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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 53, став 7 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 14/06 и 24/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.08.2008
година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА, КАКО И
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПОТРЕБНИОТ ПЕРСОНАЛ, ОПРЕМАТА И ДРУГИТЕ
ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОПХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ

Бр. 19-3287/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2268.

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА

1
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_____________

Бр. 07-5066/2
1 септември 2008 година
Скопје

Министер,
Михајло Маневски, с.р.
_________________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
2269.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007 и 22/2008), министерот за финансии
донесе

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
2270.
Врз основа на член 423, став 2 алинеја 2 од Законот
за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 54/2007 и
86/2008), министерот за економија во согласност со
министерот за внатрешни работи и министерот за
транспорт и врски донесе

УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО
ЗЕМЈАТА

ПРАВИЛНИК
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТАХОГРАФОТ И КОНТРОЛНИОТ УРЕД (ЕУРОТАХОГРАФ) И НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА, ВГРАДУВАЊЕ, ПОПРАВАЊЕ, ПРОВЕРКА И ИНСПЕКЦИЈА НА ТАХОГРАФОТ И КОНТРОЛНИОТ УРЕД
(ЕУРОТАХОГРАФ)

1. Во Упатството за изменување и дополнување на
Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
56/08), точката 11 се менува и гласи:
"11. Налогот за плаќање на придонеси од плата (на
товар на еден налогодавач а во полза на еден или повеќе примачи) (образец ПП53), за плаќање на придонесите од плата започнува да се користи од 1 јануари 2009
година."
2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.12–32454/2
29 август 2008 година
Скопје

Министер,
д-р Трајко Славески, с.р.

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат техничките карактеристики на тахографот и контролниот уред (еуротахограф) и начинот на употреба, вградување, поправање, проверка и инспекција на тахографот и контролниот уред (еуротахограф).
Член 2
Одделните изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1. „Тахограф“ е уред кој се вградува во возила, за
автоматско или полуавтоматско прикажување и запишување на поедини податоци за движењето на возилото и
за одредени работни периоди на возачите што ги возат;
2. „Записен лист“ е лист наменет за примање и задржување на регистрираните податоци, кој се поставува во тахографот и на кој уредите за означување од тахографот впишуваат непрекинат запис на информации
кои треба да се регистрираат;
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3. „Константа на тахографот“ („к“) е бројна карактеристика што ја дава вредноста на влезниот сигнал
што е потребен за прикажување и регистрирање на поминатот пат од еден километар, при што константа
треба да се прикаже или со вртежи на километар (k = ...
rev/km) или со импулси на километар (k = ... imp/km);
4. „Карактеристичен коефициент на возилото“ „W“
е бројната карактеристика што ја дава вредноста на излезниот сигнал што го емитува делот од возилото што
го поврзува со тахограф (менувач или оска) по изминатиот пат од еден измерен километар во нормални услови за испитување. Карактеристичниот коефициент е
изразен во исти единици како и константата „к“ , или
во вртежи на километар (w = vrt/km) или во импулси на
километар (w = .. imp/km);
5. „Ефективен обем на погонските тркала“ е средната вредност од растојанијата што го поминале тркалата
што го движат возилото (погонски тркала) во текот на
една целосна ротација. Мерењето на овие оддалечености треба да се прави во нормални услови за тестирање
и се прикажува на следниот начин: L= ....mm;
6. „Активирање“ е фаза каде што еуротахографот
станува целосно оперативен и се имплементирани сите
функции, вклучувајќи ги безбедносните функции. Активирањето на еуротахографот бара примена на работилничка картичка и внесување на нејзиниот PIN код;
7. „Докажување на автентичност“ е функција наменета да одреди и да го потврди бараниот идентитет;
8. „Автентичност“ е особината дека една информација доаѓа од страна чиј идентитет може да се верификува;
9. „Вграден тест“ е тест кој работи на барање, поттикнат од операторот или од надворешен уред;
10. „Календарски ден“ е ден кој започнува од 00.00
часот до 24.00 часот. Сите календарски денови поврзани се со UTC времето (координирање со универзалното
време);
11. „Калибрација“ е дополнување или потврдување
на параметрите на возилото кои треба да бидат зачувани во меморијата за податоци. Параметрите на возилото вклучуваат идентификација на возилото (VIN- број
на каросерија на возилото, регистрација на возилото) и
карактеристики на возилото (w, k, l, големина на гумата, регулација на уредот за ограничена брзина (ако може да се вгради), моменталното UTC време, моментална вредност на броилото). Калибрирањето на еуротахографот бара употреба на работилничка картичка;
12. „Број на картичка“ е 16 алфа-нумерички карактерен број кој посебно ја идентификува картичката за
еуротахограф и истата вклучува постојан индекс (доколку може да се вклучи), променлив индекс и обновен
индекс. Картичката единствено се идентификува со кодот на тој што ја издал и со бројот на картичката;
13. „Повторен индекс на картичка“ е 14 алфа-нумерички карактерен број кој што се користи за разликување на различни картички издадени на правното лице
или овластено тело кое издава картички за еуротахограф. Компанијата или телото посебно се идентификувани со првите 13 карактери од бројот на картичката;
14. „Обнова на индексот на картичката“ е 16 алфанумерички карактерен број кој се зголемува секој пат
кога картичката за еуротахограф е обновена;
15 „Замена на индексот на картичката“ е 15 алфанумерички карактерен број кој се зголемува секој пат
кога картичката за еуротахограф е заменета;
16. „Картичка на правното лице“ е картичка за еуротахограф на сопственикот или на носителот на правото на користење на возилата со вграден еуротахограф. Картичката на правното лице го идентификува
правното лице и овозможува приказ, преснимување и
печатење на податоците кои се наоѓаат во еуротахографот која е заклучена од тоа правно лице;
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17. „Постојаност на еуротахографот“ е нумеричка
карактеристика која дава вредност на влезниот сигнал
потребен да прикаже и да ја зачува растојанието на
движење од еден километар, при што оваа константа
треба да биде изразена во импулси на километар
(k=…imp/km);
18. „Непрекинато време на возење“ е непрекинатото време на возење кое е пресметано како тековно акумулирано време на поединечен возач, од крајот на неговота последна РАСПОЛОЖЛИВОСТ или ПАУЗА/ОДМОР или НЕПОЗНАТО, период од 45 минути
или повеќе (овој период може да биде поделен на неколку периоди од 15 минути или повеќе). Овие пресметки ги вклучуваат, по потреба, минатите активности
складирани во картичката. Кога возачот нема да ја внесе картичката, пресметките се темелат на снимените
меморирани податоци поврзани со тековниот период
кадешто не била внесена картичката и поврзана со релевантен слот;
19. „Контролна картичка“ е картичка за еуротахограф која овозможува да се добие пристап до податоците складирани во меморијата за податоци или во возачките картички за читање, печатење и/или преснимување на податоците;
20. „Кумулативно време за пауза“ е кумулативната
пауза од времето за возење пресметано како тековни
акумулирани РАСПОЛОЖЛИВИ или ПАУЗА/ОДМОР
или НЕПОЗНАТИ времиња од 15 минути или повеќе на
еден возач, од крајот на неговиот последен РАСПОЛОЖЛИВ или ПАУЗА/ОДМОР или НЕПОЗНАТ период од 45 минути или повеќе (овој период може да биде
поделен на неколку периоди од 15 минути или повеќе).
Пресметките вклучуваат минати активности складирани
во картичката на возачот. Непознати периоди од негативно времетраење (старт со непознат период > крај со
непознат период) заради временски преклоп помеѓу два
различни уреди, не се земени предвид вопресметката.
Кога возачот нема да ја внесе картичката, пресметките
се темелат на зачуваните податоци во меморијата
поврзани со тековниот период кадешто не била внесена
картичката и која се однесува на односниот слот;
21. „Меморија за податоци“ е уред за електронско
складирање на податоците вграден во тахографскиот
уред;
22. „Електронски (дигитален) потпис“ е податок додаден на, или криптографска трансформација на, група
на податоци кои овозможуваат примателот на групата
на податоци да ја докаже веродостојноста и интегрирање на групата на податоци;
23. „Префрлање на податоци“ е копирање заедно со
електронскиот потпис на дел или на сите складирани
податоци во меморијата за податоци на возилото или
во меморијата на еуротахографската картичка. Преснимувањето неможе да го промени или избрише било кој
податок кој е складиран;
24. „Картичка на возачот“ е картичка за тахограф
на возачот, која го идентификува возачот и овозможува складирање на податоците од активноста на возачот;
25. „Ефективен обем на гуми“ е просекот на растојанието на движење од секое тркало на возилото кое се
движи во насока на една целосна ротација. Мерењето
на овие растојанија треба да се изведат под стандардни
услови на испитување и е изразено во форма “ l=…mm
“. Производителите на возила може да го променат мерењето на овие растојанија со теоретска пресметка која
внесува во пресметката дистрибуција на тежината на
осовината, ненатоварени возила во нормална положба
на движење.
26. „Настан“ е неправилна операција регистрирана
од страна на тахографот кој може да биде предизвикан
поради обид за измама;
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27. „Грешка“ е неправилна операција регистрирана
од страна на тахографот која може да биде предизвикана поради неисправност на опремата или дефект;
28. „Инсталирање“ е монтирање на тахографот во
возилото;
29. „Сензор за движење“ е дел од тахографот, кој
обезебедува сигнал кој ја преставува брзината на возилото и/или растојанието на движење;
30. „Неважечка картичка“ е онаа картичка каде што
е евидентирана грешка, или каде што почетната проверка на автентичноста е неуспешна, или кога датата за
почеток на валидноста не е отпочната, или на кога датата за важност е истечена;
31. „Периодична инспекција“ е збир на операции
изведени за да се провери дека еуротахографот работи
правилно и дека неговото подесување кореспондира со
параметрите на возилото;
32. „Печатење“ е компонента од еуротахографот
која овозможува печатење на складираните податоци;
33. „Контролен уред (еуротахограф)“ е целокупната
опрема која е наменета за инсталирање во возилата за
да покаже, запише и автоматско складирање или полуавтоматски детали од движењето на тие возила и за
одредени работни периоди на нивните возачи;
34. „Обновување“ е издавање на нова картичка за
еуротахограф кога на веќе постоечката картичка ќе и
истече важноста, или поради дефект на картичката при
што истата е вратена на телата кои ја издаваат;
35. „Поправка“ е секоја поправка на сензорот за
движење или уредот на возилото кое бара исклучување
од напојувањето со струја, или исклучување на други
компоненти од еуротахографот, или негово отворање;
36. „Замена“ е издавање на картичка за еуротахограф во замена на постоечка картичка, која е пријавена
како изгубена, украдена или со дефект и која не е вратена кај овластеното тело за издавање;
37. „Сопствен тест“ е тест од еуротахографот кој
работи кружно и автоматски за да детектира грешки;
38. „ Картичка за еуротахограф “ е картичка со способност и намена за употреба за еуротахограф. Картичката за еуротахограф овозможува идентификација на
опремата за преснимување, идентитетот (или идентитетот на групата) на сопственикот на картичката и овозможува пренос на податоците и нивно складирање.
Картичката за еуротахограф може да биде:
- возачка картичка
- контролна картичка
- работилничка картичка и
- картичка на правно лице;
39. „Идентификација на возилото“ се броеви кои го
идентификуваат возилото (број на регистрација на возилото и број на шасија (VIN код);
40. „Уред на возилото“ значи еуротахограф, кој во
својот состав не ги поседува сензорот за движење и
каблите за негово поврзување.
Уредот на возилото може да биде од еден уред или
неколку уреди распоредени во возилото, се додека ги
исполнува техничките карактеристики пропишани со
овој правилник;
41. „Работнилничка картичка“ е картичка за еуротахограф, издадена од овластено тело на производителот
на тахографи, производителот на возила или нивниот
сервис. Работилничката картичка го идентификува сопственикот на картичката и овозможува да се врши тестирање, калибрирање и/или преснимување на опрема
за снимање;
42. „Работодавец“ е правно или физичко лице, сопственик, односно носител на правото на користење на
возилото кое е опремено со тахограф или еуротахограф;
43. „Овластено лице за контрола на сообраќајот“ е
униформиран полициски службеник или инспектор за
патен сообраќај од Министерството за транспорт и врски;
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44. „Субјект што врши сервисирање “ е акредитирано правно лице што врши вградување, поправање, проверка и инспекција на тахографите и еуротахографите.
II.Техничките карактеристики на тахографот
1. Општи карактеристики и функции на тахографот
Член 3
Тахографите треба да го регистрираат следното:
1. растојание на поминат пат на возило;
2. брзина на возило;
3. време на возење;
4. други периоди на работа или расположливост;
5. одмор од работа и периоди на дневен одмор;
6. отворање на кутијата во која стои записниот лист.
7. секој прекин кој преминува 100 милисекунди во
напојувањето на тахографот (освен осветлувањето), во
напојувањето на сензорот за растојание и брзина и било каков прекин на сигналот кој води до сензорот за
растојание и брзина за електронската опрема која што
работи со пренос на електрични сигнали кои се од сензорот за растојание и брзина.
За возила што ги користат двајца возачи, тахографите треба да се оспособени да ги регистрираат, истовремено, но одделно на две различни места од записниот лист, периодите наведени во точките 3, 4 и 5 од став
1 на овој член.
2. Конструктивни барања за тахографите
Член 4
Тахографите се составени од:
- визуелни инструменти што го покажуваат поминатиoт пат (уред за регистрирање на поминатиот пат), брзината (брзинометар) и времето (часовник);
- инструменти за регистрирање што опфаќаат: уред
за регистрирање на поминат пат, уред за регистрирање
на брзината и еден или повеќе уреди за регистрирање
на време што ги задоволуваат одредбите утврдени во
член 15 на овој правилник;
- уред за означување што на записниот лист го покажува секое отварање на кутијата во која стои записниот
лист, а за електронската опрема секое прекинување што
преминува 100 милисекунди во напојувањето (освен осветлување), но не подоцна од повторното вклучување
на електронската опрема и секое прекинување што преминува 100 милисекунди во напојувањето на сензорот за
далечина и брзина, како и било кој прекин во сигналот
кој води до сензорот за далечина и брзина.
Секое вклучување на дополнителни уреди покрај
уредите од став 1 на овој член, не треба да ја попречуваат правилната работа на задолжитените уреди или
читањето од нив. За уредите треба да се поднесе барање за одобрение целосно, со сите такви дополнителни
уреди.
Сите составни делови на тахографите треба да се
направени од материјали со доволна стабилност и механичка цврстина и стабилни електрични и магнетни
карактеристики.
Сите промени во составните делови на уредите или
во природата на материјалите што се користат за нивно
производство треба, пред производството, да се одобрат од овластените тела што издаваат одобрение за
тип на тахограф.
Мерењето на поминатиот пат треба да се мери и регистрира по еден од двата начини:
- така што ќе се вклучуваат движењата за напред и
назад на возилото, или
- така што ќе се вклучуваат само движењето за напред.
Секое регистрирање на движењето за назад не треба да влијае на јасноста и прецизноста на другите регистрирани податоци.
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Член 5
Опсегот на мерењето на брзината треба да е наведено во сертификатот за одобрување на тип.
Нормалното работење и запирање на мерните уреди
треба да биде такво што инструментите за покажување и
регистрирање на брзината можат во рамките на опсегот
на мерењето да ги следат промените во забрзувањето до
2 m/s2, во граници на прифатени отстапувања.
Член 6
Управувањето на механизмот за ресетирање на часовникот треба да биде сместено во внатрешноста на
кутијата во која е сместен записниот лист. Секое отварање на тахографот треба автоматски да се регистрира
на записниот лист.
Ако механизмот за движење нанапред, на записниот лист се контролира со часовник, за периодот за кој
ќе работи точно, по целосното навивање, треба да биде
поголем за најмалку 10% од периодот што го регистрира листот што одговара на максималното време на запис во тахографот.
Член 7
Визуелните инструменти од тахографот треба да се
опремени со соодветно осветлување што не заслепува.
Заради обезбедување на нормални услови за употреба сите внатрешни делови на тахографот треба да се заштитени од влага и прашина и дополнително тие треба
да се заштитени со можност за пломбирање на кутијата.
Член 8
Најмалата вредност на скалата на инструментот за
покажување на поминат пат треба да биде 0,1 километар, а бројките што покажуваат хектометри треба јасно
да се разликуваат од оние што покажуваат цели километри.
Бројките на инструментот за покажување на поминатиот пат треба да бидат јасно читливи и да имаат висина од најмалку 4mm.
Инструментот за покажување на пат треба да е во
можност да отчитува најмалку до 99999,9 километри.
Член 9
Во рамките на опсегот на мерењето, скалата на брзиномерот треба да биде подеднакво гравирана на 1, 2,
5 или 10 километри на час. Вредноста на гравираната
брзина (растојанието помеѓу две последователни црти)
не смее да биде повеќе од 10% од максималната брзина
претставена на скалата.
Опфатот на мерење што е надвор од измереното, не
треба да биде означено со бројки.
Должината на секое растојание помеѓу две црти на
скалата што покажуваат разлика во брзина од 10 километри на час, треба да е најмалку 10 милиметри.
Ако се однесува за покажувач на брзината со стрелка, растојанието помеѓу стрелката и предната страна на
инструментот не треба да биде поголемо од три милиметри.
Член 10
Покажувачот на време треба да е видлив од надворешноста на тахографот и да овозможува јасно, едноставно и недвосмислено читање.
Член 11
Сите тахографи, без разлика на обликот на записниот лист што користат (лента или диск), треба да имаат
ознака што овозможува правилно местење на записниот лист, со што се гарантира дека часовникот и одбележувањето на времето на листот соодветствуваат.
Механизмот што го движи записниот лист треба да
е таков, што гарантира дека записниот лист се движи
без изместување и може слободно да се стави и вади.
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Ако записниот лист е во облик на диск, уредот за
движење напред треба да се контролира со механизмот
од часовникот. Во овој случај, ротациските движења на
записниот лист треба да бидат постојани и изедначени,
со максимална брзина од седум милиметри на час измерени на внатрешната граница на прстенот, каде што
се одбележува регистрираната брзина.
Уредите со лента, каде уредот за движење на записниот лист нанапред се контролира со механизам од
часовник, брзината на праволиниското движење нанапред треба да биде најмалку 10 милиметри на час.
Регистрирањето на поминатиот пат, на брзината на
возилото и на секое отварање на кутијата во која е сместен записен лист или лента треба да биде автоматско.
Член 12
Секој километар од поминатиот пат треба да се
прикаже на записот со варијација од најмалку еден милиметар од соодветната координата.
За брзините што ја достигнуваат горната граница од
опфатот на мерење, записот на поминат пат, треба да
биде јасно читлив.
Член 13
Иглата што ја регистрира брзината треба нормално
да се движи по права линија и под прави агли во однос
на правецот на движење на записниот лист, за било која форма на записниот лист.
Движењето на иглата може да биде кружно доколку
се обезбедени следните услови:
- трагата што ја отцртува иглата треба да биде вертикална на средниот обем (кога имаме записен лист во
форма на диск) или на оската (кога имаме записен лист
во форма на лента) во полето предвидено за регистрирање на брзината;
- димензиите помеѓу радиусот на обемот на трагата
што ја отцртала иглата и ширината на полето наменето
за регистрирање на брзината не треба да биде помало
од 2,4 : 1, без разлика за каков вид на записен лист се
работи;
- означувањето на временската скала не треба да
минува низ полето за регистрирање со крива од истиот
радиус што го отцртала иглата. Растојанието меѓу
означувањата на временската скала треба да покажува
период што не е подолг од еден час.
Секоја промена на брзината од 10 километри на час
треба да биде претставена на записот со варијација од
најмалку 1,5 милиметри од соодветната координата.
Член 14
Тахографот треба да биде така изработен за да може, преку операција за која е неопходно вклучување,
автоматски и одделно да се регистрираат четири временски периоди.
Различните временски периоди треба да се препознаваат преку карактеристиките на трагите, нивните релативни позиции и ако е неопходно преку знаците
утврдени во член 30 став 2 на овој правилник.
Различните временски периоди на записот, треба да
се разликуваат меѓу себе по дебелината на оставената
трага или на некој друг начин што обезбедува барем
иста ефикасност во поглед на читливост и едноставност за интерпретација на записот.
Во случај на возила со екипаж што се состои од повеќе од еден возач, записите утврдени во став 1 на овој
член треба да се направат на два различни записни листови, секој од нив наменет за еден од возачите. Во
овој случај, движењето нанапред на секој лист треба да
се изврши со еден механизам или одделни синхронизирани механизми.
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Член 15
Кутијата во кој е сместен записниот лист или листовите и контролата на механизмот за рестартирање
на часовникот треба да бидат заклучени со клуч.
Секое отварање на кутијата во која е сместен записниот лист и контролата на механизмот за рестартирање
на часовникот треба автоматски да се регистрира на записниот лист или лента.
Член 16
На предната страна на тахографот, на инструментите треба да стојат следните ознаки:
- до бројката што ја покажува уредот што регистрира пат, единицата за мерење на растојание изразено во
„km“;
- до скалата за мерење на брзина, ознаката „km/h“ и
- мерниот опсег на брзиномерот во „Vmin…km/h,
Vmax…km/h“ при што тоа не е неопходно ако е
прикажано на информативната табла на уредите.
Информативната табла, треба да се вгради во тахографот и да ги покажува следните ознаки што треба да
се видливи ако се инсталирани на тахографот:
- назив и седиште на производителот на тахограф,
- сериски број на производот и година на производство,
- одобрена ознака за тип на тахограф,
- константата на тахографот во облик „к =...vrt/km“
или к = ...imp/km“,
- оптимално, опсегот на мерењата на брзината, во
форма како што е наведено во став 1 на овој член,
- произволно, опсегот на мерење на брзина, ако
осетливоста на инструментот на аголот на инклинација
може да влијае на мерењето што го дава тахографот,
надвор од рамките на дозволените отстапувања, дозволениот агол изразен како:

