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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1118. 

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за 
плата и други надоместоци на избрани и именувани ли-
ца во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр.36/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 42/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 27 април 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕ-
НУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на коефициенти за 
пресметување на платата на функционерите кои ги 
именува Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 71/05, 
2/06, 8/06, 46/06, 18/07, 94/07, 103/07, 126/07, 138/07, 
39/08, 137/08, 154/08, 63/09, 76/09 и 144/09), во член 1 
во табелата по алинејата „специјален претставник на 
Владата на Република Македонија за прашања од обла-
ста на европските интеграции – 3,0“ се додава  нова 
алинеја, која гласи: 

- „национален координатор за имплементација на 
Националната платформа за намалување на ризици од 
несреќи и катастрофи на Република Македонија – 3, 0“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, a ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 22-2497/1                    Заменик на претседателот 

27 април 2010 година              на Владата на Република 
    Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1119. 

Врз основа на член 66 став 1 од Законот за класи-
фицирани информации („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 9/2004 и 113/2007), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 20 
април 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ  

ИНФОРМАЦИИ 
 
1. За директор на Дирекцијата за безбедност на кла-

сифицирани информации се именува Лидија Костов-
ска, досегашен в.д. директор на Дирекцијата за безбед-
ност на класифицирани информации. 

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

 
Бр. 22-2390/1                     Заменик на претседателот 

20 април 2010 година              на Владата на Република 
    Скопје                                         Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

1120. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 27 
април 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР 
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА 
ПЛАТФОРМА  ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИ  
ОД НЕСРЕЌИ И КАТАСТРОФИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За национален координатор за имплементација 

на Националната платформа за намалување на ризици 
од несреќи и катастрофи на Република Македонија се 
именува д-р Панде Лазаревски. 

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

 
Бр. 22-2498/1                    Заменик на претседателот 

27 април 2010 година              на Владата на Република 
    Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1121. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за доделување 
на концесија за детални геолошки истражувања на ми-
нерална суровина – варовник на „ЦЕМЕНТАРНИЦА 
УСЈЕ“ АД – Скопје на локалитетот „Рамниште“ с.Виш-
ни, општина Струга, објавена во („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 149/09), направена е тех-
ничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА „ЦЕМЕНТАР-
НИЦА УСЈЕ“ АД – СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„РАМНИШТЕ“ С.ВИШНИ, ОПШТИНА СТРУГА 
 
Во точка 2, ред 2, наместо „Р=0,07 км2“ треба да 

стои „Р=0,52 км2“. 
 

 Бр. 19-6045/2-09                      Од Владата на Република 
4 мај 2010 година                               Македонија 
         Скопје 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1122. 

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

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЖИЧАРИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува техничката опре-

ма која е предмет на технички преглед и периодични 
испитувања, активностите и временскиот распоред на 
технички преглед и периодични испитувања, начинот и 
постапката за вршење на технички прегледи и перио-
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дични испитувања, поблиските услови кои треба да ги 
исполнат независните правни лица што учествуваат во 
постапката за технички прегледи и периодични испи-
тувања, начинот и постапката за ставање во употреба 
на техничката опрема како и видот на документите кои 
ја следат техничката опрема при ставање во употреба и 
користење. 

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник се применуваат за 
следната техничка опрема:  

а) жичари: 
- воздушни кабински еднојажни и повеќејажни жи-

чари за превоз на лица. Кај еднојажните жичари движе-
њето на кабините се врши со помош на едно транс-
портно јаже, додека кај повеќејажните се врши со по-
мош на повеќе јажиња (на пример, кај двојажните со 
помош на едно носечко и едно влечно јаже, кај тројаж-
ните со помош на две носечки и едно влечно јаже), при 
што во таа категорија спаѓаат и гондолните жичари, ка-
де што гондолите за лица се движат со помош на едно 
влечно јаже и тркала врз едно носечко јаже; и 

- воздушни постројки за седење-седишници за пре-
воз на лица со помош на едно транспортно (истовреме-
но носечко и влечно) јаже; и 

б) ски-лифтови за влечење на скијачи по снег со ед-
но влечно јаже. 

 
Член 3 

Одделните изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

- „техничка опрема“ е опремата утврдена со член 2 
од овој правилник и се однесува на подсистемите и си-
гурносните уреди, односно на компонентите, сигурнос-
ните уреди и другата опрема, дефинирани во Правил-
никот за пуштање на пазар на жичани постројки наме-
нети за превоз на лица; 

- „Државен инспекторат за техничка инспекција“ 
(во натамошниот текст: Инспекторат) е орган кој врши 
инспекциски надзор 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, како и после извршени значајни 
промени или оспособување за употреба по несреќен 
случај; 

- „користење“ е било која активност поврзана со: 
правилната употреба за предвидената намена и соглас-
но упатствата за употреба, одржувањето, спасувањето 
на патниците, означувањето, техничките прегледи и из-
вестувањето на Инспекторатот, преземањето мерки за 
подобрување на безбедноста и чувањето на документи-
те кои треба да ја следат опремата при нејзино користе-
ње; 

- „корисник на техничката опрема“ е физичко или 
правно лице кое е сопственик на опремата или ја изнај-
мува техничката опрема од член 2 на овој правилник, 
управува со истата и има одговорност за осигурување 
на нејзината безбедна употреба, правилно одржување и 
функционирање, а истовремено е регистриран за врше-
ње на таа дејност и ги исполнува условите од член 6 од 
Законот за жичари и ски-лифтови; 

- „одговорно лице“ е лице кое е одредено со дого-
вор или со писмено овластување во име на корисникот 
кој управува со техничката опрема да се грижи за обез-
бедување безбедна употреба, правилно одржување и 
функционирање на конкретната техничка опрема; 

- „производител“ е правно лице или негов овла-
стен претставник со седиште во Република Македо-
нија кое ја има одговорноста за проектирањето, со-

ставувањето, вградувањето (монтажата), пуштањето 
на пазар, преправањето или поправањето, извршува-
њето на значајни промени и кој во одредени случаи, 
става ознака за сообразност и изготвува изјава за со-
образност; 

- „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 (монтажата), 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 ангажирано од произ-
водителот, трговецот или кое било правно или физичко 
лице за извршување на активности поврзани со прое-
ктирање на техничката опрема од член 2 на овој пра-
вилник, со изготвување на техничката документација и 
активности поврзани со усогласување на техничката 
документација при значајни промени; 

- „монтажер“ е правно лице со седиште во Републи-
ка Македонија или кое било правно или физичко лице 
за извршување на активности поврзани со монтажата 
на техничката опрема од член 2 на овој правилник, ан-
гажирано од производителот или од трговецот за извр-
шување на ваквите активности поврзани со вградува-
њето на техничката опрема, а по претходна обука и да-
дено упатство за монтажа; 

- „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 брзина, номиналната носивост и сл., или 
пак е извршена промена на кој и да е значаен дел со де-
лови кои не се со конструкција и тип како оригинални-
те делови пропишани од производителот (уредите за 
прицврстување на кабините или седиштата за јажиња-
та, влечните, транспортните и затезните јажиња, кон-
струкцијата и тежината на кабините или седиштата, по-
гонот, јажниците, водилките, управувачките уреди, си-
гурносните уреди и сл.); 

- „технички преглед пред ставање во употреба“ (во 
натамошниот текст прв технички преглед) е постапка 
со која се потврдува дека: новоизградената техничка 
опрема, како и техничката опрема на која е извршена 
значителна промена и техничката опрема оспособена 
за употреба по несреќен случај ги исполнува безбед-
носните барања утврдени со националните стандарди и 
техничките прописи, во моментот на извршување на 
техничкиот преглед; 

- „периодичен технички преглед“ е постапка со која 
се потврдува дека техничката опрема и понатаму ги ис-
полнува барањата кои ги исполнувала и при ставањето 
во употреба, во моментот на извршување на периодич-
ниот технички преглед; 

- „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 (подсистеми и 
сигурносни уреди): уредите за прицврстување на каби-
ните или седиштата за јажињата, влечните, транспорт-
ните и затезните јажиња, конструкцијата и тежината на 
кабините или седиштата, погонот, јажниците, водилки-
те, управувачките уреди, сигурносните уреди и слично; 
и 
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- „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 

Техничката опрема од член 2 на овој правилник мо-
же да се употребува доколку не го загрозува здравјето 
или безбедноста на лицата, безбедноста на имотот и 
кога прописно вградената и одржувана техничка опре-
ма се користи за предвидената намена. 

