извршен техничкиот преглед и име 
и презиме за лицата кои ги извршиле проверките и ис-
питувањата; 

- податоци за утврдени недостатоци и неисполнува-
ња на безбедносните барања; и  

- стручно мислење со заклучок од извршениот тех-
нички преглед со образложение за давањето на позити-
вен или негативен заклучок во техничкиот извештај. 

 
Член 52 

(1) Подносителот на барањето треба недостатоците 
утврдени со техничкиот извештај да ги отстрани во рок 
пропишан од независното правно лице, кој не треба да 
е подолг од 30 дена, и за тоа да го извести независното 
правно лице или одговорното техничко лице на серви-
серот на корисникот заради продолжување на постап-
ката. 

(2) Во случај кога за отстранувањето на недостато-
ците е потребно време подолго од 30 дена, подносите-
лот на барањето треба да го обнови барањето до истото 
независно правно лице. 

(3) Во случај на недостатоци кои не можат да се от-
странат поради објективни технички причини, опрема-
та треба да се исклучи од употреба се до нејзино оспо-
собување и доведување во исправна состојба. 

(4) Во случај на недостатоци кои не предизвикуваат 
и не ја нарушуват безбедноста  при нормална употреба, 
рударската техничка опрема може да се употребува во 
определен рок даден во техничкиот извештај доколку 
претходно се изработи стручно мислење за ризиците 
кои постојат и доколку се преземат соодветни мерки со 
натписи, ознаки и известувања. 

(5) Стручното мислење од став 4 на овој член го из-
готвува независното правно лице или овластениот сер-
висер на корисникот и е составен дел од техничкиот 
извештај. 

 
Член 53 

Независното правно лице треба да изврши вонреден 
технички преглед заради утврдување на отстранување-
то на недостатоците, а доколку е потребно треба да из-
врши и одредени испитувања. За вонредниот технички 
преглед, независното правно лице составува дополну-
вање на техничкиот извештај. 

 
Член 54 

Техничкиот извештај, докуметацијата и преписките 
во врска со постапките за технички преглед, треба да 
бидат напишани на македонски јазик и неговото ки-
рилско писмо. 

 
IV. ПОБЛИСКИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ  

ИСПОЛНУВААТ НЕЗАВИСНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА 
 

Член 55 
(1) Независното правно лице треба да има постоја-

но вработени, најмалку тројца работници кои се вклу-
чени во процесот на технички прегледи, и тоа: 
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- еден работник со високо образование (додиплом-
ски студии не покуси од четири години, магистерски 
студии, докторат) од областа на машинството или еле-
ктротехниката, со најмалку пет години искуство на ра-
боти поврзани со прегледи и испитувања на рударска 
техничка опрема која е предмет на овој правилник, ка-
ко носител на дејноста; 

- еден работник со високо образование (додиплом-
ски студии не покуси од четири години, магистерски 
студии, докторат) од областа на машинството или еле-
ктротехниката, со најмалку три години искуство во 
струката, како извршител; и 

- еден работник со најмалку четири годишно средно 
образование од областа на машинството, рударството 
или електротехниката, со најмалку три години искус-
тво на работи поврзани со која и да е  техничка опрема 
(проверки, испитување, монтажа, одржување итн), како 
извршител. 

(2) Во случај кога независното правно лице изго-
твува стручно мислење за мерките за подобрување на 
безбедноста и на сообразноста на постоечката рударска 
техничка опрема, тогаш двајца од вработените треба да 
имаат високо образование (додипломски студии не по-
куси од четири години, магистерски студии, докторат) 
од областа на машинството или електротехника и ру-
дарство, со најмалку пет години искуство на работи по-
врзани со оцена на сообразност (атестирање) и испиту-
вање на рударска техничка опрема, која е предмет на 
овој правилник. 