каде “α“ е аголот измерен од хоризонталната позиција на предната страна (вградена во правилна положба) на тахографот за кои инструментот е калибриран,
додека “β” и “γ” ги претставуваат максимално дозволените отстапувања напред и назад од аголот на калибрација „α“.
Член 17
Максимални толеранции на визуелниот инструмент
и инструментот за регистрирање на пат, пред вградувањето за:
- поминатиот пат е 1% повеќе или помалку од вистинскиот пат, за поминат пат од најмалку еден километар;
- брзината е 3 km/h повеќе или помалку од вистинската брзина;
- времето е ± две минути на ден со максимум 10
минути за седум дена во случаи каде работниот период
на часовникот после повторното навивање не е пократок од тој период.
Максимални толеранции на визуелниот уред и
уредот за регистрирање на пат, при вградувањето за:
- поминатиот пат е 2% повеќе или помалку од вистинскот пат, каде тој пат е најмалку еден километар;
- брзината е 4 km/h повеќе или помалку од вистинската брзина;
- времето е ± две минути на ден, или ± 10 минути за
седум дена.
Максимални толеранции на визуелниот уред и
уредот за регистрирање на пат, при работа за:
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- поминат пат е 4% повеќе или помалку од вистинскот пат, каде патот не е помал од еден километар;
- брзината е 6 km/h повеќе или помалку од вистинската брзина;
- времето е ± две минути на ден, или ±10 минути за
седум дена.
Максималните толеранции (дозволени отстапувања) утврдени во ставовите 1, 2 и 3 на овој член важат
за температури помеѓу 0° и 40 С, измерени во непосредна близина на уредите.
Мерењето на максималните толеранции утврдени во
ставовите 2 и 3 на овој член се извршуваат под услови
утврдени во одредбите на член 33 на овој правилник.
Член 18
Записниот лист треба да е таков што не го отежнува
нормално работење на уредот и записите што ги содржи
се неизбришливи, лесно читливи и разграничени.
При нормални услови на влажност и температура
записните листи треба да ги задржат нивните димензии и сите записи што се на нив.
Дополнително на записните листи треба да се овозможи пишување на информациите што се наведени во,
без да се оштетуваат истите и без да влијае тоа на
читливоста на записите утврдени во член 30 став 2 на
овој правилник.
При чување во нормални услови записите треба да
останат јасно читливи најмалку една година. Минималниот капацитет на записот на записнниот лист, без
разлика на неговата форма, треба да биде 24 часа.
Ако неколку диска меѓусебно се поврзат за да го
зголемат континуитетот на капацитетот на записот, а
тоа да се постигне без интервенирање на возачите, поврзувањата меѓу различни дискови треба да се направат така што при префрлање од еден на друг диск нема
прекини или преклопувања на записите.
Член 19
На записните листи се вклучени следните полиња
за регистрирање:
- поле предвидено исклучиво за податоци за брзината,
- поле предвидено исклучиво за податоци за поминатото растојание,
- едно или повеќе полиња за податоци за времето на
возење,
- други работни периоди и одмори од работа и периоди на одмор на возачите.
Полето за регистрирање на брзината треба да биде
разделено на оддели од 20 километри на час или помали.
Брзината која одговара на секое означување на скалата
треба да се прикаже со бројки наспроти тие означувања.
Во рамките на полето за регистрирање на брзината,
симболот „km/h“ треба да е прикажан најмалку еднаш.
Последното означување на скалата треба да соодветствува со горната граница од опсегот на мерењето.
Полето за регистрирање на поминатото растојание
треба да се постави така што бројот на поминатите километри може лесно да се чита.
Полето или полињата предвидени за регистрирање
на периоди на кои се однесува став 1 на овој член треба
да се означат така што може јасно да се препознаваат
различни временски периоди.
Член 20
Секој записен лист, во печатена форма, треба да содржи информации за назив и седиште или трговското
име на производителот, одобрената ознака за моделот
на записниот лист, одобрената ознака на видот или
видовите на уредите на кои може да се користи
записната листа, горната граница на брзина на мерниот
опсег во километри на час.
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Секој записен лист треба да содржи, во печатена
форма, временска скала гравирана така што времето
може да се чита директно на интервали од петнаесет
минути и при тоа без тешкотија да може да се одреди
и секој интервал од пет минути.
На записниот лист треба да се обезбеди слободен
простор на кој возачите можат да ги запишат следните
податоци:
- презиме и име на возачот,
- датумот и местото каде почнува употребата на записниот лист и датумот и местото каде завршува нејзината употреба,
- регистрацијата или броевите на возилото или возилата што му се доделени на возачот при употребата
на записниот лист,
- изминатите километри на возилото или возилата
што му се доделени на возачот при употребата на записниот лист,
- времето во кое се случува некоја промена на возило.
III.Техничките карактеристики на контролниот
уред (еуротахограф)
Член 21
Еуротахографот вграден во возилото треба да вклучува покажувач на брзината и одометар. Еуротахографот треба да ги запишува, складира, прикажува, печати
и излезните податоци поврзани со активностите на
возачот.
Еуротхаографот вклучува кабли, сензор за движење
и уред на возилото. Уредот на возилото вклучува процесирачки уред, меморија за податоци, часовник за моментално прикажување на времето, уреди за интерфејс
на две „паметни“ картички (возач и ко-возач), печатач,
екран, визуелно предупредување, конектор за калибрација/префрлање, и погодности за влез на корисникот.
Еуротахографот може да се приклучи со други уреди
преку додатни конектори. Секое вклучување или конекција на еуротахографот на било која функција, уред или
уреди треба да е одобрено и испитано и не треба да пречи или да биде во состојба да попречува, соодветната и
безбедносната функција на еуротахографот и да е во согласност со одредбите на овој правилник.
Корисниците на еуротахографот се идентификуваат
преку картичката за еуротахограф. Еуротахографот
овозможува право на селективен пристап до податоците и функционирање според типот на корисникот и/или
идентитетот. Еуротахографот ги снима податоците и ги
складира во неговата меморија за податоци и во
картичката за еуротахограф.
Снимањето и складирањето на податоците во еуротахографот се врши согласно прописите од областа на
заштитата на податоците.
Еуротахографот треба да ги обезбеди следниве
функции:
- мониторинг на вметнување и вадење на картичката;
- мерење на брзината и растојанието;
- мерење на времето;
- мониторинг активностите на возачот;
- мониторинг на статусот на возењето;
- влез во командните содржини за возачот (рачен
пристап) (внесување на места од каде започнува секојдневната работа и/или завршува, рачен пристап за возачките активности, внесување на специфични услови);
- управување со заштитени податоци на правното
лице;
- мониторинг на контролните активности;
- откривање на настани и/или грешки;
- вграден и сопствен тест;
- одчитување на податоци од меморијата;
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- снимање и складирање на податоците во меморијата;
- одчитување на картичката за еуротахограф;
- снимање и складирање на картичката за еуротахограф;
- прикажување;
- печатење;
- предупредување;
- префрлање на податоците на надворешни уреди;
- излезни податоци на додатните надворешни уреди
- калибрација;
- подесување на време.
Еуротахографот треба да поседува четири начини
на работење и тоа: оперативно, контролно, калибрациско и наменето за правното лице.
Еуротахографот треба да се префрли на начини на
работење како што е прикажано во Прилог бр. 1 кој е
составен дел на овој правилник, во зависност од вметната важечка картичка за еуротахограф вметната во
уредот.
Еуротахографот треба да ги игнорира неважечките
картички кои се вметнати, освен при прикажување,
печатење или префрлување на податоци на картичка
чија важност е помината.
Сите функции наведени во став 6 на овој член треба да работат на било кој од наведените начини со
следните исклучоци:
- функцијата калибрација е пристапна само при калибрацискиот начинот на работа,
- подесувањето на времето е ограничено кога не е
во калибрацискиот начинот на работа,
- функциите за рачен пристап на возачот се достапни само во оперативен или калибрациски начин на работење,
- функцијата управување со заштитени податоци на
правното лице е достапна само при оперативен или
контролен начин на работа,
- функцијата за мониторинг на контролните активности е оперативна само при контролниот начин на
работа,
- функцијата префрлање е невозможна во оперативниот начин на работа.
Еуротахографот може да го издаде секој податок на
екранот, на печатач или некој друг надворешен интерфејс со следниве исклучоци:
- при оперативен начин на работење, секоја лична
идентификација (презиме и име) која не одговара на
вметнатата картичка за еуротахограф нема да биде
препознаена и било кој број на картичката кој не одговара на картичка за еуротахограф која е вметната треба
делумно да биде не препознатлива (секој стар карактер – од лево на десно - треба да биде празен);
- при начинот на работење наменето за правното
лице, податоците за возачот може да бидат достапни
само во периоди кога не е заштитено од друго правно
лице (како што е идентификувано од првите 13 дигитални броја од бројот на картичката на правното лице),
- кога не е вметната картичката во еуротахографот,
податоците кои се однесуваат за возачот може да бидат
достапни само за тековниот ден и за осум претходни
календарски денови.
Член 22
Системот за безбедност има за цел да ги заштити
податоците од меморијата така што ќе спречи неавторизиран пристап и манипулација на податоците и
детектирање на било каков обид заштитувајќи го интегритетот и веродостојноста на размената на податоците
помеѓу сензорот за движење и уредите на возилото,
заштитувајќи го интегритетот и веродостојноста на
размената на податоците помеѓу еуротахографот и картичката за еуротахограф и потврда на интегритетот и
веродостојноста на префрлените податоци.
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За да се постигне системот за безбедност, еуротахографот треба да ги исполни безбедносните препораки
специфицирани за сензорот за движење и целите на
сродните уреди за безбедност на возилото.

Член 27
Во случај на барање за обнова на картичка на којa и
се ближи рокот на важност, се издава нова картичка
пред датумот на престанување на важноста.

Член 23
Конструкциските и функционални барања кои еуротахографите треба да ги исполнуваат се дадени во
Прилог бр.2 кој е составен дел на овој правилник.
Речникот за податоците, спецификацијата на картичката за еуротахограф, пиктограмите, отпечатените
податоци, дисплејот, надворешниот интерфејс, протоколот за земање на податоци, протоколот за калибрација, одобрувањето на тип – список на минимални потребни тестови, генеричните сигурносни цели и општите сигурносни механизми за производство на еуротахографи се објавени на веб страницата на Бирото за
метрологија.

Член 28
Возачите не треба да користат нечисти или оштетени записни листи или возачка картичка. Записните листи или возачката картичка треба да се соодветно заштитени.
Во случај на оштетување на записните листи или возачката картичка на кој има регистрирано податоци, возачите оштетениот записен лист или возачката картичка
ја прикачуваат на празната записен лист или возачката
картичка што се користи за да ја замени истата.
Кога возачката картичка е оштетена, расипана или
возачот не ја поседува, возачот треба:
а) на почетокот на своето патување или возење ги
внесува деталите за возилото што го вози и ги печати
следните податоците:
- деталите што овозможуваат идентификација на
возачот (име и презиме, возачка картичка или број на
возачка дозвола), вклучувајки и негов потпис;
- периодите наведени во член 30 став 2 точка б)
алинеи 2, 3, и 4 на овој правилник;
б) на крајот од своето патување да ги испечати сите
информации што се однесуваат на временските периоди регистрирани на еуротахографот и тахографот, записите за периодите за извршувањето на друга работа,
расположливост и одмор направени од почетокот на
патувањето, кога не се регистрирани на еуротахографот и тахографот, и на документот внесува детали кои
овозможуваат идентификација (име и презиме, возачка
картичка или број на возачка дозвола), вклучувајки и
потпис на возачот.

IV.Начин на употреба на тахографот
и еуротахографот
Член 24
Работодавецот и возачите треба да обезбедат правилно работење и соодветна употреба на тахографот
како и на на возачката картичка, кога од возачот се бара да управува со возило опремено со еуротахограф.
Член 25
Работодавецот доделува неопходен број на записни
листи на возачите на возила опремени со тахограф во
согласност со одредбите на овој правилник, имајќи го
предвид фактот дека овие листи се однесуваат за конкретен возач, на должината на периодот на услуги и
можните обврски за замена на записните листи кои се
оштетени или одземени од страна на овластеното лице
за контрола на сообраќајот.
Работодавецот им издава на возачите само записни
листи кои се соодветни на одобрениот модел на тахографот вграден во возилото.
Кога возилото е опремено со еуротахограф, работодавецот и возачот требаат земајќи ја во предвид должината на периодот на услугата да обезбедат правилно
печатење на сите податоци од картичката утврдени во
Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник, во
случај на инспекција.
Работодавецот ги чува записните листи и печатените податоци, доколку печатените податоци се во согласност со член 28 став 1 од овој правилник, по хронолошки редослед и во читлива форма најмалку една година по нивната употреба и обезбедува копија за засегнатите возачи по барање од нивна страна.
Работодавецот дава копии од податоците земени од
возачката картичка на заинтересираните возачи по нивно барање. Записните листи, печатените податоци и податоците земени од возачката картичка се изготвуваат
или даваат по барање на овластеното лице за контрола
на сообраќајот.
Член 26
Возачот може да поседува само една важечка возачка картичка и е овластен да ја употребува само својата
лична возачка картичка. Возачот нема да употребува
возачка картичка која е оштетена или со изминат рок.
Кога е издадена нова возачка картичка која ја заменува старата, новата картичка го носи истиот број на
издавање на возачка картичка, но индексот се зголемува за единица.
Ако е возачката картичка е оштетена, неисправна
или загубена или украдена се обезбедува замена на
картичката во рок од пет работни дена по приемот на
барање за истото.

Член 29
Возачите користат записен лист или возачка картичка секој ден кога возат, почнувајќи во моментот кога го стартуваат возилото. Записниот лист или возачката картичка не се вади пред крајот на работното време,
освен ако нејзиното вадење не е поинаку одобрено. Записните листи или возачката картичка не треба да се
употребуваат подолго од планираниот рок за нивна
употреба.
Кога, поради отсуство од возилото, возачот не може
да ги користи уредите вградени во возилото, периодите
наведени во член 30, став 2 точка б) алинеи 2, 3, и 4 на
овој правилник треба:
а) да се внесат во записните листи или рачно, со
автоматско запишување или на друг начин, читливо и
без валакње на записниот лист ако возилото е опремено со тахограф или
б) да се внесат во возачката картичка преку опремата за рачно подесување која е дел од еуротахографот, ако возилото е опремено со еуротахограф.
Кога повеќе од еден возач е во возилото кое е опремено со еуротахограф, секој возач треба да се осигура
дека неговата возачка картичка е внесена на соодветно
место во еуротахографот.
Член 30
Возачите ги менуваат записните листи според потребата, ако има повеќе од еден возач во возилото, така
што податоците кои се однесуваат на точките 1, 2 и 3
став 1 од член 3 на овој правилник се запишани на записните листи на возачот кој вози во дадениот момент.
Возачите треба:
а) да обезбедат дека запишувањето на времето во
записниот лист се совпаѓа со официјалното време на
земјата во која е регистрирано возилото,
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б) го вклучуваат механизмот со кој се овозможува
одделно и јасно запишување на следните временски
периоди:
- со знакот:
време на возење;
- “друга работа“ значи која било друга активност
што не е возење, треба да се означи со:
;
- „расположливоста“ треба да се означи со:
- со знакот
ди на дневен одмор.