 
Член 5 

(1) Техничката опрема од член 2 на овој правилник 
подлежи на периодични технички испитувања соглас-
но одредбите од глава III на овој правилник, од страна 
на корисникот кој управува со истата, како и од неза-
висни правни лица за технички преглед и периодични 
испитувања кои ги исполнуваат условите утврдени со 
Законот за техничка инспекција и поблиските услови 
утврдени во глава IV на овој правилник. 

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

 
Член 6 

(1) Одредбите на овој правилник се применуваат и 
за постоечката техничка опрема за која треба да се из-
готви стручно мислење за состојбата, согласно член 27 
од овој правилник. 

(2) Доколку за постоечката техничка опрема не мо-
же да се даде позитивен заклучок во Техничкиот изве-
штај за извршен технички преглед, истата може да се 
употребува до рокот предвиден за нејзино усогласува-
ње со безбедносните барања, само доколку недостато-
ците не предизвикуваат опасност, при нормална упо-
треба, по луѓето со неограничен пристап до опремата и 
доколку се применуваат мерките опфатени со стручно-
то мислење согласно член 47 од овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Суштествените здравствени и безбедносни барања 
утврдени со одредбите од Правилникот за пуштање на па-
зар на жичани постројки наменети за превоз на лица треба 
да се применуваат секогаш кога техничката опрема од 
член 2 на овој правилник или луѓето, се предмет на кон-
кретна опасност и покрај тоа што техничката опрема се 
употребува согласно начинот даден од монтажерот или 
производителот на техничката опрема. 

(2) Суштествените здравствени и безбедносни бара-
ња опфатени со други технички прописи и правилници 
треба соодветно да се применуваат секогаш кога по-
стои реална опасност опфатена со тие технички пропи-
си и правилници. 

 
Член 8 

Кога националните стандарди подготвени врз осно-
ва на европските хармонизирани стандарди (во ната-
мошниот текст: национален стандард), опфаќаат едно 
или повеќе суштествени барања, тогаш ќе се смета де-
ка техничката опрема проектирана, конструирана и 
вградена во согласност со тој стандард ги исполнува 
соодветните суштествени барања. 

 
II. СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА И КОРИСТЕЊЕ 
 

Член 9 
Пред да се стави во употреба, техничката опрема 

треба да ги има поминато следните постапки: 

- изработена техничка документација од страна на 
производител или проектант; 

- извршена монтажа на техничката опрема од стра-
на на производител или монтажер; 

- 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 сообразноста и 
изготвена изјава за сообразност од страна на произво-
дител или трговец, согласно Правилникот за пуштање 
на пазар на жичани постројки наменети за превоз на 
лица; и 

- извршен технички преглед пред ставање во упо-
треба од страна на независно правно лице кое ги задо-
волува условите пропишани со овој правилник. 

 
Член 10 

(1) Корисникот кој управува со техничката 
опрема треба да поднесе барање до Инспекторатот 
за ставање во употреба на техничката опрема. Во 
случај на нововградена опрема во нови објекти, ба-
рањето се поднесува од страна на инвеститорот на 
објектот. 

(2) Барањето од став (1) на овој член треба да содр-
жи: 

- 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 и правното лице кое извршило значајни изме-
ни на техничката опрема; и 

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

(3) Кон барањето од став (1) на овој член се доста-
вува и следната документација: 

- тип, намена на опремата, номинална носивост, но-
минална брзина и други технички карактеристики; 

- заверена и потпишана изјава за сообразност сог-
ласно Правилникот за пуштање на пазар на жичани по-
стројки наменети за превоз на лица; 

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

- технички извештај од извршениот технички прег-
лед на техничката опрема  изработен од независното 
правно лице; 

- склучен договор со независно правно лице кое ќе 
врши технички прегледи и периодични    испитувања; 

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

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

 
Член 11 

(1) Врз основа на поднесеното барање, а по изврше-
ната проверка на доставената документација и утврду-
вање на исполнетоста на условите за ставање во упо-
треба, Инспекторатот, во рокот утврден со член 21 од 
Законот за техничка инспекција, донесува решение за 
ставање во употреба на техничката опрема и доделува 
евиденциски број. 

(2) Решението за ставање во употреба на техничка-
та опрема и евиденцискиот број, Инспекторатот го до-
ставува до подносителот на барањето. 
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Член 12 
Подносителот на барањето за ставање во употреба на 

техничката опрема го прикачува решението на матичната 
книга од техничката опрема и видно и јасно ја означува 
техничката опрема со доделениот евиденциски број. 

 
Член 13 

Корисникот кој управува со техничката опрема тре-
ба да: 

- ја спроведе постапката за ставање во употреба 
согласно одредбите од овој правилник; 

- одреди и писмено овласти одговорно лице за кон-
кретната техничка опрема, односно за конкретната по-
стројка (жичара или ски-лифт);  

- се грижи дека одржувањето го извршуваат струч-
но оспособени лица кои се детално запознаени со тех-
ничката опрема, упатствата од проектантот и произво-
дителот за употреба и одржување, како и со соодветни-
те страници од матичната книга на техничката опрема; 

- се грижи дека одржувањето го извршуваат струч-
но оспособени лица кои се опремени со соодветни ала-
ти и орудија и располагаат со соодветни резервни дело-
ви за поправки и замена; 

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

- ја прилагоди програмата за одржување, така да 
примени мерки за предвидливите грешки, како што се 
на пример: грешки поради несовесна употреба, непра-
вилна употреба, истрошеност на делови итн.; 

- го извршува одржувањето во согласност со упат-
ствата за одржување и врз основа на периодични про-
верки; 

- ја обезбедува правилната функција на техничката 
опрема, како и безбедно функционирање на пристапите 
до објектот и до техничката опрема; 

- ги одржува составните делови на техничката опре-
ма во исправна состојба, така да мерките и отстапува-
њата се во дозволени граници; 

- ја исклучи од употреба техничката опрема до мо-
ментот на отстранување на недостатоците кои предиз-
викуваат нарушување на безбедноста, а се откриени за 
време на редовното одржување и да ги регистрира не-
достатоците во матичната книга;  

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

- се грижи за извршување на техничките прегледи и 
периодични испитувања во утврдените рокови со овој 
правилник;  

- присуствува при извршувањето на техничките 
прегледи и да ги извршува задачите побарани од неза-
висното правно лице за технички прегледи и периодич-
ни испитувања; 

- се грижи за безбедна употреба на техничката 
опрема во периодот помеѓу техничките прегледи;   

- ја исклучи од погон техничката опрема и да спре-
чи нејзина употреба доколку е нарушена безбедната 
употреба;  

- се грижи за спроведувањето на операциите за спа-
сувањето на патниците да ги изведуваат стручно оспо-
собени лица за спасување;  

- обезбеди безбеден и брз пристап до техничката опре-
ма на лицата кои го вршат спасувањето на патниците; 

- се грижи дека во матичната книга на техничката 
опрема се впишани податоците за стручно оспособени-
те лица за одржувањето на опремата и за спасување на 
патниците, како и за одговорното лице за конкретната 
техничка опрема, односно конкретната постројка; и 

- се грижи да ги ажурира потребните податоци во 
матичната книга на техничката опрема и да ја чува до-
кументацијата која треба да ја следи техничката опрема 
при нејзиното користење. 