(3) Во случаите од алинеја 1 и 2 од став 1 и став 2 
од овој член, работниците можат да имаат и помало ра-
ботно искуство само доколку независното правно лице 
со договор има ангажирано најмалку двајца соработни-
ци со минимум високо образование (додипломски сту-
дии не покуси од четири години, магистерски студии, 
докторат) од областа на машинството, електротехника-
та или рударството со најмалку пет години искуство на 
работи поврзани со оцена на сообразност (атестирање), 
прегледи и испитување на рударска техничка опрема 
која е предмет на овој правилник. Ангажирањето на со-
работниците треба да биде минимум за времето за кое 
е помало искуството на вработените.  

 
Член 56 

(1) Независното правно лице треба да поседува по-
требна опрема за да може правилно да ги врши актив-
ностите врзани со техничките прегледи опфатени со 
националните стандарди и технички спецификации.  

(2) Независното правно лице треба да поседува или 
да има пристап и до опрема потребна за специфични 
испитувања на техничката опрема или сигурносни уре-
ди за опремата.  

(3) Независното правно лице треба да има разрабо-
тено методологии и постапки за вршење на потребните 
проверки и испитувања при техничките прегледи. До-
колку независното правно лице применува специфични 
методологии и постапки, тие треба да бидат технички 
издржани и во согласност со научните и техничките 
достигнувања.  

(4) Опремата која независното правно лице треба да 
ја поседува или да има пристап до неа, треба најмалку 
да содржи: 

- уреди за мерење зафатнина јаглен моноксид (СО), 
јаглен диоксид (СО2), азот моноксид (NO2), сулфур 
диоксид (SO2), формалдехиди, како алдехиди (CnHm) 
и акрелоин; 

- уреди за мерење на должини; 
- уред за мерење на сила; 
- уред за мерење сила насопирање; 
- уред за мерење на отпор на изолација, заштита од 

електричен удар, вредност на еднонасочен напон и 
ефективната вредност на наизменичен напон; 

- уред за мерење на јачината на осветлувањето; 
- уред за мерење на брзината на движењето со мож-

ност за приказ на дијаграми брзина-време при движење 
во рудничките простории; и 

- уред за мерење на притисок во хидрауличните ин-
сталации со можност за приказ на дијаграми притисок-
време при движење на кабината/платформата. 

 
Член 57 

Независното правно лице кое ги врши техничките 
прегледи треба постојано да ги исполнува условите од 
членовите  55 и 56 на овој правилник и да е способно 
да ги извршува и специфичните задачи од национални-
те стандарди. Доколку не ја поседува целокупната 
опрема, независното правно лице може да склучи дого-
вор со друго независно правно лице за користење на 
дел од техничката опрема. 

 
Член 58 

(1) Независното правно лице кое ги исполнува ус-
ловите за вршење на технички преглед и периодични 
испитувања се овластува со решение за исполнетост на 
условите за вршење технички прегледи и периодични 
испитувања согласно постапката утврдена со Законот 
за техничка инспекција. 

(2) Во решението за исполнетост на условите за вр-
шење технички прегледи и периодични испитувања се 
наведува рударската техничка опрема за која важи ре-
шението. 

(3) Независното правно лице овластено за вршење 
техничките прегледи и периодични испитувања треба 
да има еднозначен идентификациски број доделен од 
Инспекторатот. 

 
V. ВИД НА ДОКУМЕНТИ КОИ ЈА СЛЕДАТ  
ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА ПРИ СТАВАЊЕ ВО  

УПОТРЕБА И ПРИ КОРИСТЕЊЕ 
 

Член 59 
Секоја рударска техничка опрема треба да биде 

придружена со документација (техничко досие на оп-
ремата) напишана на македонски јазик и неговото ки-
рилско писмо. Документацијата треба да содржи нај-
малку: 

- техничка документација согласно член 60 од овој 
правилник, 

- упатствo за употреба, одржување и сервисирање, 
упатство за периодични прегледи и упатство во случај 
на несреќи, хаварии или штети предизвикани од рудар-
ската техничка опрема; и  

- матична книга на техничката опрема согласно 
член 62 од овој правилник.  

 
Член 60 

(1) Техничката документација треба да ги содржи 
сите податоци за рударската техничка опрема согласно 
применливите национални стандарди, стандардизаци-
ски документи и технички прописи.  