;

прекинувања со работа и перио-

Член 31
Секој возач од екипажот на неговиот записен лист
ги внесува следните податоци:
1. на почетокот на користењето на записниот лист –
неговото презиме и име;
2. датум и место каде што почнува употребата на
записниот лист и датум и место каде што завршува неговата употреба;
3. број на регистрација на секое возило што го користи, и тоа на почетокот на првото патување кое е запишано на записниот лист и во случај на промена на
возилото, за време на употребата на листот;
4. отчитување на одометарот:
- на почетокот на првото патување што е запишано
на записниот лист;
- на крајот на последното патување што е запишано
на записниот лист;
- во случај на промена на возило во текот на работниот ден (отчитување на возилото кое тој го користел
и кое ќе го користи);
5. времето на било која промена на возилото.
Член 32
Возачот во еуротахографот ги внесува симболите
на земјите во кои тој го започнува и завршува неговиот
работен ден, согласно ознаките наведени во Прилог бр.
2 на овој правилник.
Симболите од став 1 на овој член треба да бидат
активирани од страна на возачот и тоа рачно или автоматски доколку еротахографот е поврзан со сателитски систем на следење.
Член 33
Тахографот кој е во согласност со одредбите на
овој правилник, треба да биде направен така што овластеното лице за контрола на сообраќајот ќе може без
деформирање, оштетување или валкање на записниот
лист, да го прочита записот од претходните девет часа
од времето на проверката.
Тахографот треба да биде изработен така што без
отварање на кутијата да може да се провери дали записите се направени.
Член 34
Кога возачот вози возило опремено со тахограф тој
треба да биде способен да обезбеди на барање на овластеното лице за контрола на сообраќајот:
1. записен лист за тековниот ден и онаа записна листа користена од возачот за претходните 28 дена
2. возачка картичка доколку поседува таква и
3. отпечатени податоци и рачен запис направен во
текот на тековниот ден и за претходните 28 дена согласно одредбите на овој правилник
Кога возачот вози возило опремено со еуротахограф тој треба да биде способен да обезбеди на барање
на овластеното лице за контрола на сообраќајот:
1. возачка картичка која ја поседува
2. отпечатени податоци и рачен запис направен во
текот на тековниот ден и за претходните 28 дена согласно одредбите на овој правилник
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3. записна листа за временскиот период кој соодветствува на оној утврден во точка 2 на овој став во текот
на кој тој возаше возило опремено со еуротахограф.
V. Начин на вградување, поправање, проверка и
инспекција на тахографот и еуротахографот
Член 35
Тахографот треба да се смести во возилото така
што возачот од своето седиште да има јасен поглед на
брзинометарот, мерачот на растојание и часовникот,
додека во исто време сите делови на овие инструменти,
вклучувајќи ги деловите за возење, се заштитени од
случајно оштетување.
Константата на тахографот треба да се прилагоди
на карактеристичниот коефициент на возилото преку
соодветен уред како адаптер. На возилата со два или
повеќе коефициенти на задни оски треба да им се стави
прекинувач со кој различните коефициенти може автоматски да се усогласат со коефициентот на кој уредите
на возилото биле прилагодени.
Член 36
По проверката при вградувањето на тахографот, се
прикачува инсталациска плочка што е јасно видлива
покрај тахографот или во самиот тахограф. о секоја
инспекција од страна на субјектот што врши сервисирање, по која се бара промена при самото вградување,
на местото на старата треба да се прикачи нова инсталациска плочка.
Инсталациската плочка од став 1 на овој член треба
да ги покажува најмалку следните податоци:
- назив и седиште на субјектот што врши сервисирање,
- карактеристичниот коефициент на возилото, во
облик „w = ... vrt/km’ or ‘w = ... imp/km“,
- корисниот обем на гумите во облик „L = ... mm“,
- датумот на кој е одреден карактеристичниот коефициент на возилото и измерениот корисен обем на гумите.
Член 37
На тахографот треба да се пломбираат следните делови:
- инсталациска плочка, освен ако таа не е прикачена
така што може да се премести без да се уништат ознаките;
- двата краја на поврзувањето меѓу тахограф и возилото;
- самиот адаптер и местото на неговото вметнување
во колото;
- механизмот за приклучување, за возила со две или
повеќе коефициенти на оски;
- врските кои ги поврзуваат адаптерот и механизмот за прекинување кон остатокот од опремата;
- кутиите утврдени во член 7 став 2 на овој правилник;
- било која обвивка која овозможува пристап во
смисла на адаптирање на константата на тахографот
кон карактеристичниот коефициент на возилото.
Пломбите наведени во алинеите 2, 3 и 5 од став 1
на овој член, може да се отстранат:
- во итни случаи и
- при вградување, за да се подеси или поправи границата на ограничување на брзината или на било кој
уред кој придонесува за сигурноста на патот, обезбедувајќи тахографот да продолжи да функционира веродостојно и точно, а потоа е повторно пломбиран од страна на субјектот што врши сервисирање веднаш по подесувањето на границата за брзината или на било кој
уред кој придонесува за сигурноста на патот или за
други случаеви за седум дена.
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За случаите од став 2 на овој член, кога пломбите
се скршени треба да се подготви пишана изјава за причините за нивното кршење и таа да биде достапна за
надлежните државни органи.
Каблите кои го поврзуваат тахографот кон трансмитерот треба да бидат заштитени со континуирана челична обвивка пластично обложена и заштитена од рѓосување со набрани краеви освен каде што подеднаква
заштита од манипулирање е дозволено од страна на други средства (на пр. електронски мониториниг како што е
дешифрирање на сигнал) кои се способни да детектираат присуство на било кој уред кој е непотребен за
правилното функционирање на тахографот со кратки кола или прекини или со модификации на електронските
податоци од страна на сензорот за брзина и растојание.
Електронскиот мониторинг може да биде заменет
со електронска контрола која обезбедува дека тахогарфот е во состојба да снима било кое движење на возилото, независно од сигналот на сензорот за брзина и далечина.
Член 38
Новиот еуротахограф треба да биде испорачан неактивиран на субјектите што вршат сервисирање или на
производителите на возилото, со сите калибрациски
параметри, како што е утврдено во точка 20 од Прилог
бр. 2 на овој правилник, поставен на соодветни и валидни вредности. Каде што нема соодветна вредност,
параметрите треба да се подесат на„?“ и нумеричките
параметри треба да се подесат на „0“.
Пред да се активира еуротахографот, треба да даде
пристап до функцијата за калибрација, иако не е во
операција „калибрација“.
Пред да се активира еуротахографот, тој не треба да
ги снима ниту да ги складира податоците по точките од
12.3. до 12.9 и од 12.12 до 12.14 од Прилог бр. 2 на
овој правилник.
За време на вградувањето, производителите на возила претходно треба да ги постават сите познати параметри.
Член 39
Производителите на возила или субјектите што вршат сервисирање треба да го активираат вградениот
еуротахограф пред возилото да ги напушти просториите кадешто се одвивало вградувањето.
Активирањето на еуротахографот треба да е автоматски со првото вметнување на работилничката картичка или на секој од уреди за интерфејс на картичката.
Специфичните операции кои се одвиваат во пар, а
кои се потребни за сензорот за движење и единицата на
возилото, доколку постои, треба да отпочнат со работа
автоматски пред или за време на активирањето.
По неговото активирање, еуротахографот треба целосно да ги извршува функциите и правата за пристап
на податоците.
Функциите за снимање и складирање на еуротахографот треба целосно да бидат во функција по неговото активирање.
Член 40
Вградувањето треба да биде следено со калибрацијата. Првата калибрација ќе вклучи влез на број на регистрација и треба да се изврши во рок од 15 дена од
денот на вградувањето или бројот на регистрацијата
кои се доделува последен.
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Еуротахографот треба да биде позициониран во возилото на таков начин за да му дозволи на возачот да
има пристап до потребните функции од неговото место.
Член 41
По проверката при вградувањето на еуротахографот, се прикачува инсталациска плочка што е јасно
видлива покрај еуротахографот или во самиот еуротахограф. По секоја инспекција од страна на субјектот
што врши сервисирање, по која се бара промена при
самото вградување, на местото на старата треба да се
прикачи нова инсталациска плочка.
Инсталациската плочка од став 1 на овој член треба
да покажува најмалку следните податоци:
- назив и седиште на субјектот кој врши сервисирање
- карактеристичен коефициент на возилото, во облик “w=…imp/km”
- константа на опремата за снимање, во облик
“k=…imp/km”
- ефективен обем на гумите на тркалата на возилото
во облик “l=…mmm”
- големина на гуми
- датум кога карактеристичниот коефициент на возилото е одреден и измерен ефективниот обем на гумите на тркалата
- број за каросерија на возилото.
Член 42
На еуротахографот треба да се пломбираат следните делови:
- секоја конекција која, доколку не е поврзана, може
да предизвика нерегистрирани промени или губење на
податоците,
- инсталациска плочка, освен ако таа не е прикачена
така што може да се премести без да се уништат ознаките.
Пломбите од став 1 на овој член може да бидат отстранети:
- во случај на опасност,
- за да се вгради, подеси или замени уредот за ограничување на брзината или некој друг уред кој придонесува за сигурноста на патот, обезбедувајќи еуротахографот да продолжи да функционира веродостојно и
точно, а потоа е повторно пломбиран од страна на субјектот што врши сервисирање, во согласност со членовите 25 и 26 на овој правилник, веднаш по подесувањето на границата за брзината или на било кој уред кој
што придонесува за сигурноста на патот или за други
случаеви за седум дена.
За случаите од став 2 на овој член, кога пломбите се
скршени треба да се подготви пишана изјава за причините за нивното кршење и таа да биде достапна за надлежните државни органи.
Член 43
Во случај на расипување или неправилно работење
на тахографот или еуротахографот, работодавецот истите ги поправа, доколку условите го дозволуваат тоа.
Ако во рок од една недела од денот на расипувањето или откривањето на неправилното работење, возилото не може да се врати во просториите, поправката
се врши на патот.
Доколку тахографот или еуротахографот неможе да
се сервисира или не работи, возачот забележува на записниот лист или листи или на привремената записна
листа додадена на записната листа или на возачката
картичка, податоци кои му овозможуваат да се иденти-
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фикува (број на возачка картичка и/или име и/или број
на возачката дозвола), вклучувајќи негов потпис, и сите информации за различни временски периоди кои тахографот или еуротахографот веќе не ги забележува
или печати точно.
Доколку возачката картичка е оштетена не работи и
е изгубена или украдена возачот треба на крајот на своето патување да ги испечати информациите поврзани
со периодите или времето снимено со еуротахографот
и да ги забележи на тој документ деталите кои му овозможуваат да се идентификува (бројот на возачката картичка или/и бројот на возачката дозвола) вклучувајќи
го и неговиот потпис.
Возачот може да продолжи да вози без возачка картичка за период од најмногу 15 дена или подолг период
доколку е тоа потребно за возилото да се врати во своите простории, доколку тој може да докаже невозможност од правење и користење на картичка за тој период.
Член 44
Како потврда дека вградувањето на тахографите и
контролните уреди (еуротахографи) е направена во
согласност со барањата на овој правилник, се употребува прикачена инсталациска плочка, како што е утврдено во членовите 36 и 41 на овој правилник.
VI. Преодни и завршни одредби
Член 45
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да се применува Правилникот за метролошките услови за далномери, брзиномери и хронотахографи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/86).
Член 46
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.25-5546/3
24 јули 2008 година
Скопје