 
Член 14 

Одговорното лице за конкретна техничка опрема, 
односно конкретна постројка треба : 

- детално да биде запознаено 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 корисникот кој упра-
вува со техничката опрема; 

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

- да биде обучено за операциите за спасување, до-
колку врши спасување на патниците при итна интер-
венција. 

 
Член 15 

Производителот на техничката опрема треба да: 
- ги применува националните стандарди и стандар-

дизациски документи, соодветните технички прописи и 
позитивната инженерска пракса при проектирањето, 
конструирањето и вградувањето на техничката опрема; 

- овозможи примена на суштествените здравствени 
и безбедносни барања опфатени со соодветните тех-
нички прописи; 

- изготви техничка документација согласно члено-
вите 57 и  58 од овој правилник; 

- ја предаде техничката документација на корисни-
кот кој управува со техничката опрема; 

- ја чува техничката документација најмалку 10 го-
дини по 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 тестирања на исправноста на технич-
ката опрема, доколку тоа не го довери на монтажерот); 

- изготви упатства за употреба, одржување и перио-
дични прегледи и истите да ги предаде на корисникот 
кој управува со 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 оценка на сообразноста сог-
ласно Правилникот за пуштање на пазар на жичани по-
стројки наменети за превоз на лица (доколку тоа не го 
довери на трговецот); 

- ја предаде на корисникот изјавата за сообразност 
согласно Правилникот за пуштање на пазар на жичани 
постројки наменети за превоз на лица (доколку тоа не 
го довери на трговецот); 

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

- изготви изјава дека техничката опрема е проекти-
рана и конструирана во согласност со соодветните про-
писи од таа област, а доколку ја вградува и изјава дека 
техничката опрема е вградена во согласност со соод-
ветните прописи од таа област. 
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Член 16 
Трговецот со техничката опрема треба да: 
- ги применува националните стандарди и стандар-

дизациски документи, согласно на соодветните технич-
ки прописи при пуштањето на пазар на техничката 
опрема; 

- овозможи примена на суштествените здрвствени и 
безбедносни барања опфатени со соодветните технич-
ки прописи; 

- ангажира проектант со договор, за изготвување на 
техничката документација, согласно членовите 57 и 58 
од овој правилник; 

- ангажира монтажер со договор за вградување на 
техничката опрема; 

- изготви упатство за вградување на техничката 
опрема и да му го предаде на монтажерот; 

- ја предаде техничката документација на корисни-
кот и монтажерот на техничката опрема; 

- изготви упатство за употреба, одржување и перио-
дични прегледи и истите да ги предаде на корисникот 
на техничката опрема; 

- изготви матична книга на техничката опрема и 
истата да ја предаде на корисникот; 

- изврши постапка за оценка на сообразноста сог-
ласно Правилникот за пуштање на пазар на жичани по-
стројки наменети за превоз на лица;  

- ја предаде на корисникот кој управува со технич-
ката опрема изјавата за сообразност согласно Правил-
никот за пуштање на пазар на жичани постројки наме-
нети за превоз на лица ; и 

- ја чува изјавата за собразност најмалку 10 години 
од вградувањето на техничката опрема. 

 
Член 17 

Проектантот на техничката опрема треба да: 
- ги применува националните стандарди и стандар-

дизациски документи, соодветните технички прописи и 
позитивната инженерска пракса при проектирањето и 
изработката на техничката опрема; 

- овозможи примена на суштествените здравствени 
и безбедносни барања опфатени со соодветните тех-
нички прописи; 

- изготви техничка документација согласно члено-
вите 57 и  58 од овој правилник; 

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

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

- изготви изјава дека опремата е проектирана  во 
согласност со соодветните прописи од таа област. 

 
Член 18 

Монтажерот на техничката опрема треба да: 
- ги применува националните стандарди и стандар-

дизациски документи, соодветните технички прописи и 
позитивната инженерска пракса при вградувањето на 
техничката опрема; 

- ги применува упатствата за монтажа на техничка-
та опрема и составните компоненти и уреди; 

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

- соработува со производителот или проектантот со 
цел да се обезбеди правилна монтажа; 

- изврши подесување, завршни проверки и тестира-
ња на исправноста на техничката опрема после нејзи-
ното вградување;  

- ги прикачи записите во техничката документација 
од проверките и тестирањата на исправноста на тех-
ничката опрема; и 

- изготви изјава дека опремата е вградена во соглас-
ност со соодветните прописи од таа област, дека е тех-
нички исправна и да ја предаде изјавата на лицето кое 
го ангажирало. 

 
Член 19 

(1) Сите недостатоци во работата на техничката 
опрема утврдени при редовното одржување треба да се 
отстрануваат без одлагање, а неисправните и оштете-
ните делови треба да се заменат со исправни. 

(2) Ако при прегледот на техничката опрема од ре-
довното одржување се утврдат неисправности што мо-
же да доведат до опасна погонска состојба, техничката 
опрема треба да се исклучи од употреба додека таквите 
неисправности не се отстранат, а овие активности тре-
ба и да се регистрираат во матичната книга. 

 
Член 20 

(1) Покрај минималните податоци потребни за пу-
штање на пазарот на машини опфатени со Правилни-
кот за пуштање на пазар на жичани постројки наменети 
за превоз на лица, на техничката опрема и составните 
делови треба да има поставено натписи, известувања и 
ознаки согласно националните стандарди, национални-
те стандардизациски документи и одредбите на овој 
правилник. 

(2) Сите натписи, известувања и ознаки треба да би-
дат напишани на македонски јазик и неговото кирил-
ско писмо, што не ја исклучува можноста да покрај на 
македонски јазик бидат напишани и на друг јазик. 

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

 
Член 21 

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

 
Член 22 

На надворешната страна на вратите или капаците за 
пристап до простории од техничката опрема кои се со 
ограничен пристап треба да се постави соодветен нат-
пис за предупредување од опасност, а вратите или ка-
паците да се чуваат заклучени при нормална употреба 
на техничката опрема. 

 
Член 23 

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 24 

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 25 

(1) За подобрување на безбедноста на постоечката 
техничка опрема, на барање на корисникот кој управу-
ва со истата, треба да се изработи стручно мислење за 
мерките за подобрување на безбедноста и на сообраз-
носта на техничката опрема со одредбите од технички-
те прописи и барањата 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 на постоечката техничка 
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опрема и за сообразноста на техничката опрема со 
одредбите од Правилникот за пуштање на пазар на жи-
чани постројки наменети за превоз на лица, барањата 
од националните стандарди и стандардизациски доку-
менти, како и проценката на опасностите по здравјето 
или безбедноста на лицата и безбедноста на имотот. 

 
Член 26 

(1) Стручното мислење од член 25 на овој правил-
ник, треба да биде изработено од независно правно ли-
це, производител или проектант. 