(2) Во случај на непостоење на национален стан-
дард или ако содржината на техничката документација 
не е опфатена со применливиот национален  стандард, 
техничката документација треба да содржи најмалку: 

- податоци за производителот (назив, седиште и ре-
гистрација за вршење на соодветна дејност); 

- листа на лица кои учествувале во избор и израбо-
тка на проектот и техничката документација; 

- тип, намена на опремата, номинална носивост, но-
минална брзина и други технички карактеристики кои 
треба да ги исполни рударската техничка опрема за ра-
бота во јамски услови; 

- листа на суштествени здравствени и безбедносни 
барања кои ги задоволува рударската техничка опрема; 
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- листа на применети стандарди, технички специфи-
кации и технички прописи; 

- опис на прифатените решенија за отстранување на 
опасности кои може да ги предизвика рударската тех-
ничка опрема при нејзино користење; 

- листа на сигурносни уреди и компоненти; 
- склопен цртеж на рударската техничка опрема со 

шеми за управување; 
- упатства за монтажа (доколку е потребно); 
- електрични шеми на погонските струјни кола, 

струјните кола поврзани со сигурносните уреди и еле-
ктрични шеми за поврзувањето со управувањето; 

- потребни технички детали, цртежи и пресеци со 
сите потребни пресметки кои се потребни да се прове-
ри сообразноста на рударската техничка опрема со су-
штествените здравствени и безбедносни барања; 

- копија од сертификатите за сообразност на сигур-
носните уреди; 

- копија од сертификатите на други уреди каде е со-
одветно; и  

- било каков извештај или сертификат од извршени 
испитувања и проверки на вградените компоненти, 
уреди и материјали. 

(3) Техничката документација треба да е заверена и 
потпишана од овластен претставник на производителот 
или проектантот на техничката опрема. 

(4) Во матичната книга за секоја машина, во каби-
ната треба да се постават податоци за името, презимето 
и адресата или називот и седиштето и телефонскиот 
број на службата за спасување.  

 
Член 61 

(1) Во случај на постоечка рударска техничка опре-
ма за која не постои техничка документација или упат-
ства за употреба, одржување, прегледи и упатства во 
случај на несреќи и хаварии, корисникот на таа опрема 
треба да ги побара од производителот, застапникот или 
проектантот на истата или да побара нивно дополни-
телно изработување.  

(2) Дополнителното изработување од став 1 на овој 
член треба да го изврши производителот или проектан-
тот на рударската техничка опрема, а за нивно користе-
ње да добие одобрување од независно правно лице за вр-
шење на технички прегледи и периодични испитувања.  

(3) Дополнително изработената техничка документаци-
ја може да не ги содржи сите податоци доколку не е можно 
да се обезбедат (на пр. сертификати за сообразност, подато-
ци за вградени компоненти и уреди и слично.). 

 
Член 62 

Матичната книга треба да содржи: 
- технички податоци; 
- податоци за сите главни елементи на техничката 

опрема и за сите сигурносни уреди (производител, тип, 
технички карактеристики, година на производство, 
број и тип на сертификат и слично); 

- податоци за производител, трговец и монтажер; 
- податоци за значајни промени, настанати несреќи 

и хаварии, задолжително одржување и периодични 
прегледи; 

- податоци за корисникот и одговорното лице;  
- податоци за сервисерот со прикачен договор за ре-

довно одржување и сервисирање; и 
- податоци за стручно оспособеното лице кое може 

да врши операции на спасување. 
 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 63 
За постоечката рударска техничка опрема која не  

поседува документација наведена во член 59 од овој 
правилник, сопственикот ја набавува истата согласно 
член 61 од овој правилник, во рок од 4 години од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник.  

Член 64 
(1) Стручното мислење од член 34 став 1 на овој 

правилник треба да се изработи за секоја постоечка ру-
дарска техничка опрема, во рок од пет години од  денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

(2) Постоечката рударска техничка опрема треба да 
се прилагоди за целосно да ги исполнува барањата од 
националните стандарди, техничките спецификации и 
одредбите од Правилникот за безбедност на машини и 
Правилникот за опрема и заштитни системи кои се на-
менети за употреба во потенцијално експлозивни атмо-
свери, во рок од пет години од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник, освен за барањата утврдени со 
член 66 од овој правилник. 