Министер за економија,
Вера Рафајловска, с.р.
Министер за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкуловска, с.р.
Министер за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.
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Прилог бр. 2
I. Конструкциски и функционални барања
за еуротахогарфите
1. Вметнување на картичката за мониторинг
и нејзино отповикување
Еуротахографот треба да врши мониторинг на уредот за картичката за да го детектира вметнувањето на
картичката и нејзино отповикување.
При вметнување на картичката во еуротахографот
се проверува дали внесената кртичка е валидна картичка и доколку е, го идентификува типот на картичката.
Еуротахографот треба да биде така направен при
што картичките се заклучени во позицијата на нивно
внесување во уредот на картичката.
Ослободувањето на картичката може да функционира само кога возилото е запрено и по складирањето
на релевантните податоци на картичките. За ослободувањето на картичките потребна е соодветна позитивна
акција од страна на корисникот.
1.1 Мерење на брзината и растојанието
Оваа функција треба постојано да мери и да овозможува вредности на броилото кои одговараат на целоиот изминат пат на возилото.
Оваа функција треба постојано да мери и треба да
овозможи брзина на возилото.
Функцијата за мерење на брзината треба истотака
да овозможи информација безразлика дали возилото се
движи или стои. Возилото треба да се земе во предвид
дека се движи веднаш штом функцијата ќе детектира
повеќе од 1imp/sec за најмалку 5 секунди од сензорот
за движење, во други околности ќе се смета дека возилото стои.
Уредот кој ја прикажува брзината (брзинометар) и
вкупното растојание на движење (броило) инсталирано
во секое возило со вграден еуротахограф исполнувајќи
ги одредбите на овој правилник, ќе одговра на препораките кои се однесуваат на максималната толеранција.
1.2 Мерење на растојанието на движење
Растојанието на движење може да се мери и како:
- Да се кумулираат и двете напред и назад движењата, или
- Или само да се вклучи движењето нанапред
Еуротахографот треба да мери растојание од 0 до 9
999 999,9 km. Мереното растојание треба да биде со
следнава толеранција (растојание од најмалку 1000m):
± 1 % пред инсталацијата
± 2 % на инсталација и периодична инспекција
± 4 % во употреба
Мереното растојание треба да има резулуција подобра од или еднаква на 0,1 km.
1.3 Мерење на брзината
Еуротахографот треба да мерат брзина од 0 до 220
km/h за да обезбеди максимална толеранција на екранот за брзина од ± 6 km/h во употреба, земајќи го во
предвид:
± 2 km/h толеранција за влезни варијации (варијации од автомобилската гума,...)
± 1 km/h толеранција во мерењата направени за време на инсталацијата или периодичната инспекција,
Еуротахографот треба, за брзини помеѓу 20 и 180
km/h, и за карактеристични коефициенти на возила
помеѓу 4000 и 25000 imp/km, мерење на брзина со
толеранција од ± 1 km/h (при константна брзина)
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Забелешка: Резолуцијата на складирани податоци
донесуваат додатна толеранција на ± 0,5 km/h за да го
забрза складирањето од еуротахографот.Брзината би
требало да биде мерено коректно со нормални толеранции во граници од 2 секунди на крајот од промената на
брзината кога брзината се менува до 2 m/s2. Мерењето
на брзината треба да има резолуција подобра од или
еднаква на 1 km/h.
1.4 Мерење на времето
Функцијата за мерење на времето треба да пери постојано и дигитално да овозможни UTC дата и време.
UTC дата и време треба да бидат користени за закажување преку еуротахографот (записи, печатење, размена на податоци, екран,...).
Во случај да се визуализира локалното време, би
било можно да се промени времето кое е прикажано,
во чекор од половина час.
Временскиот дрифт би требало да биде помеѓу ± 2
секунди на ден во услови на одобрување на тип.
Мерење на времето треба да има резолуција подобра од или еднаква на 1 секунда.
Мерењето на времето не би требало да има ефект и
да преизвика прекин на надворешното снабдување од
помалку од 12 месеци на условите за одобрение на тип.
2. Мониторинг на активностите на возачот
Оваа функција треба постојано и поединечно да врши мониторинг на активностите од еден возач и еден
ко-возач.
Активности на возачот треба да бидат ВОЗЕЊЕ,
СЛОБОДНОСТ, ПАУЗА/ОДМОР.
Треба да биде можно за возачот и/или ко-возачот
рачно да одбира РАБОТА, СЛОБОДНОСТ или ПАУЗА/ОДМОР.
Кога возилото се движи, ВОЗЕЊЕТО треба да биде
автоматски одбрано за возачот и СЛОБОДНОСТ треба
да биде автоматски одбрана за ко-возачот.
Кога возилото ќе застане, РАБОТА треба автоматски да се одбере за возачот.
Првата промена на активност расте за 120 секунди
на автоматската промена на РАБОТА се додека возилото запре може да се претпостави дека се десило за време додека застане возилото (затоа можно е одкажување
на промена на РАБОТА).
Оваа функција би требало да врши промена на излезните активности на функцијата за зачувување како
резолуција од една минута.
Дадена календарска минута, ако било кое ВОЗЕЊЕ
активност се случува во минута, целата минута треба
да биде означена како ВОЗЕЊЕ.
Дадена календарска минута, ако било кое ВОЗЕЊЕ
активност се случува со двете моментално претходи и
моментална следна минута, целата минута треба да биде означена како ВОЗЕЊЕ.
Дадена календарска минута која не е означена како
ВОЗЕЊЕ според претходните препораки, целата минута треба да биде означена за да биде од ист тип на
активност како најдолга продолжена активност во минута (или од најпоследната од еднакво најдолгата).
Оваа функција истотака треба да врши мониторинг
постојано на продолженото време на возење и кумулативно време на пауза на возачот.
3.Статус на мониторингот на возењето
Оваа функција треба постојано и автоматски да врши мониторинг на статусот на возачот.
Возачкиот статус ПЕРСОНАЛ треба да се одбере
кога две валидни возачки картички се внесени во опремата, возачкиот статус ПОЕДИНЕЦ треба да се одбере
во било кој друг случај.
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4. Рачен пристап на возачот
Оваа функција ќе овозможи за внесување на места
кадешто започнува секојдневната работа и/или завршува за возачот и/или ко-возачот.
Кога ќе се извлекува картичката на возачот (или работилничката), еуротахографот треба да биде подготвена за да може ко-возачот да го внесе неговото место каде завршува работата.
Треба да биде можно да се внесат места кадешто
секојдневната работа започнува и/или завршува без
картичка или на моменти подобро одколку да се внесува и отповикува картичката.
5. Рачен влез за активностите на возачот
По внесување на картичката на возачот (или работилничката картичка), и само во овој случај, еуротахографот треба да а го потсетува сопственикот на картичката за датата и времето кога е отповикана картичката
и да побара сопственикот на картичката да се идентификува себеси доколку тековниот влез на картичката
преставува продолжување на тековниот дневен работен период.
Еуротахографот ќе му овозможи на сопственикот
на картичката да го игнорира прашањето без да одговара, или да одговори позитивно, или да одговори негативно.
Ако сопственикот на картичката го игнорира прашањето, еуротахографот треба да биде подготвен да
побара од сопственикот на картичката да го внесе местото од каде започнува со секојдневната работа. Доколку локацијата е внесена, тогаш таа треба да биде
снимена, во меморијата за податоци која е сместена во
картичка, и поврзана со времето на внесувањето на
картичката.
Ако има позитивен или негативен одговор, еуротахографот треба да го покани сопственикот на картичката да ги внесе активностите рачно, со нивни дати и време кога започнува и завршува, помеѓу РАБОТА, СЛОБОДНОСТ или ПАУЗА/ОДМОР само, со строго вклучен период на последно отповикување на картичката –
само тековно внесување, и без дозвола таквите активности заеднички да се преклопат.
При тоа треба да се внимава на следните постапки:
Ако сопственикот на картичката одговори позитивно на прашањето, еуротахографот треба да го покани
сопственикот на картичката да ги внесе активностите
рачно, во хронолошки ред, за последниот период на отповикувањето – тековен влез. Процесот треба да заврши кога ќе заврши времето на рачно внесените активности еднакво со времето на внесување на картичката.
Ако сопственикот на картичката одговори негативно на прашањето, еуротахографот треба да го покани
сопственикот на картичката рачно да ги внесе активностите во хронолошки ред од времето кога е отповикана
картичката до времето кога завршува поврзаниот работен период (или активности поврзани со возилото во
случај кадешто дневниот период за работа продолжува
на снимениот лист). Поради тоа еуротахографот, пред
да дозволи на сопственикот на картичката да ја внесе
рачно секоја активност, го поканува сопственикот на
картичката да идентификува дали времето на завршување на последната снимена активност го претставува
завршувањето на претходниот работен период (види ја
забелешката подолу).
Потоа, ако времето кога завршила поврзаната работа е различно од времето кога е отповикана картичката,
или ако не е внесено местото каде завршил работниот
период во тоа време, треба сопственикот на картичката
да го потврди или внесе точното место каде завршил
работниот период (еуротахографот треба да овозможи
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ова барање да биде игнорирано). Доколку е внесена
локацијата, треба да биде снимена на картичка само и
само ако се разликува од онаа кога ќе се отповикува
картичката (доколку е внесена една), и да е поврзано со
времето кога завршил работниот период.
Потоа да го покани сопственикот на картичката да
„го внесе времето на почеток“ на тековниот секојдневен работен период или активност поврзана на тековното возило во случај кога сопственикот на картичката
претходно искористил снимен запис за време на овој
период), и сопственикот на картичката да внесе точно
„место каде започнал секојдневниот работен период“
(Еуротахографот треба да овозможи ова барање да биде игнорирано). Доколку е внесена локацијата, треба да
биде снимена во картичката и да е поврзана со тоа време на започнување. Ако ова време на стартување е еднакво со времето кога е внесена картичката, локацијата
истотака би требало да биде снимена во меморијата за
податоци.
Тогаш, ако тоа време е различно од времето кога е
внесена картичката, го поканува сопственикот на картичката да ги внесе рачно активностите во хронолошки
ред од тоа време на стартување до времето на внесување на картичката. Процесот треба да заврши кога завршното време на рачно внесените активности е еднакво со времето на внесување на картичката.
Потоа еуротахографот треба да дозволи сопственикот на картичката да ги менува било кои активности
внесени рачно, се додека валидноста на селектирањето
на специфична команда, и потоа да забрани билокоја
таква промена.
Таквиот одговор на иницијално прашање следено
од невнесена активност, треба да биде интерпретирано
од еуротахографот ако сопственикот на картичката го
има игнорирано прашањето.
За време на целиот овој процес, еуротахографот
треба да почека за внесување не повеќе од следниве
времени забрани:
- доколку за време од една минута нема заемно
дејство со опремата со човековиот интерфејс на машината (со видлив, и можно гласно, предупредување по
30 секунди) или,
- ако картичката е отповикана или картичка на друг
возач (или работилничка) е внесена или,
- штом возилото се движи,во случаеви кога еуротахографот ќе потврди валидност за каков било влез кој
веќе е направен.
6. Внесување на специфични услови
Еуротахографот треба да му дозволи на возачот да
внесе, во вистинско време, следниве два специфични
услови:
- „НАДВОР ОД ПОДРАЧЈЕТО“ (почеток, крај)
- „ТРАЕКТ/ПОМИНУВА ВОЗ“
„ТРАЕКТ/ПОМИНУВА ВОЗ може да не се појави доколку условот „НАДВОР ОД ПОДРАЧЈЕТО“ е отворен.
Кога е отворен условот „НАДВОР ОД ПОДРАЧЈЕТО“ треба автоматски да се затвори, од еуротахографот,
ако картичката на возачот е вметната или отповикана.
7. Затворено „заклучен“ управување на компанијата
Оваа функција овозможува на менаџментот од затворени места од компанијата да го забрани пристапот
на податоци во подрачјето на компанијата на самите.
Затвореност на компанијата содржи во старт дата/време (заклучи) и крај дата/време (отклучи) здружен
со идентификацијата на компанијата како означен од
бројот на компаниската картичка (како заклучен).
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Заклучување може да се сврти на „внатре“ или
„надвор“ само во реално време.
Отклучувањето треба да биде можно за компанијата чие заклучување е „внатре“ (се идентификува од првите 13 дигити од бројот на компаниската картичка)
или.
Отклучување треба да биде автоматско доколку
друга компанија го заклучи.
Во случаеви кадешто компанијата заклучува и кадешто претходното затварање е од истата компанија,
тогаш може да се претпостави дека претходното заклучување не било „надвор“ и е се уште „внатре“.
8. Мониторинг на контролните активности
Оваа функција треба да врши мониторинг на ПРИКАЖУВАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ, VU, и активност на ПРЕФРЛАЊЕ на картичкатакое се однесува додека е во
операцијата контроли.
Оваа функција истотака треба да врши мониторинг
на активноста КОНТРОЛА НА НАДМИНУВАЊЕ НА
БРЗИНАТА додека е во операцијата контроли. Контролата за надминување на брзината е да верува дека се
случило кога, во операцијата контроли, „надминување
на брзината“ отпечаток е пратен до печатарот или до
екранот, или кога „настани и грешки“ податоците се
префрлени од VU меморијата за податоци.
9. Детектирање на настани и/или грешки
Оваа функција треба да ги детектира следниве настани и/или грешки:
9.1 Настан„вметнување на не-валидна картичка“
Овој настан треба да покаже при внесувањето на
било која не-валидна картичка и/или кога е внесена валидна картичка чија важност е истечена.
9.2 Настан „Конфликтна картичка“
Овој настан треба да се активира кога за било која
комбинација на картичка за еуротахограф означена со
Х во следнава табела:

9.3 Настан „временско преклопување“
Овој настан треба да се активира кога дата/време од
последното отповикување на возачката картичка, какошто се чита од картичката, е покасно од тековното дата/време на еуротахографот во која е вметната картичката.
9.4 Настан „Возење со несоодветна картичка“
Овој настан треба да се активира за било која комбинација на картичка означена со Х во следнава табела, кога активноста на возачот се менува во ВОЗЕЊЕ,
или кога има промена од операцијата на командата додека возачката активност е ВОЗЕЊЕ:
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- Грешка на екранот;
- Грешка при префрлање;
- Грешка на сензорот
10. Вграден и сопствен тест
Еуротахографот треба да детектира грешки преку
сопствен тест и вграден тест, според следнава табела:

9.5 Настан „Вметнување на картичка додека се
вози“
Овој настан треба да се активира кога картичката е
внесена во било кој слот, додека активноста на возачот
е ВОЗЕЊЕ.
9.6 Настан „неправилно затворена последната
картичка“
Овој настан треба да се активира кога еуротахографот при внесување на картичката ќе детектира дека,
покрај одредбите кои се прикажани подолу во параграф III (1), претходната сесија на картичката не е правилно затворена (картичката беше отповикана пред сите релевантни податоци да бидат складирани на картичката). Овој настан треба да биде активиран само од
возачката или работилничката картичка.
9.7 Настан „преголема брзина“
Овој настан треба да се активира за секое надминување на брзината.
9.8 Настан „прекин на струјното напојување“
Овој настан треба да се активира, додека не се наоѓа во операцијата калибрација, во случај на било каков
прекин кој надминува 200 милисекунди од напојувањето на струја од сензорот за движење и/или од единицата на возилото. Прекинот на праг треба да биде дефиниран од производителот. Прекинот во струјното напојување при стартувањето на моторот на возилото нетреба да го активира овој настан.
9.9 Настан „Грешка во податокот за движење“
Овој настан треба да се активира во случај на прекин
на проток на нормалните податоци помеѓу сензорот за
движење и единицата на возилото и/или во случај на интегрирање на податоци или веродостојноста на грешниот податок за време на размена на податоците помеѓу
сензорот за движење и единицата на возилото.
9.10 Настан „ Обид за разбивање на безбедноста“
Овој настан треба да се активира за било кој друг
настан кој влијае на безбедноста на сензорот за движење и/или на единицата на возилото како прецизирано
вклучувајќи ги основните цели на безбедноста на овие
компоненти, додека не е во операцијата калибрација.
9.11 Грешка на „картичката“
Оваа грешка треба да се активира кога ќе се појави
грешка на картичката за време на операцијата.
Грешка на „ еуротахографот “
Оваа грешка треба да се активира за било која од
овие неуспеси, додека не се во операцијата калибрација:
- VU внатрешна грешка;
- Грешка на печатачот;

11. Читање на меморираните податоци
Еуротахографот треба да биде способна да ги чита
било кои складирани податоци во нејзината меморија
за податоци.
12. Снимање и складирање во меморијата за податоци
За намената на овој параграф,
- „365“дена се дефинирани како 365 календарски
денови со просечни активности на возачот на возилото. Просекот на активности на ден во возилото е дефиниран како најмалку шест возачи или ко-возачи, циклуси на шест картички на вметнување и отповикување, и
256 промени на активности. „365 дена“ од тука вклучуваат најмалку 2 190 (ко-) возачи, циклуси на 2 190
вметнувања и отповикувања на картичката и 93440
промени на активности;
- Времињата се снимаат со резолуција од една минута, освен ако не е специфицирано поинаку,
- Вредностите на броилото се снимаат со резолуција од еден километар,
- Брзините се снимаат со резолуција од 1 km/h.
Складираните податоци во меморијата за податоци
нетреба да влијаат со прекин на надворешното струјно
напојување на помалку од 12 месеци во условите за
одобрување на тип.
Еуротахографот треба да може да снима и да складира имплицитно или експлицитно во неговата меморија за податоци следново:
12.1 Податоци за идентификација на опремата
12.1.1 Податоци за идентификација на единиците на возилото
Еуротахографот треба да може да складира во нејзината меморија за податоци следниве податоци за
идентификација на единиците на возилото:
- Име на производителот;
- Адреса на производителот;
- Поединечен број;
- Сериски број;
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- Верзија на софтверскиот број;
- Верзија на софтверската дата на инсталација;
- Година на опремата од производителот;
- Број за одобрување.
Податоците за идентификација на единицата на возилото се снимени и складирани еднаш засекогаш од
производителот на единиците на возилото, освен софтверските поврзани податоци и бројот за одобрување
кој може да се промени во случај на надградба на софтверот.
Сензорот за движење треба да биде способен да ги
складира во неговата меморија следниве идентификациони податоци:
- Име на производителот;
- Поединечен број;
- Сериски број;
- Број за одобрување;
- Вградена безбедносна компонента за идентификација (на пр. Внатрешен чип/процесор поединечен број);
- Работен систем за идентификација (на.пр. верзија
на софтверскиот број).
Идентификационите податоци од сензорот за движење се снимаат и складираат еднаш засекогаш во сензорот за движење, од производителот на сензорот за
движење. Единицата на возилото треба да има можност
да ги снима и складира во неговата меморија за податоци следниве тековни парни идентификациони податоци на сензорот за движење.
- Сериски број,
- Број за одобрување
- Првите парни дати.
12.2 Безбедносни елементи
Еуротахографот треба да овозможи складирање на
следниве безбедносни елементи:
- Европски јавен клуч
- Сертификат на земјата членка
- Сертификат за опремата
- Приватен клуч за опремата
Безбедносните елементи на еуротахографот се
вметнати во опремата од производителот на единицата
на возилото.
12.3 Внесување на возачката картичка и повлекување на податоци
За секој циклус на вметнување и отповикување на
возачката или работилничката картичка во опремата,
еуротахографот треба да снима и складира во неговата
меморија за податоци:
- Името и презимето на сопственикот на картичката
се складирани во картичката
- Бројот на картичката, издавачка на земјата и датата на истекување се складирани во картичката
- Дата и време на вметнување
- Вредноста на броилото на возилото при внесување на картичката
- Слот во кој се вметнува картичката
- Дата и време на отповикување
- Вредноста на броилото на возилото при отповикување на картичката
- Следниве информации за претходното користење
на возилото од страна на возачот, се складираат во
картичката:
- VRN и регистрацијата
- Дата и време на одповикување на картичката
- Знаменце кое покажува дали, при внесување на
картичката, сопственикот на картичката дали рачно
внел активности или не.
Меморијата за податоци треба да овозможи да ги
чува овие податоци најмалку 365 дена.
Кога капацитетот на складирање е исцрпен, новите
податоци ќе ги заменат старите податоци.
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12.4 Податотци за активностите на возачот
Еуротахографот ќе ги снима и складира во својата
меморија за податоци секогаш кога ќе има промена на
активноста на возачот и/или на совозачот, и/или секогаш кога ќе има статус на промена на возење, и/или секогаш кога има внесување или повлеќување на возач
или работната картичка:
- статус на возење (Екипа, Единечно);
- слот (за вметнување на картички)(возач, сувозач);
- статусот на картичката во релевантниот слот (внесен =inserted, невнесен=not inserted) (погледајте ја подеолу забелешката);
- дата и време на промена.
Забелешка: „Внесена= inserted “ значи дека валиден
возач или работна картичка е вметната во слот. „Невнесен=not inserted“ значи спротивното, т.е. не евалидна
картичката што е внесена во слотот. (пр. картчка на
компанијата е внесена или не е внесена никаква картичка).
Забелешка: Податоци за активностите мануелно
внесени од страна на возачот не се снимаат на меморијата за податоци.
Меморијата за податоците ќе ги чува податоците за
активностите на возачот барем 365 дена.Кога капацитетот за складирање е исцрпен, новите податоци ќе бидат
заменети со старите податоци.
12.5. Места каде што дневните работни периоди
започнуваат и/или завршуваат
Еуротахографот ќе ги снима и складира во својата
меморија за податоци секогаш кога еден (ко)-возач го
внесува местото кадешто отпочнува и/или завршува
периодот за дневните работни активности:
- ако е применливо, бројот на картичката на (ко)возачот и надлежното тело која ја издала картичката;
- датата и времето на внесување (или дата/време
поврзано со влезот кога тоа е направено за време на
мануелната процедура за внесување);
- тип на влез (почеток или крај, услови на влез);
- земјата и регионот каде што се влегува;
- вредноста на броилото на возилото;
Меморијата за податоците ќе може да ги регистрира податоците за работните дневни периоди на почетокот и/или на крајот најмалку 365 дена (со претпоставка
дека возачот ќе внесува по две снимања на ден) Кога
капацитетот за складирање е исцрпен, новите податоци
ќе ги заменат старите.
12.6 Податоци на броилото
Еуротахографот ќе ги снима во својата меморија
вредностите на броилото на возилото и кореспондирачката дата на полноќ секој календарски ден.Меморијата
за податоците ќе може да ги складира вредностите на
броилото на возилото најмалку 365 календарски дена.Кога капацитетот за складирање е исцрпен, новите
податоци ќе бидат заменети со старите податоци.
12.7. Детални податоци за брзината
Еуротахографот ќе ги снима и складира во својата
меморија моментално брзината на возилото и кореспондирачката дата и време во секоја секунда во најмалку последните 24h за в кое возилото се движело.
12.8. Податоци за настани
За целите на овој субпараграф, времето ќе биде
снимено со резолуција во една секунда. Еуротахогарфот ќе ги снима и складира во својата меморија следните податоци за секој настан според следните начела
за складирање:
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12.9. Податоци за дефект
За цел на овој субпараграф, времето ќе биде снимено со резолуција до една секунда.
Еуротахографот ќе настојува да ги сними и складира во својата меморија за податоци следните податоци
за секој дефект регистриран според следните услови за
складирање:

12.10. Податоци за калибрација
Еуротахографот ќе ги снима и складира во својата
меморија оние податоци кои се во врска со:
- познати параметри за калибрација во моментот на
активирање,
- првата калибрација направена со неговото активирање,
- првата калибрација во тековното возило (идентификувано по неговата VIN),
- петте последни калибраци (доколку неколку калибрации се направени во рамки на еден календарски
ден, само последната од тој ден ќе се складира).
Следните податоци ќе бидат снимени за секоја од
овие калибрации:
- цел на калибрација (активирање, прва инсталација, периодична инсталација),
- име и адреса на работилницата,
- број на картичката на работилницата, картичка
издадена од страна на надлежното тело и дата на истекување на важноста на картичката,
- идентификација на возилото,
- параметри ажурирани или потврден: w, k, l, големина на гуми, уред за ограничување на брзината, броило (стари и нови вредности) дата и време (стари и нови вредности).
Сензорот за движење ќе ги евидентира и складира
во својата меморија следните податоци за инсталација
на сензорот за движење:
- првото парирање со VU (дата, време, VU број за
одобрување, VU сериски број),
- последно парирање со VU (дата, време, VU број за
одобрување, VU сериски броj).
12.11. Податоци за подесување на времето
Еуротахографот ќе ги снима и складира во својата
меморија оние податоци кои се во врска со:
- неодамнешни (последни) податоци за подесување
на времето
- петте најголеми временски подесувања, од последната калибрација направени во услови на калибрацја надвор од рамката на регуларна калибрација (дефиниција ф).
Следните податоци ќе бидат снимени за секое од
овие подесувања:
- дата и време, стари вредности,
- дата и време, нови вредности,
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- име и адреса на работилницата,
- број на работната картичка, картичка издадена од
надлежното тело и датата на истекување на важноста
на картичката.
12.12. Податоци за контрола на активностите
Еуротахографот ќе ги снима и складира во својата
меморија следните податоци кои се во врска со 20-те
последни (неодамнешни) контролни активности:
- дата и време на контролата,
- број на контролната картичка и картичката издадена од надлежното тело,
- тип на контрола (покажувајќи и/или отпечатувајќи и/или VU префрлања и/или префрлања на картички
(downloading).
Во случај на префрлање (downloading), датите на
најстарите и на последните денови што се префрлени
ќе бидат евидентирани.
12.13. Податоци за бравите на компанијата (locks)
Еуротахографот за ќе ги снима и складира во својата меморија следните податоци кои се во врска со 20-те
последни (неодамнешни) контролни активности:
- дата и време на заклучување,
- дата и време на отклучување,
- број на картичката на компанијата и картичка издадена од надлежното тело,
- име и адреса на компанијата.
12.14. Податоци за активностите во врска со
преснимување
Еуротахографот ќе ги снима и складира во својата
меморија следните податоци во врска со последните
податоци за преснимување на меморијата кон надворешен уред за време кога е во компанијата или за време
на калибрација:
- дата и време на преснимување
- број на картичката на компанијата или работна
картичка картичка издадена од надлежното тело, име
на компанијата или работилницата.
12.15. Податоци за специфични услови
Еуротахографот ќе ги снима и складира во својата
меморија следните податоци во врска со специфичните
услови:
- дата и време на влез,
- тип на специфични услови.
Меморијата заподатоци ќе може да ги зачувува податоците за специфичните услови најмалку во последните 365 дена (со претпоставка за просекот, еден услов
е отворен и затворен на ден). Кога капацитетот на складирање е исцрпен (меморијата е преполна), новите податоци ќе ги заменат старите.
13. Отчитување од картички
Еуротахографот ќе биде во состојба да отчита од
картичката за еуротахограф, каде што тоа е можно, потребните податоци:
- идентификување на типот на картичката, сопственик на картичката, претходно возило користено, дата и
време на последното повлекување на картичката и
активностите избрани во тоа време,
- да се проевери дека последата сесија на картичката е затворена правилно,
- да се пресмета континуираното време на возење
на возачот, кумулативните временски паузи и кумулативни времиња на возење за претходната и за тековната недела,
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- да се отпечати бараниот податок евидентиран на
возанта картичка,
- да се префрли (download) возачката картичка на
надворешен уред (медиум).
Во случај на грешка при отчитување, тахограсфкиот уред ќе се обиде повторно, три пати максимум, со
истата команда за отчитување и потоа доколку сеуште
не успее, ќе објави дека картичката е во дефект или дека нее валидна.