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

 
Член 27 

(1) За подобрување на безбедноста на постоечката 
техничка опрема, доколку е можно, треба да се приме-
нат суштествените безбедносни барања утврдени со 
Правилникот за пуштање на пазар на жичани постројки 
наменети за превоз на лица и барањата од национални-
те стандарди кои посебно се однесуваат на мерките, 
дозволените отстапувања, брзините и забрзувањата. 

(2) Во стручното мислење треба да се даде и рок за 
извршување на предвидените активности за подобрува-
ње на безбедноста и на сообразноста на техничката 
опрема.  

(3) Корисникот кој управува со техничката опрема 
треба да ги спроведе сите барања од стручното мисле-
ње во рокот од став 2 на овој член. 

 
Член 28 

За подобрување на безбедноста на постоечките жи-
чари, при изготвувањето на стручното мислење, неза-
висното правно лице, производителот или проектантот 
треба да ги земат предвид и следните препораки: 

- да се оцени состојбата на јажињата (влечни, 
транспортни, носечки и затезни) и доколку е потребно 
да се заменат без одложување; 

- уредите за контрола на запирањето на кабината, 
на гондолата или на седиштето да бидат модифицира-
ни така да обезбедуваат висок степен на точност при 
застанување на кабината и постепено забававање при 
застанувањето; 

- доколку е потребно да се прилагодат управувачки-
те и повикувачките кутии за употреба на хендикепира-
ни лица без придружник; 

- да се постават детектори за присуство на луѓе и 
животни, во случај на автоматски рампи-врати; 

- да се прилагоди уредот за тревога за да може да се 
воспостави перманентна врска со службата за спасува-
ње на патниците; 

- доколку постои присуство на азбестни елементи 
во уредот за кочење, да се елиминираат; 

- да се вгради уред за заштита од неконтролирани 
движења на кабината, на гондолата или на седиштето 
наназад; и 

- кабината или гондолата да се опреми со помошно 
(панично) светло, кое функционира во случај на пре-
кин на доводот на струја и кое може да работи доволно 
долго за да се извршат операциите за спасување на пат-
ниците и да обезбеди работа на уредот за тревога.   

 
Член 29 

Значителна промена на техничката 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.  

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

Член  30 
(1) Прв технички преглед се врши пред ставањето 

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

(2) Периодичен технички преглед се врши најдоцна 
по истекот на една година од претходниот технички 
преглед или порано, доколку е извршена промена на 
локацијата. 

(3) Вонреден технички преглед се врши пред става-
њето во погон на техничката опрема на која се отстра-
нети недостатоците утврдени со техничките прегледи 
или е заменета некоја безбедносна компонента на тех-
ничката опрема (на уредите за прицврстување на каби-
ната, гондолата или седиштето, на јажињата (влечните, 
транспортните, носечките и затезните), на конструкци-
јата и тежината на кабината или платформата, на пого-
нот, на јажниците, на водилките, на управувачките уре-
ди, на сигурносните уреди и сл.). 

 
Член 31 

(1) Корисникот кој управува со техничката опрема 
го известува Инспекторатот за спроведените технички 
прегледи. 

(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 техничката опрема; 
- локација каде е вградена техничката опрема и 

идентификациски број; и 
- назив и седиште на независното правно лице кое 

извршило технички преглед. 
(3) Во известувањето од став 1 на овој член се до-

ставува и следната документација: 
- технички извештај од извршениот технички прег-

лед; 
- изјава за склучен договор со независно правно ли-

це кое ќе врши технички прегледи и периодични испи-
тувања; 

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

- изјава од корисникот дека има обезбедено стручно 
оспособено лице кое ќе врши спасување на патниците, 
доколку е потребно; и 

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

 
Член 32 

(1) Техничката опрема на која не е извршен технич-
ки преглед треба да се исклучи или да се стави вон 
употреба, од страна на корисникот кој управува со тех-
ничката опрема. 

(2) За техничката опрема која се здобила со позити-
вен заклучок во техничкиот извештај за извршен тех-
нички преглед, Инспекторатот води евиденција и не 
треба да испраќа одговор на известувањето. 

(3) Техничката опрема која се здобила со позитивен 
заклучок во техничкиот извештај, на видно место се оз-
начува дека е извршен технички преглед. 



Стр. 8 - Бр. 63 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 мај 2010 
 

(4) Доколку за постоечката техничка опрема не мо-
же да се даде позитивен заклучок во техничкиот изве-
штај за извршен технички преглед, корисникот кој 
управува со техничката опрема ги отстранува недоста-
тоците со можност за употреба на техничката опрема 
или техничката опрема ја става вон употреба, во завис-
ност од проценката на ризиците во стручното мислење 
од член 25 на овој правилник. 

(5) Техничката опрема која ја загрозува безбедноста 
на лицата со неограничен пристап до неа, треба веднаш да 
се исклучи од употреба или да се стави вон употреба. 

 
Член 33 

Техничкиот преглед и периодичните испитувања ги вр-
ши независно правно лице за технички преглед на техничка 
опрема утврдена со овој правилник, кое ги исполнува усло-
вите пропишани во глава IV од овој правилник. 

 
Член 34 

(1) Корисникот кој управува со техничката опрема 
треба да поднесе барање за технички преглед до неза-
висно правно лице, по негов избор. Во случај на ново-
изградена техничка опрема во нови објекти, барањето 
треба да го поднесе инвеститорот на објектот. 

 
Член 35 

(1) За да се осигури техничката исправност и испол-
нувањето на соодветните барања, треба да се извршат 
проверки и испитувања, согласно националните стан-
дарди и стандардизациски документи или еквивалент-
ните на нив испитувања. 

(2) Дневните, неделните, месечните и полугодиш-
ните прегледи кај жичарите ги врши корисникот кој 
управува со техничката опрема, додека годишните и 
двогодишните прегледи кај жичарите, како и прегледи-
те по извршен ремонт ги врши независното правно ли-
це кое е оспособено за оваа дејност и ги исполнува ус-
ловите од овој правилник. 

(3) Корисникот кој управува со опремата и независ-
ното правно лице при активностите поврзани со прег-
ледите и испитувањата на техничката опрема треба да 
се придржуваат кон одредбите и условите содржани во 
членовите 36 и 37 од овој правилник, како и кон сите 
останати дејности поврзани со прегледите, испитува-
њата и другите активности освен одредбите наведени 
во член 59 од овој правилник, содржани во  прописите 
со кои се уредува оваа област, како и врз база на наци-
оналните стандарди и стандардизациски документи 
или еквивалентните на нив испитувања. 

(4) 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 врските од 
носечките елементи, испитување на напонско деформа-
ционата состојба и слично). 

(5) Доколку за специфични конструктивни изведби не 
постојат стандарди, а имајќи ги предвид новите техники и 
технологии кои се воведуваат при изградбата на техничката 
опрема, тогаш проверките и испитувањата треба да се извр-
шат согласно препораките и упатствата на производителот 
на техничката опрема и позитивната инженерска пракса. 