 
Член 65 

(1) Во случај на постоечка рударска техничка опре-
ма за превоз на лица, експлозивни и запаливи стоки 
или само стоки со пристап на лица во кабината, корис-
никот на техничката опрема треба да обезбеди: 

- поставување на врати или сигурносна ограда на 
кабината, најдоцна до 1.01.2015 година; 

- поставување на уред за да се оневозможи влегува-
ње на други лица или делови од тело на лица во опасни 
зони за време на работата и други штетни дејства од 
изворот на опасноста, најдоцна 1.01.2015 година; 

- двонасочна комуникација со локомотивски превоз 
која се применува со две локомотиви, една напред и 
една назад или движење со една локомотива со кружен 
ток, најдоцна до 1.01.2015 година; 

- поставување на уред за автоматско мерење на ква-
литетот на јамскиот воздух, најдоцна до 1.01.2015 го-
дина; 

- поставување на јамска сигнализација со патокази 
за движење, најдоцна до 1.01.2015 година; 

- поставување на помошно (панично) светло, нај-
доцна до 1.01.2015 година; 

- поставување на заштитна ограда на опасните ме-
ста во јамата, откопни простории каде што нема актив-
ности,  вентилациони окна, рудни и јаловински сипки 
кои не се користат, пумпни постројки и други јамски 
простории кои преставуваат опасност по здравјето на 
луѓето, во рок од еден месец по влегување на сила на 
овој правилник, 

- поставување на уред за заштита од неконтролира-
ни движења на опремата до 1.01.2015 година. 

(2) Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат 
само на опремата на дизел погон кај кои не се предви-
дени горенаведените уреди и компоненти во проектно-
то решение. Во случај на постоечка рударска техничка 
опрема каде што ќе се утврди дека горенаведените уре-
ди и компоненти се предвидени но поради одредени 
причини се отстранети или неисправни, истите треба 
да се стават во функција веднаш после утврдувањето 
на недостатокот. 

 
Член 66 

За рударската техничка опрема која е вградена и 
ставена во употреба во периодот до денот на влегување 
во сила на овој правилник, треба да се изврши постап-
ката на ставање во употреба на истата утврдена со овој 
правилник, најдоцна до 1.1.2015 година.    

 
Член 67 

(1) Со денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник престануваат да се применуваат: 

- Правилникот за техничките нормативи на машини 
со дизел-мотор што се користи при подземни рударски 
работи во неметански јами („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.66/1978); 
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- Правилникот за техничките нормативи при превоз 
на луѓе во рудниците со подземна експлоатација на ми-
нерални суровини во хоризонтални и коси простории 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр.34/1989); 

- Правилникот за техничките нормативи при превоз 
на луѓе и материјали во окната на рудниците („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.4/1980); 

- Правилникот за измени на правилникот за технич-
ките нормативи при превоз на луѓе и материјали во ок-
ната на рудниците („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
51/1988); и 

- Правилникот за техничките мерки за превоз со 
транспортери со лента во рударството („Службен лист 
на СФРЈ“ бр.5/1973).   

 
Член 68 

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

 
Бр. 25-5459 

декември 2010 година                          Министер, 
   Скопје                                    Фатмир Бесими, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
3696. 

Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и 
здравје при работа („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 92/07), министерот за труд и социјал-
на политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД РИЗИ-
ЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖЕНОСТ НА БИОЛОШКИ  

АГЕНСИ ∗ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните 

барања за безбедност и здравје на вработените од ризи-
ци поврзани со изложеност на биолошките агенси.  

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник не се применуваат кај 
работни активности во кои се присутни генетски моди-
фицирани организми, освен во случаите кога одредби-
те на овој правилник пропишуваат повисоко ниво на 
заштита на безбедноста и здравјето при работа.  