пиктограми или пиктограмски комбинации може исто
така да бидат обезбедени од старна на дисплејот, доколку јасно се разликува од претходнонапоменатите
пиктограми и пиктограмски комбинации.
Дисплејот цело време ќе биде уклучен за време на
движењето.
Еуротахографот може да вклучува мануелно или
автоматска опција за да се исклучува дисплејот кога
возилото ќе престане да се движи.

14. Снимање (евидентирање) и складирање на
картичките
Еуротахографот ќе ги отпочне “податоците за сесијата (примената) на картичката“ во возачката или работната картичка веднаш по внесувањето на картичката.
Еуротахографот ќе ги ажуритра податоците складирани на валидна возачка, работна и/или контролна картичка со сите неопходни податоци релеванти на периодот за кое картичката е внесена и е во врска со сопственикот на картичката. Податоците складирани на овие
картички се специфицирани во овој прилог.
Еуротахографот ќе ги ажуритра податоците за активностите и локацијата (како што е утврдено во овој
прилог), складирана на валидна возачка картичка и/или
работна картичка, со податоците за активност и локацијата мануелно внесени од страна на сопственикот на
картичката.
Ажурирањето на податоците од картичките ќе се
прави на тој начин што, само кога е потребно и земено
во предвид точниот капацитет за складирање, неодамнешните податоци (последните) ќе ги заменат старите.
Во случај на пишување на грешка, тахограсфкиот
уред повторно ќе се обиде, три пати максимум, со истата команда, и доколку повторно јави дека е неуспешна
операцијата, ќе изјави дека дефект на картичката и дека е не валидна.
Пред ослободување на возачката картичка, откако
сите релевантни податоци се евидентирани на картичката, еуротахографот ќе ги ресетира податоците на картичката за сесијата (за таа примена).

15.1 Зададен приказ
Кога не е потребна ниедна друга информација да се
прикажува, еуротахографот стандардно ќе го прикажува, следното:
- локално време (како резултат на UTC времето +
отстапувањето како што тоа е подесено од страна на
возачот),
- обликот на работа,
- тековните активности на возачот и тековните
активности на совозачот,
- информации поврзани со возачот:
- доколку тековната активност е возење (DRIVING),
неговото континуирано време на возење и неговото
тековно комулативно време за пауза,
- доколку тековната активност не е возење (not
DRIVING), моменталното траење на оваа активност
(бидејќи беше одбрана) и неговото тековно комулативно време за пауза,
- информации поврзани за совозачот,
- тековното траење на неговата активност (бидејќи
беше избрана).
Прикажувањето на податоците во врска со секој возач ќе бидат јасно, читко и недвосмислени. Во случај
кога информацијата за возачот и сувозачот неможе да
биде прикажана во исто време, еуротахографот стандардно ќе ја прикаже информацијата врзана за возачот
и ќе му дозволи на корисникот да ја прикаже информацијата во врска со совозачот.
Во случај кога ширината на екранот не дозволува да
ја прикаже тековната операција, еуротахографот накратко ќе ја прикаже новата операција кога ќе се смени.
Еуротахографот накратко ќе го прикаже името на
сопственикот на картичката при вметнувањето на картичката.
Кога “OUT OF SCOPE“ (надвор од видно поле) ќе
се отвори, тогаш дисплејот треба да прикаже користејќи се со релевантните пиктограми дека тој услов е
отворен (Можно е да во исто време неможе да се прикаже тековната активност на возачот во исто време).

15. Прикажување
Дисплејот ќе вклучува најмалку 20 карактери.
Минималната големина на карактерите ќе биде 5
mm висина и 3,5 mm широчина.
Дисплејот ќе подржува латински (latin 1) и грчки
(Greeк) сетови на карактери дефинирани со ISO 8859
делови 1 до 7, според насоките од табелата од поглавјето XI на овој прилог (Додаток бр.1 поглавје 4 "Сетови
на карактери“). Дисплејот може да применува поедноставени glyphs (пр. акцентирани карактери може да бидат прикажани без акцент, или понски букви може да
се прикажат како високи).
Дисплејот ќе биде снабден со незаслепувачко светло.
Индикациите ќе бидат видливи од надворешната
страна на тахограсфкиот уред.
Еуротахографот ќе биде во можност да ги прикаже:
- податоците за дефоулт (грешки),
- податоци поврзни со предупредувања,
- податоци за влез во менито,
- други податоци кои се бараат од корисникот.
Дополнителни информации може да бидат прикажани од страна на опремата, тако што јасно ќе се разликуваат од информацијата која е барана погоре.
Дисплејот на еуротахографот за запишување ќе
применува пиктограмски комбинации како што е наведено во напатствието од Додаток бр. 3. Дополнителни

15.2 Прикажување на предупредувања
Еуротахографот ќе прикаже на екранот информација со предупредување применувајќи ги првенствено пиктограмите според насоките од Додаток бр. 3 завршени таму кадешто е потребно со додатна кодифицирана
информација. Буквален опис на предупредувањето може исто така да биде додаден на јазикот на кој возачот
тоа го претпочитува.
15.3. Пристап кон менито
Еуротахографот ќе овозможи неопходни команди
преку соодветна структура на менито.
15.4 Други прикажувања
Ќе биде возможно да се прикажува селективно по
барање следното:
- UTC време и дата,
- тековната операција (моде) (доколку не е по дефолт овозможено),
- континуираното време на возење и кумулативните
временски паузи на возачот,
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- континуираното време на возење и кумулативните
временски паузи на совозачот,
- кумулативно возно време на возачот за претходната и тековната недела,
- кумулативното возно време на совозачот за претходната и тековната недела,
- содржината на било кое од шесте испечатени верзии под истиот формат како и што се истите.
Отпечатената содржина на дислплејот ќе биде секвентно, линија по линија. Доколку ширината на диспелјот е помала од 24 карактери корисникот ќе биде
снабден со целосна информација преку соодветн начин
(неколку линии, scrolling) Отпечатените линии кои се
однесуваат на рачно запишаните информации може да
бидат изоставени од прикажување.
16. Печатење
Еуротахографот ќе може да испечати информација
од меморијата за податоци и/или од картичката во согласност со следните шест печатења:
- активности на возачот од картичка за печатење по
ден,
- активности на возачот од единица на возилото
(Vehicle Unit) за печатења по ден,
- печатење на настани и дефекти од картичката,
- печатење на настани и дефекти од единица на возилото (Vehicle Unit),
- печатење на технички податоци,
- печатење на прекумерна брзина на возење.
Детално форматот и содржина на овие печатења се
утврдени според насоките од Додаток бр. 4.
Додатни податоци може да се обезбдат на крајот на
отпечатеното.
Додатно печатење исто така може да биде обезбедено од страна на еуротахографот, доколку јасно се разликувбаат од шесте горенаведени печатења.
“Активности на возачот испечатени од картичката
по ден“ ќе бидат достапни само тогаш кога возачката
картичка или рабтилничката картичка е внесена во еуротахографот. Опреамата ќе ги ажурира податоците
кои се складирани на релевантната картичка пред отпочнувањето на процесот на печатење.
Со цел да се направат “активности на возачот испечатени од картичката по ден“ или “печатење на настани и дефекти од картичката“ еуротахографот ќе:
- или автоматски ќе ја селектира возачката картичка
или работилничката картичка доколку само една од
овие картички е вметната,
- овозможи команда за селектирање на извороната
картичката или за избирање на картичка од слотот доколку две од овие картички се внесени во еуротахографот.
Принтерот ќе може да испечати 24 карактери по линија.
Минималната големина на карактерите ќе биде 2,1
mm висина и 1,5 mm широчина.
Принтерот ќе подржува латински (latin 1) и грчки
(Greeк) сетови на карактери дефинирани со ISO 8859
делови 1 до 7, како што е утврдено вп Додаток бр.1
поглавје 4 "Сетови на карактери“.
Печатачите ќе бидат така дизајнирани што ќе можат да ги направат овие отпечатувања со таков степен
на дефинирање за да се одбегнат двосмислености кога
од нив се чита.
Отпечатеното ќе ги задржи димензиите и забелешките (снимките) под нормални услови на влажност
(10 до 90%) и температура.
Хартијата која треба да се употребува од еуротахографот ќе го носи соодветниот жиг за ододбрување на
тип и индикацијата на типот(типовите) на опрема за
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кои тие можат да се користат. Отпечатеното ќе остане
јасно читливо и препознатливи под нормални услови
на чување, во смисла на интензитет на светлина, влажност и темпертаура, најмалку една година.
Исто така ќе биде возможно да се додадат рачно напишани забелешки, како што е потписот на возачот, на
овие документи.
Еуротахографот за запис во патниот сообраќај ќе
извести “paper out” настан додека отпечатува, од кога
хартија е ставена, рестартувајќи го отпечатувањето од
почеток или продолжувајќи да печати и овозможувајќи
недвосмисленост кон претходно отпечатениот дел.
17. Предупредувања
Еуротахографот ќе го предупрди возачот кога ќе забележи било каков настан и/или дефект.
Предупредувањето за настанот прекини во снабдување со струја може да биде одложен се додека повторно не е уклучен во струја.
Еуротахографот ќе го предупреди возачот 15 минути пред и во времето кога ќе помине 4h 30 min. континуирано возно време.
Предупредувањата ќе бидат видливи. Звучни (кои се
слушаат) предупредувања може исто така да бидат
обезбдени како додаток на визуелните предупредувања.
Визуелните предупредувања ќе бидат јасно препознатливи од старна на корисникот, ќе бидат поставени
во областа која е видлива за возачот и ќе биде јасно
читлива и преку ден и преку ноќ.
Визуелните предупредувања може да се вградени
во еуротахографот и/или одалечени од еуротахографот.
Во другиот случај ќе го носи симболот “T” и ќе биде цилибарки или портокалов.
Предупредувањата ќе траат најмалку 30 секунди,
освен доколку запознаениот корисник не притисне било кое копче од опремата. Првото запознавање нема да
го избрише предупредувањето на дисплејот кое се однесува на следниот параграф.
Приказот за предупредувањето ќе биде прикажан
на еуротахографот и ќе осатне видлив се додека не биде примено од старна на корисникот, кој ќе се користи
со специфично копче или команда на еуротахографот.
Додатни предупредувања може да бидат обезбедени, само доколку тие не ги збунуваат возачите во врска
со претходно дефинираните.
18. Префрлање на податоци на надворешен медиум
Еуротахографот ќе може да префрла (download) по
барање податоци од сопствената меморија или од возачката картичка кон надворешен медиум за складирање преку калибрацискиот/префрлачкиот конектор.
Како додаток и како опција, еуротахографот може,
во било кој облик на операција, да префрлка податоци
преку друг конектор кон компанијата автентична преку
овој канал. Во ваков случај, правата за присатп до податоците на компанијата ќе се применуваат на ова префрлање.
Префрлањето нема да ги избрише скалдираните податоци.
Електричниот облик на калибрацискиот/ префрлачкиот кабел е специфициран според насоките од Додаток 6.
Префрлањето на протоколите се специфицирани
според насоките од Додатокот 7.
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19. Излезни податоци кон додатни надворешни
уреди
Кога еуротахографот не вклучува функции за прикажување на брзина и/или бројач, еуротахографот ќе
овозможи излезен сигнал (и) кој ќе овозможи прикажување на брзината на возилото (брзиномер) и/или вкупното растојание поминато со возилото (бројач).
Уредите на возилото ќе може исто така да ги изнесе
следните податоци применувајќи соодветни резервирани сериски линкови независни од можните CAN врски (ISO 11898 Патни возила - Промена на дигитални
информации - Controller Area Network за комуникација
со голема брзина), дозволувајќи го нивното процесуирање од страна на други електронски уреди инсталирани во возилото:
- Сегашно UTC дата и време,
- брзината на возилото,
- вкупниот пат поминат на возилото (бројач),
- тековно избраниот возач или сувозач,
- информација доколку било која картичка е моментално внесена во слотот на возачот и во слотот на сувозачот и (доколку тоа е можно) информација за кореспондирачките картички за идентификација (број на
картичка и издавачка земја).
Други податоци може исто така да бидат излезни
како додаток на оваа минимална листа.
Кога палењето на возилото е уклучено (ON), овие
податоци ќе бидат стално емитирани. Кога палењето на
возилото е исклучено (ОFF), најмалку било која промена на активностите на возачот или сувозачот и/или било кое вметнување или повлекување на картичката ќе
генерира излезни кореспондирачки податоци. Во случај кога излезните податоци се задржани кога палењето
на возилото е OFF, тие податоци ќе бидат достапни кога палењето на возилото повторно ќе биде ОN.
20. Калибрација
Калибрационата функција ќе дозволи:
- автоматско спарување на подвижниот сенсор со VU,
- дигитално подесување на константа од еуротахографот (к) во карактеристичен коефициент на моторот
(w)(мотори со два или повеќе осовински преноси ќе
бидат прицврстени со исклучувачки уред каде овие
променливи преноси автоматски ќе се внесат во линија
со односот за која опрема била прифатена од моторот).
- подесување (без лимитирање) тековното време
- подесување на вредноста на тековното броило,
- ажурирање на подвижниот сенсор на идентификаторот податоци меморирани во меморијата на податоци,
- за ажурирање или потврда на другите параметри
кои се познати на еуротахографот: идентификатор на
моторот, w,,1, големина на гуми и уредот за ограничување на брзината со регулирање ако е применливо.
Спарувањето на подвижниот сенсор со VU ќе се
состои барем во:
- ажурирање на инсталациските податоци на подвижниот сенсор одржувани од подвижниот сенсор (ако
е потребно),
- копирање од подвижниот сенсор во VU меморијата на податоци неопходниот подвижен сензор за податоци за идентификација.
Калибрационата функција ќе биде во можност за
внес на неопходните податоци преку калибрационен/префрлачки конектор во согласност со калибрациониот протокол дефиниран според насоките од Додаток 8. Калибрационата функција може да внесе неопходни податоци преку други конектори.
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21. Подесување на време
Функцијата временско подесување ќе дозволи подесување на тековното време во временски интервали од
една минути максимално и не помалку од седум дена.
Временското подесување ќе дозволи подесување на тековното време без лимитирање, во калибрационен мод.
22. Изведбени карактеристики
Моторната единица ќе биде целосно оперативна во
температурен опсег од -20 C до 70 C и подвижниот
сензор во температурниот опсег -40C до 135C. Содржината на податоците во меморијата ќе бидат сочувани
на температури до -40C. Еуротахографот ќе биде целосно оперативна на релативна влажност од 10% до
90%. Еуротахографот ќе биде заштитена од пре-напон,
инверзија на моќноста на напојување, и куси врски.
23. Материјали
Сите составни делови на еуротахографот ќе бидат
направени од материјал доволно стабилен и механички
јак (издржлив) и со стабилни електрични и механички
карактеристики.За нормални услови на работа, сите
внатрешни делови од опремата ќе бидат заштитени од
прашина и влага.Моторната единица ќе биде со заштитна класа IP 40 и подвижниот сенсор ќе биде со заштитна класа IP 64 , како што е според стандардот IEC
529. Еуротахографот ќе биде во согласност со применливите технички спецификации поврзани со ергономичната градба.Еуротахографот ќе биде заштитен од
случајни оштетувања.
24. Обележување
Ако еуротахографот на дисплеј покажува вредност
на броило и брзина, следниве детали ќе се појават на
екранот:
- блиску до знакот кој индицира далечина, единицата на мерењето на оддалеченоста, индицирана со
скратеница „km„,
- блиску до знакот кој индицира брзина,стои „km/h„
Еуротахографот може да се префрли на екранот да
покажува брзина во милји на час, во кој случај единицата на мерење на брзината ќе биде покажана со скратеницата „mph“.
Описна табличка ќе биде прицврстена на секоја поединечена компонента од опрема за снимање и ќе покажува следниве податоци:
- име и адреса на производителот на опремата,
- сериски број на производителот и година на производство на опремата,
- сериски број на опремата,
- жиг за одобрение за типот на опремата.
Кога физичката големина на табличката не е доволно за да ги содржи сите горенаведени податоци, описната плочка ќе покажува барем: името и логото на производителот и бројот на опремата.
II. ВГРАДУВАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНИ
ПРЕПОРАКИ ЗА КАРТИЧКИТЕ
1. Видливи податоци
Предната страна ќе содржи:
Зборовите „Картичка на возачот„ или „Контролна
картичка„ или „Работилничка картичка„ испринтани во
голем облик во официјалниот јазик или јазиците на
земјите кои ја издаваат картичката, во согласност со
типот на картичката.
Истите зборови на другите официјални јазици на ЕУ,
испринтани за да ја формираат позадината на картата:
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Ознаките на земјите по кои ќе се разликуваат издадените картички, отпечатена во негатив во син правоаголник и опкружен со 12 жолти ѕвезди. Ознаките се како што следи: B Белгија,DK Данска, D Германија, GR
Грција,E Шпанија,F Франција,IRL Ирска, I Италија, L
Луксембург, NL Холандија, A Австрија, P Португалија,
FIN Финска, S Шведска, UK Обединето Кралство.
Информации кои се однесуваат на картичката издадена, по броевите како што следи:

Картичките треба да се печатат со следната позадина со најистакнати бои:
- возачка картичка: бела,
- контролна картичка: плава,
- работилнича картичка: црвена,
- картичка од компанијата: жолта.
Картичките треба да ги носат најмалку следниве карактеристики за заштита на картичката од фалсификување и расипување:
- позадина на сигурносен дизајн со фини шаблони
и печатење во боја,
- во областа на фотографијата позадината на сигурносниот дизајн и фотографијата треба да се преклопат,
- најмалку една или две обоени микро печатени
линии.