 
Член 36 

(1) Редовните секојдневни, неделни, месечни и по-
лугодишни прегледи и испитувања кои ги врши корис-
никот кој управува со техничката опрема - жичари, 
особено треба да опфатат: 

а) секојдневни прегледи (проверки) и испитувања 
што се вршат во станиците, со контролно возење и оби-
колка на трасата на жичарата: 

- проверка на работата на сите сигурносни уреди 
(крајните склопки, односно прекинувачи) при активи-
ран главен погон, вклучувајќи ја и проверката при ра-
ботата на моторот за  погонот во нужда; 

- проверка на работата на телефонската врска меѓу 
станиците, како и проверка на работата на евентуална-
та безжична врска; 

- проверка на положбата на јажињата во станиците 
и на столбовите и контрола на вртењето на макарите 
(котурите); 

- проверка на активирањата на сите кочнички уреди 
на погонот на жичарата, за да се констатира дека:  

- се слободни сите делови на кочницата; 
- се осигурани сите врски против несакана демонта-

жа; и 
- кочничките површини не се замастени или оште-

тени; 
- преглед и контрола на позицијата на маркерите 

или стрелките, односно контролните репери поставени 
на залеаните краеви   на затезните јажиња; и 

- проверка на работата на затезниот систем и на по-
ложбата на затезниот тег. 

б) неделни прегледи и испитувања: 
- преглед на положбата на сите уреди за контрола 

на исправноста на работата на одвоивите спојки и на 
уредите за контрола на положбата на јажињата пред и 
зад местото за вклучување и исклучување; 

- проверка на состојбата на акумулаторските бате-
рии на моторот со внатрешно согорување (погонот во 
нужда), со истовремено мерење на напонот и со кон-
трола на нивото на киселината; и 

- проверка на работата на погонскиот мотор со зад-
вижување на празна жичара. 

в) месечни прегледи и испитувања: 
- визуелни прегледи на сите јажиња (при брзина на 

жичарата помала од 0.3 m/s) дење или при добра светлост, 
а го вршат две посебно стручно оспособени лица за таа 
работа. Резултатите од прегледот на јажињата се запишу-
ваат во книгата на жичарата и, ако е потребно, се презема-
ат соодветни мерки. Ако со прегледот се установи дека 
скинатите и оштетени жички се последица од замор, ро-
ковите за прегледот се намалуваат на 14 дена; 

- прегледи на сите делови кои подлежат на абење 
(гумените влошки на макарите (котурите), кочничките 
површини на кочниците, контактните четки на еле-
ктромоторот и др.); 

- испитување на работата на одделни кочници со 
мерење на должините (или времето) на кочење, кои мо-
раат да бидат во границите на проектните податоци; 

- испитување (мерење) на брзината при возните 
контроли и ако е потребно, усогласување со проектни-
те податоци; 

- визуелни прегледи на спојките со оглед на нивно-
то абење или деформации; 

- преглед на поместувањето на фиксните спојки, до-
колку испорачателот не предвидел пократок рок; 

- преглед и испитување на работата на кочниците 
на носечкото јаже(доколку постои) во мирување; 

- контрола и прегледи на елементите од електроо-
премата; и 

- други прегледи и испитувања предвидени со упат-
ството на производителот и проектантот; и 

г) полугодишни прегледи и испитувања: 
- преглед на врските (завртки и со заварување) на 

металните конструкции-столбовите што се изложени 
на динамичко оптоварување. Прегледот мора да ја оп-
фати и антикорозивната заштита; 
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- преглед на носечките конструкции на кабините, 
гондолите и седиштата, заради утврдување евентуални 
пукнатини, деформации или оштетувања на антикоро-
зивната заштита или други оштетувања. Сите неис-
правни кабини или седишта мора да се повлечат од 
употреба; 

- преглед на состојбата на армиранобетонските 
фундаменти и на анкерните завртки, поради можни 
евентуални оштетувања од мраз, снег, лавини, поме-
стувања на земјиштето и др.; 

- преглед на комплетноста и исправноста на уреди-
те за спасување од линијата; 

- преглед на чистењето и подмачкувањето на јажи-
њата; и 

- други прегледи и испитувања предвидени со упат-
ството на производителот.  

(2) Редовните секојдневни и месечни прегледи и ис-
питувања кои ги врши корисникот кој управува со тех-
ничката опрема-ски-лифтови особено треба да опфа-
тат: 

а) секојдневни прегледи и испитувања што се вр-
шат со задолжителна обиколка на трасата на ски-ли-
фтот: 

- на работата на сите уреди за запирање на погонот 
во долната и горната станица вклучувајќи ја и телефон-
ската врска; 

- на исправноста на сите влечни уреди со извлеку-
вање; 

- на положбата на влечното јаже на контурите во 
станиците и на столбовите; 

- на исправноста на уредите за кочење; 
- на положбата на противтегот на затегање; и 
- на вртењето на котурите во котурните батерии 

или водечките котури.  
(секои 14 дена е потребно преместување на неодде-

ливите спојки по влечното јаже за 0,5 м, ако од прои-
зовдителот на ски-лифтот не е определено поинаку); и 

б) Месечни прегледи и испитувања: 
- визуелни прегледи на сите јажиња (при реви-

зиона брзина од 0.3 m/s) дење или при добра свет-
лост, а го вршат две посебно стручно оспособени 
лица. Резултатите од проверката на состојбата на 
јажињата се запишуваат во извештајот за испитува-
њето; 

- прегледот на сите делови на ски-лифтот што под-
лежат на абење (гумени влошки на котурот, кочничка-
та површина); 

- визуелен преглед на спојката во поглед на абење 
или на деформацијата на челустата; 

- преглед на влечниот уред и преглед на лентата за 
извлекување; 

- преглед и контрола на исправноста на електроо-
премата: 

- на лизгавите обрачи на асинхрони мотори, 
- на електроуредите за кочење (магнет, елдро), 
- на крајните прекинувачи и копчиња; и 
- други прегледи и испитувања предвидени со тех-

ничкото упатство на производителот. 
 

Член 37 
(1) Редовните едногодишни и двогодишни технич-

ки прегледи и испитувања на техничката опрема-жича-
ри кои ги врши независното правно лице  пред почето-
кот на зимската сезона, доколку не е опфатено со наци-
оналните стандарди, особено треба да опфатат: 

а) едногодишни технички прегледи и испитувања: 
- преглед на врските на металните конструкции-

столбовите, што се изложени на променливо оптовару-
вање. Прегледот мора да ја опфати и состојбата на ан-
тикорозивната заштита; 

- преглед и контрола на армиранобетонските фун-
даменти и анкерните завртки на столбовите поради 
можност од оштетувања од мраз, снег, лавини, поме-
стувања на почвата и др; 

- преглед на погонскиот (и на помошниот) агрегат и 
на погонот во нужда  со пуштање во пробна работа на 
истите; 

- преглед и испитување на кочничкиот систем; 
- преглед на површината на педалите (кај столбови-

те) за носечкото јаже (кај повеќејажните жичарници); 
- преглед на фиксните спојки, со контролни мерења 

на силата на потслизнувањето; 
- испитување со мерење на силата на потслизнува-

њето на одвоивите спојки по вклопот на јажето (штих-
проби); 

- преглед на возниот уред на повеќејажни жичари; 
- преглед на лежиштата (тркалачки и лизгачки) на 

макарните батерии; 
- преглед и контролно испитување на следните еле-

ктротехнички уреди и електроопрема: 
- уреди за мониторинг, контрола и сигнално-сигур-

носни уреди, 
- опрема за комуникација и информирање; 
- громобрански инсталации и заземјување, со кон-

тролно мерење на преодната отпорност; 
- контролно испитување (штих-проби) на функцио-

нирањето на сигнално-сигурносните скршливи осигу-
рачи поставени на столбовите по трасата кои служат за 
автоматско запирање (исклучување од погон) на жича-
рата во случај на испад на транспортното јаже (кај ед-
нојажните жичари), односно на влечното јаже (кај по-
веќејажните жичари), како и контролно испитување 
(штих-проби)  на крајните сигурносни граничници за 
одот на бетонските против-тегови и на челичните но-
сечки мостови на погонскиот механизам во погонската 
станица; 