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1. "Биолошки агенси" се микроорганизми, вклучи-
телно и оние што се генетски модифицирани, клеточни 
култури и човечки ендопаразити што можат да предиз-
викаат некоја инфекција, алергија или токсичност;  

 2. "Микроорганизам" е микробиолошки ентитет, 
клеточен или неклеточен, способен за размножување 
или пренесување генетски материјал;  

 3. "Клеточна култура" е ин-витро одгледување на 
клетки добиени од повеќеклеточни организми.  

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата бр. 
2000/54/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 18 септем-
ври 2000 г. за заштита на работниците од ризиците поврзани со 
изложување на биолошки агенси на работното место (седма пое-
динечна директива во рамките на значењето на член 16 (1) од Ди-
рективата бр. 89/391/ЕЕЗ), CELEX бр. 2000L0054 

Член 4 
Биолошките агенси се класифицираат во четири ри-

зични групи според нивото на ризик од инфекција: 
1. "биолошки агенс од група 1" е агенс каде што е 

мала веројатноста дека ќе предизвика човечко заболу-
вање;  

2. "биолошки агенс од група 2" е агенс што може да 
предизвика човечко заболување и може да претставува 
опасност за вработените, меѓутоа веројатноста е мала 
да се прошири меѓу населението и вообичаено има до-
стапна ефикасна заштита или терапија;  

3. "биолошки агенс од група 3" е агенс што може да 
предизвика сериозно човечко заболување и може да 
претставува сериозна опасност за вработените, може да 
има ризик да се прошири меѓу населението, но вооби-
чаено има достапна ефикасна заштита или терапија;  

4. "биолошки агенс од група 4" е агенс што предиз-
викува сериозно човечко заболување и претставува се-
риозна опасност за вработените, може да има висок ри-
зик да се прошири меѓу населението и вообичаено не-
ма достапна ефикасна заштита или терапија.  

 
Член 5 

(1) За  активностите кадешто постои можност да се 
предизвика  ризик од изложеност на биолошки агенси, 
од страна на работодавачот се одредува природата, сте-
пенот и времетраењето на изложеноста на вработените, 
со цел да се овозможи проценка на ризикот по безбед-
носта или здравјето на вработените и да се одредат 
мерките што треба да се преземат.  

(2) За активностите што вклучуваат изложеност на 
неколку групи  биолошки агенси, ризикот се проценува 
врз основа на опасноста што ја претставуваат сите при-
сутни опасни биолошки агенси. 

(3) Проценката на ризикот, редовно и постојано 
треба да се обновува од страна на работодавачот кога 
настанува промена во условите што можат да влијаат 
на изложеноста на вработените на биолошки агенси. 

 (4) Од страна на работодавачот се известуваат ор-
ганот на државната управа надлежен за работите од 
инспекцијата на трудот (во понатамошниот текст: над-
лежениот орган) и останатите овластени стручни орга-
ни  за проценката на ризикот.  

(5) Проценката на ризикот од ставот (1) на овој 
член, се спроведува врз основа на сите достапни ин-
формации, вклучувајќи и: 

 - класификација на биолошките агенси што се или 
можат да бидат опасни за човечкото здравје, според 
списокот на класифицирани  биолошки агенси даден во 
Прилог бр. 3 на овој правилник;  

 - препораки од надлежниот орган кои наведуваат 
дека биолошкиот агенс треба да се контролира со цел 
да се заштити здравјето на вработените, кога вработе-
ните се или може да бидат изложени на таков биоло-
шки агенс поради нивната работа;  

 - информации за заболувања што можат да се до-
бијат поради работата на вработените;  

- потенцијални алергиски или токсични последици 
кои се резултат од работата на вработените;  

- сознанија за заболувањето на вработениот кое 
произлегува од непосредна врска со неговата работа. 

 
Член 6 

(1) Одредбите на членовите од 7 до 19 од овој пра-
вилник не се применуваат во случај кога  резултатите 
од проценката на ризикот од член 5 од овој правилник 
покажуваат дека изложеноста и/или потенцијалната из-
ложеност на биолошки агенс од групата 1 не претста-
вуваат ризик по здравјето на вработените, освен точка-
та 1 од Прилогот бр. 6 на овој правилник.  