Датумите треба да бидат напишани користејќи
‘дд/мм/ѕѕѕѕ’ или ‘ дд.мм.ѕѕѕѕ’ формат (ден, месец, година);
Спротивната страна ќе содржи:
Објаснување на нумерираните икони кои се појавуваат на насловната страна на картичката;
Со специфичен напишан договор на сопственикот,
информацијата која не е поврзана со раководење со
картичката смее да биде додадена, како додаток кој во
никој случај не се менува и се користи како модел за
картички.

2. Безбедност
Безбедноста на системот има за цел заштита на интегритетот и автентичноста на разменетите податоци
помеѓу картичките и опремата за снимање, заштита на
интегритетот и автентичноста на податоците симнати
од картичките, дозволувајќи записи само на картичките
од опремата за снимање, отстранувајќи ја секоја можност за фалсификување на податоците зачувани во картичките, со превенција од менување и детекција на било каков потфат од тој вид.
Со цел да се постигне безбедност на ситемот, картичката треба да ги исполни барањата за безбедност
дефинирани според насоките од Додаток 10. Картичката за еуротахограф треба да може да се чита со друга
опрема, како, персонален компјутер.
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3. Стандарди
Картичката за еуротахограф треба да ги исполнува
следниве стандарди:
ISO/IEC 7810 Идентификациони картички – Физички карактеристики
ISO/IEC 7816 Идентификациони картички – Интегрирани кола со контакти:
Дел 1: Физички карактеристики,
Дел 2: Димензии и ликација на контактите,
Дел 3: Електронски сигнали и протоколи за трансмисија,
Дел 4: Интер- -индустриски команди за размена,
Дел 8: Безбедност поврзана со интер – индустриските команди
ISO/IEC 10373 Идентификациони картички – Тест
методи.
4. Еколошки и електрични спецификации
Картичките за еуротахограф треба да се способни
да работат правилно во сите нормални климатски околности. Територијата на заедничката и барем во опсег –
250С до +700С со вообичаени пикови од 80С. Вообичени значи не повеќе од 4 часа секој пат и не преку 100
пати за време на животниот век на картичката.
Картичките треба да се способни да работат правилно во опсег на влага од 10% до 90%. Картичките за
еуротахограф треба да се способни да работат правилно во пет годишен период ако се употребуваат во во
еколошките и електричните спецификации.За време на
работата картичките треба да треба да бидат заштитени
од електростаички празнења.
5. Зачувување на податоците
За цел на овој параграф треба:
- Времињата и записите да се запишани со резолуција од една минута на еден километар;
- Вредностите на броилото да се запишани со резолуција од еден километар;
- Брзините да се запишани со резолуција од 1km/h.
Барањата за функции, команди и логички структури, зачувување на податоците на картичките се специфицирани во Додаток 2.
Овој параграф го специфицира минималниот капацитет за зачувување на различни фајлови за податоци.
Картичките треба да се способни да го покажуваат моменталниот капацитет на зачувување на опремата за
снимање на овие фајлови.
5.1 Идентификација на картичката и безбедност
на податоците
5.1.1 Идентификација на апликација
Картичките на еуротахографот треба да се способни да ги зачувааат следниве апликациони податоци за
идентификација:
- Идентификација на тахографска апликација;
- Вид на идентификација на картичката.
5.1.2 Идентификација на чип
Тахогарфските картички треба да се способни да ги
зачуваат идентификационите податоци за интегрирано
коло (IC):
- IC сериски број,
- IC производни карактеристики.
5.1.3 Идентификација на IC картичка
Картичките треба да се способни да ги зачуваат податоците за смарт картицата:
- Сериски број на картчка (вклучувајќки ги каралтеристиките на производителот),
- Лична идентификација на картчка (ID),
- Вграден ID,
- IC идентификатор.
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5.1.4 Елементи на безбедност
Картичките треба да се способни да да ги зачуваат
следните елементи на податоци за безбедност.
- Европски јавен клуч,
- Сертификат на земјата,
- Сертификат на картичка,
- Приватен клуч на картичка.
5.2 Драјвер на картичка
5.2.1 Идентификација на картичка
Драјвер на картичка треба да биде способен да ги
зачува следниве идентификациони податоци на картичка:
- Број на картичка;
- Земја која го издава, име на издавач, дата на издавање;
- Датум на почеток на валидност на картичка, датум
на истекување на картичка.
5.2.2. Идентификација
на
носителот
на
картичка
195 Возачката картичка треба да може да ги
складира следниве податоци за идентификација на носителот на картичката:
- презиме на носителот,
- име на носителот,
- дата на раѓање,
- приоритетен јазик.
5.2.3. Информација за лиценцата за возење
Возачката картичка треба да може да ги складира
следниве податоци за лиценцата за возење:
- Земјата која ја издала, името на управата која ја
издала лиценцата,
- бројот на лиценцата за возење (датата на издавање
на картичката).
5.2.4. Податоци за употребата на превозните
средства
Возачката картичка треба да може да складира, за секој календарски ден каде картичката била употребена
(користена), и за секој период на употреба за даденото
превозно средство тој ден (периодот на употреба ги
вклучува сите последователни вметнувања/отповикување циклуси на картичката во превозното средство, гледано од картичката), следниве податоци:
- датум и време на прва употреба на превозното
средство (т.е. прво вметнување на картичката за тој
период на употреба на превозното средство, или 00.00
ако периодот на употреба започнува во тој момент),
- вредноста на броилото во тој момент,
- датум и време на последната употреба на превозното средство, (т.е. последното отповикување на картичката за овој период на употреба на превозното
средство, или 23.59 ако периодот на употреба започнува во тој момент),
- вредноста на броилото во тој момент,
- VRN и регистрација на земјата на превозното
средство.
Возачката карта треба да може да складира најмалку 84 такви записи.
5.2.5. Податоци за активностите на возачот
Возачката карта треба да може да ги складира, за
секој календарски ден каде картичката била употребена или за возач пријавува активности рачно, следниве
податоци:
- дата,
- бројач за дневно присуство (растечки за еден за
секој календарски ден),
- целосното растојание поминато од возачот во текот на тој ден,
- статусот на возачот во 00.00,
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- секогаш кога возачот ги менува активностите,
и/или го менува возачкиот статус, и/или ја вметнува
или отповикува својата картичка:
- статусот на возење (екипа, поединец),
- положба (возач, совозач),
- статус на картичката (вметната, не-вметната),
- активности (возење, расположливост,работа, прекин/починка),
- време на промена.
Меморијата на картичката на возачот треба да може
да ги носи (да ги сочува) активностите на возачот за
најмалку 28 дена.
Листата на податоци во барањата треба да се складираат на начин да се овозможи враќање на активностите по редот на нивното случување, освен во случај
на временско преклопување на ситуациите.
5.2.6. Места каде дневните работни периоди
стартуваат и/или завршуваат
Возачката картичка треба да може да ги складира
следните податоци кои се однесуваат на местата каде
почнува периодот на дневната работа (работен ден)
и/или завршува, пријавен од возачот:
- дата и време на пријавување (или дата и време кое
се однесува на пријавување ако пријавувањето е направено во текот на процедурата за рачно пријавување),
- тип на пријавување (почеток или крај, услови за
пријавување),
- земја и регион на пријавување,
- вредност на броилото на превозното средство.
Меморијата на возачката картичка треба да може да
носи (чува) најмалку 42 пара на такви записи.
5.2.7. Податоци за случувањата
За целите на овој подпараграф, времето треба да
може да ги складира (сочува) со резолуција од една секунда.
Возачката картичка треба да може да ги складира
следниве случувања детектирани од опремата за снимање додека картичката е вметната:
- време на преклопување (каде оваа картичка е причина за случувањата),
- вметнување на картичката за време на возењето
(каде оваа картичка е субјект на случувањата),
- последната сесија на картичката не е коректно затворена (каде оваа картичка е субјект на случувањата),
- прекин на напојување со струја,
- грешка на податокот за движење,
- обиди за прекршување на безбедноста.
Возачката дозвола ќе биде во состојба да ги сочува
следните податоци за овие настани:
- код на настан,
- датум и време на почеток на настан (или вметнување на картичката ако настанот веќе бил отпочнат во
тоа време),
- датум и време на завршување на настанот (или
отповикување на картичката ако настанот бил отпочнат во тоа време),
- VRN и регистираната земја на возилото во која
настанот се случил.
Заб.: За настан „временско препокривање“:
- датумот и времето на почетокот на настанот ќе
коренспондираат со датумот и времето на отповиканата картичка од претходното превозно средство,
- датумот и времето на завршување на настанот ќе
кореспондира со датумот и времето на вметнувањето
на картичката во актуелното превозно средство,
- податоците на превозното средствоќе коренсподираат со актуелното превозно средство за собирен настан.
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Заб.: За настанот „последна сесија на картичката
некоректно затворена„:
- датумот и времето на почетокот на настанот ќе
коренсподираат со датумот и времето на вметнување
на картичката на сесијата некоректно затворена,
- датум и време на крајот на настанот ќе коренсподира на датумот и времето на вметнување на картичката на сесијата за време на која настанот бил откриен
(тековна сесија),
- податоци на превозното средство ќе коренсподираат на превозното средство во кое сесијата не била коректно затворена.
Картичката на драјверот ќе биде способна да чува
податоци за шест неодамнешни (последни) настани од
ист тип. (т.е. 36 настани).
5.2.8. Податоци за грешки (дефекти)
За потребите на овој параграф, времето ќе се снима
со резолуција од една секунда.Картичката на драјверот
ќе биде способна да чува податоци поврзани со следниве грешки откриени од еуротахографот додека картичката се внесувала.
- погрешна картичка (каде оваа картичка е предмет
на настанот),
- грешка на опремата за снимање.
Картичката на драјверот ќе биде во состојба да ги
чува следниве податоци за овие грешки:
- погрешен код,
- датум и време на почетокот на грешката (или од
внесувањето на картичката ако грешката е во тек во тој
момент),
- датум и време на крајот на грешката (или од повлекувањето на картичката ако грешката е во тек во тој
момент),
- VRN и регистрација на земјата на превозното
средство во кој се случила грешката.
Картичката на драјверот ќе биде во состојба да ги
чува податоците за време од дванаесет најнови грешки
од секој тип (т.е. 24 грешки).
5.2.9. Податоци за контролни активности
Картичката на драјверот ќе биде во состојба да ги
чува следниве податоци поврзани со контролни активности:
- датум и време на контрола,
- број на контролната картичка и картичката издадена од земјата,
- тип на контрола (покажување и/или принтање
и/или VU префрлање(downloading) и/или префрлањена
картичка (види забелешка),
- период на префрлање, во случај на префрлање,
- VRN и регистрација на земја членка на превозното средство во која е извршено контрола.
Забелешка: безбедносните барања бараат да картичката која се префрла ќе биде снимена ако се извршило
преку еуротахографот.Картичката на драјверот ќе биде
во состојба да сочува еден таков запис.
5.2.10. Податоци за сесиите на картичката
Картичката на драјверот ќе биде во состојба да ги
сочува податоците што се поврзани со превозните
средства кој ја отвара тековната сесија:
- датум и време кога сесијата била отворена (т.е.
внесувањето на картичката) со резолуција од една секунда,
- VRN и регистрираната земја.
5.2.11. Податоци за посебните услови
Картичката на драјверот ќе биде во состојба да ги
чува следните податоци поврзани со специфичните услови внесени додека Картичката била внесена (каков и
да е процепот):
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- датум и време на влез
- тип на специфични услови.
Картичката на драјверот ќе биде способна да чува
56 такви податоци.
5.3. Работилничка картичка
5.3.1. Безбедносни елементи
Работилничката картичка ќе биде во состојба да го
чува персоналниот идентификационен број (PIN код).
Работилничката картичка ќе биде восостојба да ги чува
криптографските клучеви потребни за спарување на
подвижните сензори со единиците на возилото.
5.3.2 Идентификација на картички
Работилничката картичка ќе биде во состојба да ги чува следниве податоци на идентификационата картичка:
- број на картичка,
- земја издавач, издавач име на авторитетот, дата на
издавање,
- картичка со почеток на валидната дата, картичка
со дата на истекување.
5.3.3. Сопственик на идентификациската картичка
Работилничката картичка ќе биде во состојба да ги
чува следниве податоци за сопственикот на идентификационата картичка:
- назив на работилницата,
- адреса на работилницата,
- презиме на сопственикот,
- име на сопственикот,
- јазик кој се преферира.
5.3.4. Податоци за користење на превозното
средство
Работилничката картичка ќе биде во состојба да сочува податоци за искористеноста на возилата на исти
начин како и картичката на драјверот.Работилничката
картичка ќе биде во состојба да чува барем 4 такви записи.
5.3.5. Податоци за активноста на возачот
Работилничката картичка ќе биде во состојба да ги
сочува податоците за активностите на возачот на ист
начин како и возачката картичка.Работилничката картичка ќе биде во состојба да ги чува податоците за
активностите на возачот за барем еден ден од средната
вредност на активностите на возачот.
5.3.6. Податоци за започнувањето на дневниот
период за работа и/или кога завршува
Работилничката картичка ќе биде во состојба да ги
чува дневните работни периоди почеток и/или крај на
записите на ист начин како и возачката картичка. Работилничката картичка ќе биде во состојба да чува барем три пара на такви записи.
5.3.7. Податоци за настаните и грешките
Работилничката картичка ќе биде во состојба да чува записи од настани и грешки на ист начин како и возачката картичка.Работилничката картичка ќе биде во
состојба да чува податоци за три најнови настани од
ист тип (т.е. 18 настани) и шест најнови грешки од секој тип (т.е. 12 грешки).
5.3.8 Податоци за контолните активности
Работилничката картичка ќе биде во состојба да ги
чува записите од контролните активности на ист начин
како и возачката картичка.
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5.3.9. Податоци за калибрација и времето на подесување
Работилничката картичка треба да може да ги поседува записите за калибрација и/или времето на подесување изведено додека картичката е вметната во еуротахографот.Секој калибрационен запис треба да ги поседува следните податоци:
- цели на калибрацијата (прва инсталирање, инсталирање, периодично инсталирање)
- идентификација на возилото,
- ажурирање или потврдување на параметри (w, k, l,
големина на гуми, подесувања на уредот за ограничувања на брзината, броило(стара и нова вредност), дата
и време (стара и нова вредност),
- идентификација на еуротахографот (VU part
number, VU сериски број, сериски број на сензорот за
движење).
Работилничката картичка треба да може да складира најмалку 88 вакви записи.Работилничката картичка
треба да поседува бројач кој го покажува вкупниот
број на калибрации изведени со картичката. Работилничката картичка треба да поседува бројач кој го
покажува бројот на клибрации изведени од последното
симнување.
5.3.10. Податоци за посебните услови
Работилничката картичка треба да биде во можност
да ги складира релевантните податоци за специфичните услови на ист начин како и возачката картичка. Работилничката картичка треба да биде во можност да
складира два вакви записа.
5.4. Контролна картичка
5.4.1 Идентификација на картичка
Контролната картичка треба да биде во можност да
ги складира следните податоци за идентификација на
картичката:
- број на картичката,
- Земја издавач, име на авторитето издавач, дата на
издавање,
- дата на почетокот на валидност на картичката,
дтата на истекување на картичката.
5.4.2 Идентификација на сопственикот на картичката
Контролната картичка треба да биде во можност да
ги складира следните податоци за идентификација на
сопственикот на картичката:
- Име на контролното тело,
- Адреса на контролното тело,
- Презиме на сопственикот,
- Првото име (првите имиња) на сопственикот,
- Префериран јазик.
5.4.3 Податоци за контролните активности
Контролната картичка треба да биде во можност да
ги складира следните податоци за контролните активности:
- Дата и време на контролата,
- Тип на контрола (приказана и/или испринтана
и/или VU симнување и/или симнување на картичката),
- Периоди на симнување (доколку постојат),
- VRN и регистрација на надлежното тело на земјата на возило кое е контролирано,
- Број на картичка и земјата која ја издала истата, на
возачката картича која е контролорана.
Контролната картичка треба да може да чува најмалку 230 такви записи.
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5.5 Картичка на компанијата
5.5.1 Идентификација на картичка
Картичката на компанијата треба да може да ги чува следниве податоци за идентификација на картичка
- Број на картичка
- Издавачка земјата, името на авторитетите кои издаваат, дата на издавање
- Кога започнува валидноста на картичката, дата на
истекување на картичката (ако има).
5.5.2. Идентификација на сопственикот на картичката
Картичката на компанијата треба да може да ги складира следниве податоци за идентификација на сопственикот на картичката:
- Име на компанијата
- Адреса на компанијата.
5.5.3 Податоци за активности на компанијата
Картичката на компанијата треба да може да ги складира следниве податоци за активност на компанијата:
- Дата и време на активноста,
- Вид на активност (VU заклучување и/или отклучување, и/или VU префрлање и/или префрлање на картичката),
- Префрлање на период (ако има),
- VRN и земја членка регистрирање на авторитети
на возилото,
- Број на картичка и издавање на картичка на земја
(во случај на префрлање на картичката),
Картичката на компанијата треба да задржи најмалку 230 такви записи.
_______________