- испитување (снимање) со недеструктивна (магнетно-
индуктивна) метода на целата должина на транспортното 
јаже (кај еднојажните жичари)  и на влечните јажиња (кај 
повеќејажните жичари), како и на достапната за апаратот 
должина на носечките јажиња (на преостанатата должина 
на овие јажиња се врши визуелен преглед), доколку со 
претходното снимање се констатирани оштетувања (ски-
нати, кородирани или згмечни жички) на истите. Во спро-
тивно, роковите за снимањата на јажињата може да бидат 
и подолги, за што одлучува независното правно лице, а во 
согласност со прописите; 

- преглед и контрола на позицијата на маркерите 
или стрелките, односно контролните  репери  поставе-
ни на залеаните краеви (конусни глави)  на затезните 
јажиња; 

- кај затегање на транспортното јаже со хидраули-
чен уред со прегледот се контролира: 

- затезната сила и хидрауличниот притисок во за-
тезниот цилиндер; 

- сигурносните прекинувачи за ограничување на 
крајните положби на затезниот цилиндер; 

- визуелен преглед на сплетовите на транспортните 
јажиња; 

- контролен преглед на мерните инструменти (за 
брзината на постројката, за брзината на ветерот, за по-
ложбата на столбот при испад на транспортното или 
влечното јаже и др.) сместени во командниот пулт на 
погонската станица (куќичка), како и контролно испи-
тување со симулирање на погрешните состојби или по-
ложби на сигнално-сигурносните уреди;  

- испитување со пробно активирање на копчињата 
за брзата и спората кочница; и 

- други прегледи и испитувања предвидени со тех-
ничкото упатство на производителот; и       



Стр. 10 - Бр. 63 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 мај 2010 
 

б) двогодишните технички прегледи и испитувања, 
особено треба да опфатат: 

- детален преглед на комплетниот погонски агрегат 
со пуштање во пробна работа на истиот; 

- детален преглед и испитување на комплетниот 
кочнички систем; и 

- детален преглед на макарните (котурните) батерии 
и други макари (котури) за водење на јажињата. 

(2) Редовните едногодишни технички прегледи и 
периодични испитувања на техничката опрема-ски-ли-
фтови кои ги врши независното правно лице пред по-
четокот на зимската сезона, доколку не е опфатено со 
националните стандарди,  особено треба да опфатат: 

- преглед на врските на металните конструкции-
столбовите, што се изложени на променливо оптовару-
вање. Прегледот треба да ја опфати и состојбата на ан-
тикорозивната заштита; 

- преглед и  контрола на армиранобетонските фун-
даменти и анкерните завртки на столбовите поради 
можните оштетувања од мраз, снег, лавини, поместува-
ња на почвата и др; 

- преглед на комплетните влечни уреди (спојка, те-
ло, уреди за амортизација на потегот), со мерење на си-
лата на пролизгувањето; 

- преглед и контролно испитување на сигнално-си-
гурносните уреди и громобранската инсталација, со ис-
питување на отпорот на заземјувањето; 

- преглед на лежаите (тркалави и лизгави) на котур-
ните батерии; 

- преглед и испитување на погонот; 
- контролно испитување (штих-проби) на функциони-

рањето на сигнално-сигурносните скршливи осигурачи по-
ставени на столбовите по трасата кои служат за автоматско 
запирање (исклучување од погон) на ски-лифтот во случај 
на испад на влечното јаже, како и на крајните сигурносни 
граничници за одот на бетонските против-тегови; 

- преглед и контрола на позицијата на маркерите 
или стрелките, односно контролните  репери поставени 
на залеаните краеви (доколку врските на затезното јаже 
со против-тегот се изведени со залевање на краевите на 
јажето) или  преглед и контрола на друг тип врски на 
затезните јажиња со против-тегот, (најчесто со анкерни 
барабани или со механички спојници); и 

- други прегледи и испитувања предвидени со тех-
ничкото упатство на производителот. 

 
Член 38 

Доколку со друг пропис не се назначени одредени 
проверки и испитувања, или доколку не постојат соод-
ветни национални стандарди или пак доколку во при-
менливите национални стандарди не се опфатени одре-
дени проверки и испитувања при техничкиот преглед, 
тогаш со проверките и испитувањата треба  обврзно да 
биде опфатено и: 

а) преглед на целокупната техничка опрема, однос-
но постројка со цел: 

- да се провери дали техничката опрема, односно 
постројка функционира исправно како целина и дали 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 (во случај на прв технички преглед); 

- да се утврди степенот на истрошеност на сите си-
гурносни уреди и делови на техничката опрема и да се 
процени нивното влијание за безбедна работа на тех-
ничката опрема; и 

- да се утврди дали постојат соодветни ознаки и 
натписи за спречување на можни опасности; и 

б) преглед и испитување на функционалните кара-
ктеристики на техничката опрема, а особено: 

- мерките и отстапувањата кои се однесуваат на 
приодите и на сигурносните простори и сигурносните 
патишта; 

- проверка на влечната способност на техничката 
опрема при динамичко испитување со пробно оптова-
рување поголемо за 10% во однос на номиналното (при 
прв технички преглед и при одредена значителна про-
мена на техничката опрема); 

- проверка на исправното вградување и функциони-
рање на сите предвидени уреди кои спречуваат кон-
кретни опасности вклучително и сигурносните уреди ( 
на пример: крајни склопки, кочница на погонската ма-
шина, фаќачки уред, граничник на брзина, уред против 
пролизгување, одбојници, уреди за забавување, уреди 
за тревога, уреди за преоптоварување, уреди за заштита 
од неконтролирани движења на кабината, гондолата 
или седиштето наназад,  елекгрични сигурносни круго-
ви, уреди за принудно застанување  итн.); 

- проверка на правилното функционирање на сигур-
носните уреди во случај да снема струја; 

- 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; 

- испитувања и проверка на карактеристиките и истро-
шеноста на носечките елементи, јажињата (влечни, транс-
портни, носечки и затезни) и на нивната врска со кабината, 
гондолата или седиштето и со противтегот; 

- испитувања и проверка на карактеристиките и 
истрошеноста на хидрауличниот цилиндер и хидрау-
личната инсталација (доколку се вградени); 

- 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 39 

При вонреден технички преглед, независното прав-
но лице врз основа на документацијата, добиените ин-
формации и увидот на лице место, треба да одлучи во 
кој обем ќе се изврши техничкиот преглед. 

 
Член 40 

(1) За техничката опрема на која е извршена значи-
телна промена се спроведува постапка за прв технички 
преглед. 

(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 применливите национални стандарди и 
стандардизациски документи, како и барањата од овој 
правилник и со другите прописи со кои се уредува оваа 
област и прописите за безбедност на производи. 

 
Член 41 

Во случај на специфични конструкции на технич-
ката опрема, специфични неправилности и опасно-
сти при работа на техничката опрема, независното 
правно лице за технички прегледи може да побара 
извршување на други проверки и други рокови за 
проверките. 

 
Член 42 

(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 може да не ги 
спроведе сите проверки и испитувања и да побара от-
странување на недостатоците. 

(2) После отстранување на недостатоците истото 
независно правно лице спроведува вонреден технички 
преглед, при што ги извршува сите потребни проверки 
и испитувања. 
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Член 43 
(1) Проверките и испитувањата при првиот технич-

ки преглед треба да опфатат и преглед на документаци-
јата на техничката опрема. 

(2) Прегледот на документација се врши со цел да 
се провери дали техничката опрема е сообразна со 
опремата опишана во техничката документација, во 
сертификатот за сообразност и/или во изјавата за соо-
бразност и дали техничката опрема ја поседува цело-
купната документација која треба да ја придружува 
опремата при нејзина употреба, а особено: 

- техничката документација со сите потребни прес-
метки, скици, цртежи, електрични шеми и дополнител-
ни измени на конструкцијата на техничката опрема; 

- 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 техничката опрема. 
 

Член 44 
(1) За извршените проверки и испитувања при тех-

ничкиот преглед, независното правно лице составува 
технички извештај. 

(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; 
- 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 из-
мени на техничката опрема (доколку е познато); 

- тип и намена на техничката опрема; 
- локација каде е вградена техничката опрема и/или 

идентификациски 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 техничката опре-
ма 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 

- заклучок од извршениот технички преглед со 
образложение за давањето на позитивен или негативен 
заклучок во техничкиот извештај. 

 
Член 45 

(1) Подносителот на барањето треба недостато-
ците утврдени со техничкиот извештај да ги отстра-
ни во рок пропишан од независното правно лице, 
кој не треба да е подолг од 60 дена, и за тоа да го 
извести независното правно лице заради продолжу-
вање на постапката. 

(2) Во случај на пречекорување на рокот од став 1 
на овој член, подносителот на барањето треба да го об-
нови барањето до истото независно правно лице. 

(3) Во случај на недостатоци кои бараат подолго вре-
ме за отстранување, а кои не предизвикуваат голема 
опасност при нормална употреба по луѓето со неограни-
чен пристап до опремата, роковите предвидени во став 1 
од овој член може да бидат и подолги доколку се изра-
боти стручно мислење за ризиците кои постојат и докол-
ку се преземат соодветни мерки со натписи, ознаки и из-
вестувања. 

(4) Во случај на недостатоци кои не можат да се отстра-
нат поради објективни технички причини, треба да се изра-
боти стручно мислење за ризиците кои постојат и да се пре-
земат соодветни мерки со примена на нестандардни тех-
нички решенија, натписи, ознаки и известувања. 

(5) Стручното мислење од ставовите 3 и 4 на овој 
член го изготвува независното правно лице и е соста-
вен дел од техничкиот извештај. 

 
Член 46 

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 47 

Независното правно лице врши технички преглед сог-
ласно постапката за вршење на прв технички преглед и 
пред повторно ставање во употреба на жичарите и ски-ли-
фтовите кои не биле во употреба повеќе од една година, би-
ле преместени на нова локација или пак на нив се направе-
ни значителни измени кои доведуваат до неусогласеност со 
основните безбедносни барања, предвидени во проектот за 
постројката, во техничките нормативи за нејзината изград-
ба, опремување, одржување, функционирање и употреба, 
како и во прописите за производство на нејзините компо-
ненти, сигурносни уреди и другата опрема.    

Пред повторното ставање во употреба ќе се изведат 
најмалку следните активности: 

- воведен технички преглед и испитувања; 
- проверка на функционалноста на сигурносните 

уреди и опрема; 
- технички преглед и контроли за време и после  ис-

питувањето на постројките со пробно оптоварување, 
усогласени со проектната документација и барањата за 
безбедност при употреба на техничката опрема, наве-
дени во други прописи; и 

- по потреба и други испитувања, согласно нацио-
налните стандарди од оваа област. 

 
Член 48 

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 49 
(1) Независното правно лице треба да има вработе-

ни постојано, најмалку четири стручни лица (работни-
ци) кои се вклучени во техничкиот преглед и перио-
дичните испитувања, и тоа: 

- еден дипломиран инженер по машинство (додип-
ломски студии не покуси од четири години, магистер-
ски студии, докторат), со најмалку пет години конти-
нуирано искуство на работи поврзани со технички 
преглед и периодични испитувања на техничка опрема-
жичари и ски-лифтови, како носител на дејноста; 

- еден дипломиран инженер по машинство или еле-
ктротехника (додипломски студии не покуси од четири 
години, магистерски студии, докторат), со најмалку 
три години континуирано искуство на работи поврзани 
со технички преглед и периодични испитувања на  тех-
ничка опрема-жичари и ски-лифтови; и 

- најмалку двајца работници со најмалку средно 
образование од машинска насока, со најмалку три го-
дини континуирано искуство на работи поврзани со 
технички преглед и периодични испитувања на  тех-
ничка опрема-жичари и ски-лифтови. 
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(2) Во случај кога независното правно лице изго-
твува стручно мислење за мерките за подобрување на 
безбедноста и на сообразноста на постоечката технич-
ка опрема, тогаш еден од вработените треба да има ви-
соко образование (додипломски студии не покуси од 
четири години, магистерски студии, докторат) од обла-
ста на машинството или електротехниката, со најмалку 
пет години искуство на работи поврзани со оценка на 
сообразност (атестирање) и испитување на техничката 
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 (стручните лица) можат да имаат и 
помало работно искуство на работи поврзани со оценка на 
сообразност на техничка опрема-жичари и ски-лифтови, и 
со нивниот технички преглед и периодични испитувања, 
само доколку независното правно лице со договор има ан-
гажирано најмалку двајца соработници со минимум високо 
образование (додипломски студии не покуси од четири го-
дини, магистерски студии, докторат) од областа на ма-
шинството или електротехниката и со најмалку пет години 
искуство на работи поврзани со оценка на сообразност 
(атестирање), прегледи и испитување на техничката опрема 
која е предмет на овој правилник. Ангажирањето на сора-
ботниците треба да биде минимум за времето за кое е по-
мало искуството на вработените.  

 
Член 50 

(1) Искуството на работниците согласно член 49, 
став 1, алинеја 1, став 2 и став 3 од овој правилник за 
работи поврзани со оцена на сообразност (атестирање), 
проверки и испитување на техничката опрема која е 
предмет на овој правилник, се докажува со: 

- заверена потврда од правното лице, каде што работни-
кот бил вработен и го стекнал искуството, со која се потвр-
дува колкаво е континуираното искуство на работникот за 
работи поврзани со оцена на сообразност (атестирање), 
проверки и испитување на техничката опрема која е пред-
мет на овој правилник, или со технички извештаи за горе-
наведените активности во кои работникот учествувал; 

- копија од образците М1 и М2 за работникот, со 
која се потврдува дека работникот бил вработен кај 
правното лице што ја дава потврдата; и 

- копија од решение за овластување на правното ли-
це издадено од страна на надлежното Министерство 
согласно прописите кои важеле во моментот на доде-
лување на решението или решение утврдено со Зако-
нот за техничката инспекција, со кое се потврдува дека 
правното лице кое ја дава изјавата било овластено за 
вршење на соодветната дејност (проверки, испитувања, 
атестирања или технички прегледи); 

(2) Искуството на работниците согласно член 49, 
став 1, алинеја 2 и 3 од овој правилник, се докажува со: 

- заверена потврда од правното лице, каде што ра-
ботникот бил вработен и го стекнал искуството, со која 
се потврдува колкаво е искуството на работникот во 
струката и искуството за работи поврзани со проверки, 
монтажа и одржување на техничката опрема која е 
предмет на овој правилник; и 

- копија од образците М1 и М2 за работникот, со 
која се потврдува дека работникот бил вработен кај 
правното лице што ја дава потврдата. 