2271.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА
СУДИИТЕ ОД АПЕЛАЦИОНО ПОДРАЧЈЕ БИТОЛА
(„Службен весник на РМ“ бр. 112 од 04.09.2008 година)

Во Решението за спроведување на дополнителен избор
за член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите од Апелационо подрачје Битола („Службен
весник на РМ“ бр. 112 од 04.09.2008 година), се врши исправка така што под „II“ од Решението наместо „30.09.2008
година“ треба да стои „01.10.2008 година“.
Бр. 07-1573/3
Комисија за спроведување избор
10 септември 2008 година на член на Судскиот совет
Скопје
на Република Македонија
од редот на судии
Претседател,
Васил Грчев, с.р.
__________
АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ
ОБВИНИТЕЛИ
2272.
Врз основа на член 9, став 1, алинеjа 1 од Законот
за Академијата за обука на судии и јавни обвинители
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06), а
во врска со член 94, став 2 од Статутот на Академијата,
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.99/06),
Управниот одбор на Академијата, на седницата одржана на 4.9.2008 донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ПОЧЕТОКОТ, ТЕКОТ НА ОДВИВАЊЕTO, РЕДОТ И ДИСЦИПЛИНАТА, ДИСЦИПЛИНСКАТА
ОДГОВОРНОСТ И ДРУГИTE ПРАВА И ОБВРСКИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЧЕТНА ОБУКА
ВО АКАДЕМИЈАТА
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА-(НАСТАВА ВО АКАДЕМИЈАТА)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување
Член 1
Со овој правилник се уредуваат заедничките правила за траењето, статусот, правата и обврските на кандидатите за почетна обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители, откажувањето од обуката и од
полагањето на завршниот испит, одржувањето на редот
и дисциплинската одговорност во целиот тек на почетната обука и посебните правила за почетокот, текот и
времетраењето, начинот и методологијата на одвивање,
правата и обврските на кандидатите и на едукаторите,
критериумите и елементите за вреднување на успехот,
оценувањето и евиденцијата во текот на теоретската
настава. Сето ова е во согласност со Програмата за теоретска настава, а врз основа на начелата на јавност и
информираност за работењето на Академијата.
II. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ
Општи цели на почетната обука
Член 2
Создавањето високо обучени, компетентни и ефикасни судии и јавни обвинители е основен предуслов
за владеење на правото и заштита на човековите права
и слободи и создавање на квалитетна правда во интерес
на граѓаните.
За остварување на овие цели, Академијата, преку
почетната обука ќе обезбедува кандидатите за судии и
јавни обвинители да добијат продлабочени знаења од
правната област, знаења од националното и меѓународното материјално и процесно право од практичен аспект,
да стекнат способност за ефикасно, независно и непристрасно одлучување, основни технички способности и
вештини потребни за секојдневно извршување на
професијата, да употребуваат јасен, разбирлив јазик при
изработка на процесните акти, при изучувањето и примената на европската димензија на правото, отвореност
кон компаративните искуства, како и плуралистичко
сфаќање на социјалната средина и на мултикултурноста
на општеството во кое ќе ги донесуваат одлуките.
Почеток и траење на почетната обука
Член 3
Почетната обука, во траење од 15 месеци, започнува на 15 септември од тековната година и се состои од:
- теоретска настава (настава во Академијата), во
траење од 5 месеци и
- практична обука,( менторска фаза) во траење од
10 месеци, вклучувајќи и подготовка за полагање завршен испит.
Статус на кандидатите
Член 4
Лицата кои се примени во Академијата и кои ја посетуваат почетната обука стекнуваат статус на учесници или слушатели на почетната обука, за што им се издава академска легитимација.
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Академската легитимација на учесникот му служи
за легитимирање како учесник во почетната обука во
академијата од соодветната генерација пред органите,
установите и институциите во кои се одвива почетната
обука, односно каде тој ги реализира дополнителните
практични активности.
Формата и содржината на академската легитимација ја утврдува директорот на Академијата со посебна
одлука.
Учесникот кој со успех ја завршил почетната обука,
согласно со чл.41, ст. 2 од Законот за Академијата,
стекнува статус на кандидат за судија или јавен обвинител, за што му се издава уверение.
Права и обврски на кандидатите
Член 5
Во тек на траењето на целата почетна обука на
учесниците им се загарантирани следниве права:
- месечен надоместок во висина од 70% од просечната плата на стручен соработник во основен суд и
право на колективно осигурување, согласно со прописите за осигурување;
- ефективна обука за стекнување знаења и вештини
неопходни за извршување на судската и обвинителската професија;
- навремено информирање за сите релевантни прашања што се однесуваат на одвивањето на почетната
обука;
- континуирано вреднување на стекнатите знаења и
вештини според единствени критериуми и елементи;
- користење на библиотеката, наставните материјали, опремата и просториите според утврдените правила
на Академијата, или на соодветната институција во која се изведува обуката;
- писмено евидентирање на редовноста, активноста,
степенот на исполнувањето на наставните задачи, на
оценките и бодовите од страна на одделниот едукатор
или ментор во евидентните дневници.
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II. ТЕОРЕТСКА НАСТАВА
Член 8
Теоретската настава се изведува во просториите на
Академијата, во работни денови и во тек на работното
време.
По потреба, а во согласност со наставните програми, наставните планови и распоредот на часовите, теоретската настава може да се изведува и надвор од Академијата, како и по завршување на работното време и
во неработни денови.
Времетраењето на еден наставен час изнесува 45
минути.
Дневната настава што се одржува во Академијата,
започнува во 8 часот и 30 минути и по правило трае 7
часа, со паузи помеѓу часовите во траење од по 10 минути и пауза за ручек во траење од 30 минути.
Вкупниот број часови од теоретска настава изнесува 720 часа, од кои 50% се практичен дел. Конкретниот
сооднос на теоретскиот и практичниот дел по секој одделен предмет е регулиран со Програмата за теоретска
настава, а детално е определен со распоредот на часови
за тековната година.
Предмет и содржина на теоретската настава
Член 9
Во тек на теоретската настава се изучуваат и се
обработуваат правни, општи и специјални предмети.
Правни предмети се:
1. Кривично право, со изготвување процесни акти;
2.Граѓанско право, со изготвување процесни акти;
3. Трговско право;
4. Уставно право;
5. Управно право;
6. Меѓународно право;
7. Право на Европска унија.

Начин на одвивање и регулирање на практичната
обука

Општи предмети се :
1. Комуникациски вештини, управување со предмети, односи со јавноста;
2. Информатички технологии со правно пребарување;
3. Реторика и правно аргументирање;
4. Етика, деловна култура и деонтологија;
5. Странски јазици (правна терминологија од англиски или француски јазик).
Специјални предмети се :
1. Криминалистика;
2. Судска медицина;
3. Судска психологија;
4. Судска психијатрија;
5. Алтернативно решавање спорови.
Бројот на часовите за секој наставен предмет се
определува во зависност од природата и сложеноста на
материјата, како и од значајноста за успешно извршување на судската и обвинителската професија.
При определувањето на степенот на застапеност на
одделни области и теми од член 9, став 1 од овој Правилник, се обезбедува соодветен однос помеѓу правните теми и комплементарните теми (социолошки, културолошки), што овозможува учесниците да стекнат
мултидисциплинарен пристап кон проблемите од современото општество.

Член 7
Практичниот дел од почетната обука се спроведува
под насоки и упатства на менторите–судии и јавни обвинители и се регулира со Правилникот и Програмата
за практична настава.

Член 10
Видот и бројот на предметите, бројот на наставните
часови за секој предмет од член 9 од овој Правилник,
темите и поттемите се определуваат со Програмата за
теоретска настава која се ревидира и усвојува за секоја

Член 6
Учесниците на почетната обука ги имаат следниве
обврски:
- редовно и навремено посетување на наставата,
согласно со распоредот на часовите;
- активно учество и навремено извршување на задачите дадени од едукаторите или од менторите, согласно со потребите на програмите за теоретска и практична настава;
- почитување на правилата предвидени со општите
акти на Академијата, како и на институциите во кои
се изведува практичниот дел од обуката;
- чување, (како доверливи информации), на податоците од судските, обвинителските и другите предмети
што ќе ги осознаат во текот на обуката во Академијата
и институциите во кои се изведува практичната обука;
- домаќинско ракување со инвентарот, опремата,
книгите, наставните материјали на Академијата и институциите за практична обука, како и пријавување на
секое воочено оштетување на истите.
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нова почетна обука, согласно со актуелните измени во
законодавството и практиката и резултатите од извршената евалуација.
Врз основа на Програмата од став 1 на овој член се
изготвува Наставен план со кој поблиску се уредуваат
целите и задачите на секој поодделен предмет, бројот
на часовите алоцирани за секоја од наставните теми и
поттеми, наставната содржина, методите со кои се
обезбедува практичен пристап и наставниот материјал
(задолжителна и дополнителна литература).
Наставниот план од став 2 на овој член го изработуваат едукаторите.
Доколку за еден наставен предмет, согласно со
Програмата за теоретска настава, обуката ја изведуваат
повеќе едукатори, тие сочинуваат едукаторски тим. Секој едукатор од едукаторскиот тим во координација со
останатите членови од едукаторскиот тим го изготвува
наставниот план за својот дел од предметот, по што
едукаторскиот тим изработува заеднички Наставен
план за тој предмет.
Секој едукаторски тим од своите редови избира координатор кој е задолжен за усогласување на наставните содржини, литературата и формите на оценување.
Наставниот план се доставува до Академијата, во
примерен рок пред почетокот на наставата, а го одобрува директорот на Академијата.
Врз основа на Програмата за теоретска настава, а во
согласност со наставните планови од став 2 на овој
член, стручната служба на Академијата, во координација со директорот на Академијата изготвува неделен и
месечен распоред на часови кој се објавува на огласната табла и на интернет страницата на Академијата.
Организација и методологија
Член 11
Заради остварување на целите од член 2 на овој
Правилник едукаторите се должни во реализацијата на
часовите да применуваат методолошки плурализам комбинација на теоретски и практичен пристап, во сооднос 50:50.
Теоретскиот дел од наставата може да се реализира
преку следниве наставни методи и техники:
- предавања – само во мерка неопходна за примена
на правото;
- поткрепа на материјалот со примери од практиката;
- континуирано интерактивно учество на кандидатите на часовите;
- дебати и дискусии за правни проблеми или дилеми;
- презентација на актуелни правни и општествени
проблеми;
- компаративни примери од правните системи на
другите држави;
- други методи и техники, според наоѓање на едукаторот.
Практичниот дел од наставата може да се реализира
преку следниве наставни методи и техники:
- индивидуални и групни тестови и вежби;
- анализа и решавање на вистински и хипотетички
случаи;
- учество во симулирани случаи со играње улоги;
- изработка на процесни акти и други писмена;
- индивидуална и групна изработка на есеи за актуелни правни состојби и проблеми;
- анализа на постоечки закони или предлогзаконски
текстови;
- подготовка на извештаи, завршни зборови и други
усни презентации;
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- посети на државни и други органи и институции,
по избор на едукаторот, поврзани со конкретно обработувана тема;
- учество во континуираната обука организирана од
Академијата, други институции или НВО;
- учество во програмите за размена организирани
од други институции за обука во Европа и светот и од
Европските и меѓународните тренинг - мрежи (Lisbon
network и ЕЈТН - Europian Judicial Training Network);
- други методи по избор на едукаторите со кои ќе
се стимулира интерактивно учество.
Форми на учество на учесниците во управувањето
Член 12
Слушателите на теоретската настава (учесниците)
имаат право:
- да даваат сугестии и мислења;
- анонимно да го оценуваат секој едукатор во поглед на квалитетот на наставните содржини, методите
на обука, актуелноста и достапноста на наставниот материјал, како и на целокупната организација од Академијата, и тоа месечно и сумарно - на крајот на обуката,
со оценки, како и описно, согласно со евалуационите
обрасци на Академијата;
- да иницираат измена и дополнување на секоја од
наставните активности, на законската и подзаконска
регулатива во врска со работењето на Академијата, а
се со цел за поголема ефикасност и подобрување на организацијата;
- да иницираат состаноци со управувачкиот и со
едукаторските тимови заради дискутирање по одделни
предлози и проблеми воочени во текот на наставата;
- да поднесуваат усни или писмени поплаки и жалби за сите наставни активности до Управата на Академијата, преку стручната служба на Академијата.
Обврски на едукаторите
Член 13
Во тек на теоретската настава едукаторите се
должни:
- пред почетокот на теоретската настава за секоја
генерација поодделно, за секој предмет да изработат и
да реализираат Наставен план, согласно со член 10,
став 2 од овој Правилник, а според Програмата за теоретска настава;
- да ги комбинираат часовите со практична работа,
во проценти од најмалку 50 %, со обработка на случаи
од домашната практика (провостепените, а особено одлуките и ставовите на повисоките судови и практиката
на другите национални правосудства и на меѓународните судови);
- да охрабруваат и да провоцираат активна партиципација на секој од учесниците, да ги стимулираат
нивните творечки капацитети, да развиваат натпреварувачки амбиент, а се со цел за подобрување на знаењата;
- на секој час да задаваат задачи кои би можеле да
бидат основа за оценување, како и домашни задачи за
обработуваната тема;
- однапред да ја најавуваат тематската целина, заради навремена подготовка на учесниците за активно
учество;
- да одберат модерни наставни методи за теоретската настава, со употреба на современи наставни техники, видео - презентации, филмови, Power Point и др.;
- писмено да ги евидентираат активностите на секој
учесник и да ги оценуваат, согласно со одредбите за
оценување од овој Правилник;
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- по реализација на секој наставен час да пополнат
евидентен лист за начинот на реализацијата на часот во
кој ќе ги назначат обработените теоретски содржини и
реализираната практична работа во врска со тие содржини (а во сооднос како во точка 2 од овој член) и да
го достават до одделението за финансиско материјално
работење на Академијата за да може, врз основа на
истиот, да се врши исплата на надоместокот.
Член 14
Секој едукатор, во текот на реализирањето на соодветната наставна целина, е должен:
- редовно да ги одржува часовите, согласно со објавениот распоред на часови, а во случај на спреченост,
однапред, навремено да ја извести стручната служба
заради несметано одвивање на наставата;
- да води и со свој потпис да ја заверува писмената
евиденција во евидентниот дневник;
- да ги информира учесниците за добиените оценки,
како и за критериумите за оценувањето;
- навремено, пред почетокот на обуката,до Академијата да ѓи доставува потребните наставни материјали
заради дистрибуирање до учесниците;
- за потребите на наставата да ги стави на располагање на Академијата сите наставни материјали, како и
сам/со едукаторскиот тим, да изработи скрипта со работни материјали за својот предмет, согласно со наставните планови ;
- за своите и за предлозите и сугестиите на учесниците во врска на наставата да ја известува управата на
Академијата.
Член 15
Писмената евиденција содржана во евидентниот
дневник, според член 13, став 7 опфаќа:
- опис на секој одржан час преку наведување на
обработуваната тема, содржината на активноста, применетите наставни методи и техники, употребените работни материјали;
- присутност или отсутност на секој учесник на секој наставен час или на друг вид активност предвидена
во член 11, став 3 од овој Правилник;
- степенот на учество и инволвираноста на учесниците во секоја активност, ангажираноста и прогресот
во учењето;
- начинот и формите на континуираната проверка
на знаењата, како и добиените оценки изразени преку
подбодови.
Заради формирање на оценката за секој предмет, како и заради конечната оценка изразена во бодови од целата настава, едукаторот е должен целата писмена евиденција за постигнатиот прогрес и резултатите од обуката, како и сите материјали и акти изработени од учесникот, да ги достави до стручната служба на Академијата
заради приклучување кон досието на учесникот.
Член 16
Едукаторите од секој едукаторски тим, на своја или
на иницијатива на учесниците, се должни, по потреба,
а најмалку еднаш месечно да одржуваат средби со
управувачкиот тим на Академијата заради воедначување на наставните методи и на начинот на оценување,
како и заради дискутирање за воочените проблеми.
Отсуства од теоретската настава
Член 17
Учесникот е должен однапред, а во ненадејни или
итни случаи дополнително, да го пријави секое отсуство од теоретската настава.
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Барање за оправдување на своето отсуство учесникот доставува до едукаторот од чија настава отсуствувал.
Едукаторот ја оценува оправданоста на отсуството
и за тоа потпишува потврда за оправданоста или неоправданоста на отсуството, која, како формулар, ја изготвува Академијата и ја доставува до стручната служба на Академијата, заради приклучување во досието на
учесникот и тоа во рок од 24 часа. За секое неоправдано отсуство од наставата едукаторот има право да го
опомене учесникот.
Секое отсуство од наставата се регистрира од
стручната служба во Академијата и се регулира согласно со актите на Академијата и со Законот за работни
односи.
IV. ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ
Член 18
Оценувањето на постигнатиот успех во теоретската
настава на учесниците го вршат едукаторите.
Доколку еден предмет го изведува едукаторски
тим, оценувањето го врши секој едукатор за својот дел,
согласно со бројот на часовите, и тоа преку тестови за
проверување на знаењето/оспособеноста, активното
учество во реализацијата на часовите, писмените работи-есеи, и домашните работи што тој ги реализирал, а
крајната оценка за тој предмет ја утврдува едукаторскиот тим според правилата и критериумите дадени во
овој Правилник.
Елементи за оценување на степенот на учество и
на успешноста во реализираните активности
Член 19
Во тек на наставата едукаторите вршат континуирана евалвација на секој учесник.
Едукаторите водат писмена евиденција за елементите на евалвацијата, критериумите за оценување и добиените подбодови за секој учесник. За предметите во
кои се вклучени повеќе едукатори, едукаторскиот тим,
по завршување на наставата, ги определува вкупните
бодови што ги постигнал учесникот.
Евалвацијата ќе биде воедначена и фокусирана кон
оценка на подготвеноста и степенот на совладаноста на
основните работни и професионални вештини на учесниците за ефикасно вршење на судската, односно обвинителската функција.
Член 20
Предмет на евалвација се следниве компоненти:
- степенот на инволвираност на учесниците во процесот на учење;
- прогресот во стекнувањето и во зголемувањето на
теоретските знаења, (информацијата), но и проверката
на способноста за нивна примена во практиката (know
how);
- способноста за писмено изразување (изработка на
процесни акти) и усно изразување (аргументација);
- способноста за логично мислење и за оценка на
доказите, за разграничување на фактички од правни
прашања;
- способноста за одлучување;
- комуникациските способности;
- должностите и ставовите кон улогата на судија и
јавен обвинител во општеството и односите со другите
учесници во постапката;
- односот кон исполнување на етичките стандарди
на професијата.
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Проверувањето и оценувањето ќе се врши преку
следниве форми за проверување на оспособеноста на
учесниците:
- периодични тестови за проверување на знаењето/оспособеноста за практична примена и толкување на
законите за изучената тематска целина;
- активно учество во реализацијата на теоретскиот
и практичниот дел на часовите, како и во дополнителните активности (степенот на вклученост на учесникот
во реализација на часот во врска со обработуваната тема, реализирани практични активности, успешноста на
реализацијата на доделената улога во симулационите
вежби, успехот при пронаоѓањето решенија на вистинити или хипотетички случаи, учество и интерес за дополнителни активности и ангажмани, по сопствена
иницијатива или на кои е упатен и др.);
- писмени вежби на часовите - есеи (изработка на
пресуди и други процесни акти, анализа на хипотетички случаи, написи за актуелни правосудни теми);
- домашни работи (семинарски работи на теми поврзани со судско- обвинителската професија, извештаи
од посети на институции, извештаи за учеството на семинари во и надвор од Академијата, извештаи од студиски посети во РМ и во странство, според наставниот
план, како и други видови дополнителни активности).
Академијата ќе води евиденција за учеството на
учесниците во секоја дополнителна наставна активност
и семинар.
Начин на оценување
Член 21
Оценувањето на учесниците се изразува квантитативно преку бодови.
Бодовите што секој учесник може да ги добие за
секој одделен предмет однапред се определени во
Прегледот на бодови, според бројот на часови утврдени за тој предмет, согласно со Програмата за теоретска
настава, при што 24 часа (вклучувајќи ги теоретските и
практичните часови) се еднакви на 1 бод.
Бодовите за секој одделен предмет се добиваат преку освојување подбодови, според одредбите на овој
Правилник.
Член 22
За наставните предмети или целини кои ги предаваат повеќе едукатори вкупниот износ на бодови за тој
предмет претставува збир на одделните бодови на секој
од едукаторите од тој едукаторски тим.
За секоја генерација учесници, пред започнувањето
на теоретската настава, со месечниот распоред на часови се определуваат темите, областите и термините во
кои ќе бидат спроведени:
- тестовите за проверување на знаењето/ оспособеноста;
- активното учество во реализацијата на теоретскиот и практичниот дел на часовите (во кое се вбројува и
дополнителната активност);
- писмените вежби/есеи;
- домашните работи;
- едукаторите кои тоа ќе го спроведат, водејќи притоа сметка за соодветната застапеност на наведените
активности во сите делови од конкретниот предмет.
Конкретната тема за секоја од наведените форми за
проверување на оспособеноста на учесниците ја определува едукаторот кој ја реализира истата.
Член 23
Во вкупниот успех на учесниците кои ја следеле
почетната обука, успехот постигнат во текот на теоретската настава се вреднува со најмногу 30 бодови и се
изразува во броеви до втора децимала.
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Учесникот треба да освои најмалку 80% од предвидените бодови, односно најмалку 24 бодови за да се
смета дека успешно ја завршил теоретската настава.
Член 24
Бодовите за секој предмет се формираат на седници
на едукаторите или едукаторските тимови одржани во
последната недела од теоретската настава.
Едукаторите, односно едукаторските тимови, можат, покрај бодовите, да дадат и описни забелешки и
коментари кои ќе се земат предвид при формирање на
конечната оценка од почетната обука.
На седниците на едукаторите и едукаторските тимови на кои се формираат бодовите за секој предмет
присуствува директорот на Академијата и за истата се
води записник.
Со податоците од записникот за добиените бодови
на учесниците Академијата постапува согласно со Законот за заштита на лични податоци и Законот за пристап до јавни информации, а истите се чуваат согласно
со правилата за архивско работење.
Во записниците за формирање на бодовите на секој
едукатор или тим се внесуваат крајните бодови од теоретската настава за секој учесник за тој предмет.
Врз основа на утврдените вкупни бодови за секој
учесник по секој предмет директорот на Академијата
изготвува список на учесниците кој се објавува на огласната табла на Академијата во рок од 8 дена по завршување на теоретската настава.
Критериуми и начин на бодирање
Член 25
Учесниците за теоретската настава можат да добијат најмногу 100 подбодови кои се еднакви на максималниот број бодови утврдени за секој поодделен предмет, а кои се дадени во Прегледот на бодови кој е составен дел на Програмата за теоретска настава.
Пресметувањето на бодовите врз основа на подбодовите се изразува бројчено до втора децимала.
Критериуми за бодирање и нивно учество во формирањето на подбодовите
Член 26
Бодирањето на учесниците се врши според критериумите, според кои, по секој поодделен предмет можат да се освојат следниве подбодови кои ја формираат
крајната оценка за тој предмет/целина:
1. преку тестови за проверување на
знаење –
2. преку Активно учество во реализацијата на теоретскиот и практичниот дел на часовите –
3. преку писмените работи – есеи –
4. преку домашните работи –
5. преку Присуство на часовите
(вклучувајќи ја и дополнителната
активност) –