(3) Во случај на ангажирање на соработници сог-
ласно член 49 став 3 од овој правилник, времето за кои 
тие се ангажирани се смета за искуство во работите за 
кои се ангажирани, се докажува со: 

- заверена потврда од правното лице, каде што ра-
ботникот бил ангажиран како стручен соработник, со 
која се потврдува времето за кое соработникот бил 
активно ангажиран за работи поврзани со оцена на соо-
бразност (атестирање), прегледи и испитување на тех-
ничката опрема која е предмет на овој правилник; и 

- договор за ангажирање на соработникот за работи повр-
зани со оцена на сообразност (атестирање), прегледи и испиту-
вање на техничката опрема која е предмет на овој правилник. 

Член 51 
Сите стручни лица инволвирани во постапките за 

технички прегледи, треба да имаат: 
- соодветна техничка и професионална обука; 
- задоволително познавање на условите за проверки 

и испитувања што ги вршат и соодветно искуство во 
такви проверки и испитувања; и 

- способност за изготвување и пишување записници 
и извештаи потребни за да се потврди веродостојноста 
на резултатите од проверките и испитувањата. 

 
Член 52 

(1) Независното правно лице треба да поседува по-
требна опрема за да може правилно да ги врши технич-
ките задачи опфатени со правилниците за технички 
нормативи за жичари за лица и за ски-лифтови, нацио-
налните стандарди и стандардизациски документи. 

(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 што независното правно лице треба да 
ја поседува или да има пристап до неа, треба најмалку 
да содржи: 

- уреди за мерење на должини; 
- уред за мерење на сила; 
- уред за магнетно индуктивно испитување (снима-

ње) на челични јажиња; и 
- уред за мерење на отпор на изолација, заштита од 

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

 
Член 53 

Независното правно лице кое ги врши техничките 
прегледи треба постојано да ги исполнува условите на-
ведени во членовите од 49, 50, 51 и 52 на овој правил-
ник и да е способно да ги извршува и специфичните за-
дачи од националните стандарди. 

 
Член 54 

(1) Независното правно лице што ги исполнува ус-
ловите за вршење на технички прегледи се здобива со 
решение за исполнетост на условите за вршење технич-
ки прегледи и периодични испитувања согласно по-
стапката утврдена со Законот за техничка инспекција. 

(2) Во решението за исполнетост на условите за 
вршење технички прегледи и периодични испитува-
ња се наведува техничката опрема за која важи ре-
шението. 
 

V. ВИД НА ДОКУМЕНТИ КОИ ЈА СЛЕДАТ ТЕХ-
НИЧКАТА ОПРЕМА ПРИ СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА 

И ПРИ КОРИСТЕЊЕ 
 

Член 55 
Секоја техничка опрема треба да биде придружена 

со документација напишана на македонски јазик и не-
говото кирилско писмо. Документацијата треба да со-
држи најмалку: 

- техничка документација согласно член 56 од овој 
правилник; 

- упатство за употреба, упатство за одржување и 
безбедно користење, упатство за периодични прегледи 
и упатство за спасувачките операции; и 

- матична книга на техничката опрема согласно 
член 58 од овој правилник. 
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Член 56 
(1) Техничката документација треба да ги содржи 

сите податоци за техничката опрема согласно соодвет-
ните правилници за технички нормативи за жичари за 
лица и за ски-лифтови, применливите национални 
стандарди, стандардизациски документи и технички 
прописи. 

(2) Во случај на непостоење на национален стан-
дард или ако содржината на техничката документација 
не е опфатена со правилникот за техничките нормативи 
или 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 изработката на 
проектот и техничката документација; 

- тип, намена на опремата, номинална носивост, но-
минална брзина и други технички карактеристики; 

- листа на суштествени здравствени и безбедносни 
барања кои ги задоволува техничката опрема; 

- листа на применети стандарди, технички специфи-
кации и технички нормативи и прописи; 

- опис на прифатените решенија за отстранување на 
опасности кои може да ги предизвика техничката опре-
ма при нејзино користење; 

- листа на сигурносни уреди и компоненти; 
- склопен цртеж на опремата со шеми за управува-

ње; 
- упатства за монтажа (доколку е потребно); 
- електрични шеми на погонските струјни круго-

ви, струјните кругови поврзани со сигурносните 
уреди и елекгрични шеми за поврзувањето со упра-
вувањето; 

- потребни технички детали, цртежи и пресеци со 
сите потребни пресметки кои се потребни да се прове-
ри сообразноста на техничката опрема со суштествени-
те здравствени и безбедносни барања; 

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

- копија од сертификатите на други уреди (јажиња, 
кабини, гондоли, седишта итн.); и 

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

(3) Доколку техничката документација е изработена 
од друго лице, а не од производителот, таа треба да со-
држи и: 

- податоци за проектантот (назив, седиште и реги-
страција за вршење на соодветна дејност); и 

- листа на лица со доказ за завршено соодветно ви-
соко образование на лицата кои учествувале во израбо-
тката на проектот и техничката документација. 

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

(5) Во матичната книга и во управувачката кабина-
куќичка, треба да се постават податоци за името, пре-
зимето и адресата или називот и седиштето и телефон-
скиот број на службата за спасување. 

 
Член 57 

(1) Во случај да за постоечка техничка опрема не 
постои техничка документација или не постојат упат-
ства за употреба, одржување, прегледи и упатства за 
спасувачки операции, корисникот кој управува со тех-
ничката опрема треба да ги побара од производителот 
на техничката опрема или да побара нивно дополни-
телно изработување. 

(2) Дополнителното изработување од став 1 на овој 
член треба да го изврши производител или проектант 
на техничка опрема, а за нивно користење да добие 
одобрување од независно правно лице за технички 
прегледи. 

(3) Дополнително изработената техничка документа-
ција може да не ги содржи сите податоци доколку не е 
можно да се обезбедат (на пр. сертификати за сообраз-
ност, податоци за вградени компоненти и уреди итн.).  

Член 58 
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, 

задолжително одржување и периодични прегледи; 
- податоци за корисникот кој управува со техничка-

та опрема и за одговорното лице за конкретната тех-
ничка опрема; 

- податоци за стручно оспособеното лице кое може 
да врши операции на спасување; и 

- податоци за името, презимето и адресата или називот и 
седиштето и телефонскиот број на службата за спасување. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 59 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да се применуваат членовите 113, 115, 
116, 117, 118, 119, 120 и128 од Правилникот за технич-
ките нормативи за жичари за лица („Службен лист на 
СФРЈ“ бр.29/1986) и членовите 61, 63, 65, 66 и 73 од 
Правилникот за техничките нормативи за ски-лифтови 
(„Службен лист на СФРЈ“  бр.2/1985).  

Член 60 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

  Бр. 25-131/4 
14 април 2010 година                 Министер за економија, 

      Скопје                                 Фатмир Бесими, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1123. 
Врз основа на член 45 став 4 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 82/2008, 143/2008 и 56/2010), министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТЕ-
ПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕ-
ДУВАЊЕТО ВО ЗАВИСНОСТ ОД СТЕПЕНОТ  

НА УРЕДЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за степенот на уредувањето на гра-

дежното земјиште со објекти на комуналната инфра-
структура и начинот на утврдување на висината на тро-
шоците за уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 88/09 и 114/09) во член 4 став 3 зборовите: „на 
33% од“ се заменуваат со зборовите: „на 27% од“. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 01/7521                 Министер, 
7 мај 2010 година               Миле Јанакиески, с.р. 
        Скопје 