до 40 подбодови;
до 20 подбодови;
до 20 подбодови;
до 10 подбодови;
до 10 подбодови.

Тестови за проверка на знаењето/оспособеноста
Член 27
Проверка на знаењето/оспособеноста на учесниците
се врши со периодични писмени тестови од конкретна
тема.
Бројот на тестови за проверување на знаењето/оспособеноста зависи од бројот на часови кои се
предвидени за секој предмет, па во зависност од тоа
сите предмети/целини се делат на следниве три групи:
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1. Прва група – предмети со предвидени до 24 часа
(вклучувајќи ги теоретските и практичните часови) за
кои се спроведува 1 тест за проверување на знаењето/оспособеноста и тоа во последната недела од реализирањето на предвидените часови за тој предмет.
2. Втора група - предмети со предвидени до 48 часа
(вклучувајќи ги теоретските и практичните часови) за
кои се спроведуваат 2 теста за проверување на знаењето/оспособеноста и тоа: еден во десеттата недела и
еден во последната недела од реализирањето на предвидените часови за тој предмет.
3. Трета група-предмети за кои се предвидени над
48 часа (вклучувајќи ги теоретските и практичните часови) за кои се спроведуваат 4 теста за проверување на
знаењето/оспособеноста и тоа: еден во петтата недела,
еден во десеттата недела, еден во петнаесеттата недела
и еден во последната недела од реализирањето на предвидените часови за тој предмет.
Бројот на подбодови што може да се добијат на тестовите е различен и е во зависност од групата во која
спаѓа одделниот предмет, така што:
1. За првата група предмети од тестот можат да се
добијат најмногу до 40 подбодови.
2. За втората група предмети за секој од двата теста
можат да се добијат најмногу до 20 подбодови или од
двата теста заедно најмногу до 40 подбодови.
3. За третата група предмети за секој од четирите
теста можат да се добијат најмногу до 10 подбодови,
или од четирите теста заедно најмногу до 40 подбодови.
Секој тест за проверување на знаењето/ оспособеноста содржи прашања поврзани со материјата која се
обработувала во изминатиот период и практични случаи за решавање.
Прашањата за тестот може да бидат со заокружување на еден од повеќе зададени одговори или во вид на
давање одговор на поставено прашање.
Бројот на прашања и практичните случаи за решавање зависи од групата на која и припаѓа одделниот
предмет, така што:
1. За предметите од првата група тестот содржи 12
прашања поврзани со целиот материјал што се предавал во теоретскиот дел за кои точниот одговор се вреднува со по 1 подбод и 4 практични случаи за решавање
за кои точниот одговор се вреднува со по 7 подбодови.
2. За предметите, односно областите од втората група секој од двата тестови содржи по 6 прашања поврзани со материјалот што се предавал во теоретскиот дел
во тој период за кои точниот одговор се вреднува со по
1 подбод и по 2 практични случаи за решавање за кои
точниот одговор се вреднува со по 7 подбодови.
3. За предметите, односно областите од третата група секој од четирите тестови содржи по 3 прашања поврзани со материјалот што се предавал во теоретскиот
дел во тој период за кои точниот одговор се вреднува
со по 1 подбод и по 1 случај за решавање за кои точниот одговор се вреднува со по 7 подбодови.
Фондот на прашања и практичните случаи за решавање за тестовите ги изготвува едукаторот, односно
едукаторскиот тим.
Прашањата со точните одговори за секој поединечен тест ги избира едукаторот, односно тимот на едукатори непосредно пред спроведувањето на секој тест
и ги доставува до директорот на Академијата 3 дена
пред тестирањето, по што стручната служба врши умножување на тестовите.
Едукаторот кој го спроведува тестот, го прегледува
и оценува тестот според однапред определените подбодови за тој предмет и води евиденција за подбодовите
што ги добил секој кандидат.
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Времетраењето на тестовите е различно и може да
биде од 1 до 2 поврзани часови и истото се определува
според сложеноста на тестот, а се изразува во месечниот распоред на часови.
Активно учество во реализацијата на теоретскиот
и практичниот дел на часовите
Член 28
Активното учество во реализацијата на теоретскиот
и практичниот дел на часовите се оценува преку реализирани активности на учесниците, како во текот на теоретскиот и практичниот дел од наставата, така и на дополнителните активности предвидени во член 20, став
2, алинеја 2 од Правилникот и за тоа учесникот може
да добие најмногу до 20 подбодови.
Во тек на наставата по одделен предмет, секој од
учесниците, по свој избор или по избор на едукаторот,
може да реализира:
- неколку активности поврзани со теоретскиот дел
од наставата (член 11, став 2 од Правилникот) кај секој
едукатор, односно кај секој од едукаторите од едукаторскиот тим секој од учесниците може да реализира
најмногу до 10 подбодови, и
- 2 активности на часовите поврзани со практичниот
дел од наставата (член 11, став 3 од Правилникот), кои
се вреднуваат со по 5 подбодови, односно секој од учесниците може да реализира најмногу до 10 подбодови.
Оценувањето на поединечната активност во теоретскиот и практичниот дел од наставата од претходниот
став на овој член го врши едукаторот кај кој е реализирана активноста, а врз основа на начинот на реализација на активноста, актуелноста на темата, способноста
на учесникот да ја презентира темата, примената на
техниките за презентирање, способноста за задржување на вниманието на учесниците и оценката на останатите учесници.
Секој едукатор, односно едукаторскиот тим составува конкретен план за спроведување и бодирање на
овие активности и оценувањето го врши во согласност
со планот, веднаш по реализацијата на активноста, додека вкупниот број добиени подбодови за ваквата
активност се пресметува од едукаторот, односно од
едукаторскиот тим на крајот на теоретската настава.
Како активности кои се оценуваат во текот на теоретските часови можат да бидат: поставувањето прашања, учеството во дискусии, дебатирањето по одделни
теми, одговорите на поставени прашања поврзани со
темата и други активности по наоѓање на едукаторот.
Како активности кои се оценуваат во тек на практичните часови можат да бидат: усни презентации од
учесникот, успешноста на реализацијата на доделената
улога во симулационите вежби, успехот при решавањето на вистинити или хипотетички случаи, извештаите
од дополнителните активности и ангажирањата на
иницијатива од едукаторот или учесникот.
Писмени работи
Член 29
Писмените работи (есеи) се оценуваат преку реализација на активностите предвидени во членот 20, став
2, алинеја 3 од овој Правилник.
За секој одделен предмет/целина, во тек на теоретската настава, на учесниците им се задава по 1 писмена
работа за која можат да се освојат најмногу до 20 подбодови, освен за кривичното и граѓанското право, за
кои им се задаваат по 4 писмени работи за кои можат
да се добијат по 5 подбодови, или вкупно од четирите
писмени работи најмногу до 20 подбодови.

Стр. 78 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Оценувањето од претходниот став на овој член го
врши едукаторот што ја спроведува оваа форма на проверување на учесниците, а согласно со Наставниот
план за тој предмет/целина, и тоа врз основа на степенот на точноста и успешноста на зададената писмена
задача.
Домашни работи
Член 30
Домашните работи се оценуваат преку реализација
на активностите предвидени во член 20, став 2, алинеја
4 од овој Правилник.
По секој одделен предмет, во тек на наставата, на
учесниците им се задаваат по 2 домашни работи кои се
оценуваат со 5 подбодови .
Домашната работа се оценува со наведените подбодовидоколку едукаторот ја прифати домашната работа
како успешно изработена.
Едукаторот може да ја врати домашната работа на
доработка, еднаш или повеќе пати, доколку оцени дека
писмената работа има недостатоци или пропусти, но
нема право да го намали бројот на добиените подбодови за оваа активност.
Присуство на часовите
Член 31
Подбодовите што учесникот ги добива врз основа
на присуството на часовите (на теоретските и на практичните часови, како и на дополнителните активности), ги пресметува стручната служба на Академијата
по завршување на теоретската настава, а врз основа на
евиденцијата за присуството на секој учесник што ја
води едукаторот, односно едукаторскиот тим.
Подбодовите за присуството се пресметуват процентуално, така што вкупниот збир на часовите од сите
предмети, односно од сите области на кој учесникот
присуствувал, се дели со вкупниот број часови на теоретска настава (часови и посети на институции), при
што:
- ако учесникот има од 96% до 100 % присуство,
добива 10 подбодови;
- ако учесникот има од 91% до 95 % присуство, добива 8 подбодови;
- ако учесникот има до 90% присуство, добива 6
подбодови.
Оправданото отсуство на учесниците при пресметувањето на процентот на присуство се смета како присутност на учесникот на теоретската настава.
V. ПРИНЦИП НА ЈАВНОСТ
Јавност во оценувањето
Член 32
Начинот на бодирање и оценување на одделните
активности на учесниците содржани во овој Правилник, заради постигнување воедначеност, ќе биде објавен во пакетот информации за учесниците пред почетокот на наставата.
Заради обезбедување јавност во оценувањето едукаторите, односно едукаторските тимови се должни:
- по спроведувањето на секој тест за проверување
на знаењето/оспособеноста, во рок од три дена да ги
достават до стручната служба постигнатите резултати
(освоените подбодови), како и точните одговори на поставените прашања, за да може навремено да бидат објавени на огласната табла на Академијата;
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- веднаш по изведувањето на секоја активност на
часовите да го запознаат учесникот со добиените подбодови;
- да го запознаат учесникот со добиените подбодови од изготвената писмена работа во рок од три дена;
- да го запознаат учесникот со добиените подбодови од изготвената домашна работа во рок од 5 дена.
Јавност во работењето на Академијата
Член 33
Пред започнување на наставата, Академијата е
должна на огласната табла и на интернет страната на
Академијата да го објави пакетот на информации за:
- Датумот на почетокот на теоретската настава со
давање на свечена заклетва
- Програмата за теоретска настава / настава во Академијата
- Правилникот за почетокот, редот и дисциплината,
дисциплинската одговорност и други права и обврски
на кандидатите за почетната обука во Академијата - теоретска настава - (настава во Академијата)
- Распоред на часови за соодветната генерација
- Составот на едукаторските тимови во поодделни
предмети
- Наставните планови на секој едукатор, односно
едукаторски тим
- други релевантни податоци во врска со теоретската настава.
VI. ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПОЧЕТНАТА ОБУКА
Член 34
Учесникот кој од неоправдани причини ќе се откаже
од кој било дел од почетната обука, од полагањето на завршниот испит или кој нема успешно да ја заврши почетната обука, согласно со член 40 од Законот за Академија и
член 111 од Статутот на Академијата, должен е да го врати исплатениот надомест од член 41 од Законот за Академија, сразмерно со времето поминато на обука, трошоците и другите надоместоци за неговото обучување.
Член 35
Како оправдани причини за откажување од обуката
се сметаат:
- привремено или трајно губење на работната способност;
- сериозна болест, која бара подолготрајно лекување или отсуство;
- други причини кои не настанале по вина или од
грубо невнимание на учесникот.
Учесникот е должен усно или писмено, веднаш, а
најдоцна во рок од 2 дена од првиот ден од отсуството,
да ја извести Академијата за причините за отсуството.
Член 36
Директорот на Академијата во рок од 15 дена, сметано од првиот ден на неоправданото отсуство, учесникот кој се откажал од кој било дел од почетната обука
или од полагањето на завршниот испит, односно во рок
од 15 дена по објавувањето на конечната ранг-листа од
член 114 од Статутот, учесникот кој нема успешно да
ја заврши почетната обука ќе го извести да го врати износот на исплатениот надомест и другите трошоци за
неговото обучување.
Висината на износот, рокот и начинот на задолжување на учесникот се утврдуваат со решение,а врз основа на реалните трошоци направени за учесникот во
почетната обука според годишниот финансиски план
на Академијата.
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За постоењето основа за ослободување од реалните трошоци и за оправданоста на причините за
секој учесник, одлучува директорот на Академијата
со решение.
Со решение ќе се ослободи учесникот кој според
својата општа имотна состојба не е во можност да го
поднесе плаќањето без штета за својата нужна издршка
и за нужната издршка на своето семејствo, а имајќи го
предвид бројот на лица кои учесникот ги издржува и
приходите што ги имаат учесникот и членовите на неговото семејство.
Учесникот кој е незадоволен од решението со кое е
задолжен да го врати износот од став 5 од овој член
има право на жалба до Управниот одбор на Академијата во рок од 8 дена од денот на приемот на решението,
како и право на судска заштита на конечното решение
во рок од 8 дена од приемот на истото.
VII. ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ И ДИСЦИПЛИНАТА
И ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ
Член 37
Учесниците имаат обврска во следењето на почетната обука во Академијата да ги почитуваат правилата
предвидени со општите акти на Академијата и на соодветната институција во која ја добиваат практичната
обука.
За непочитување на правилата од претходниот став
предвидени се дисциплински мерки.
Видови дисциплински повреди
Член 38
Како дисциплински повреди се сметаат:
1. Непристојното однесување кон едукаторите,
вработените во Академијата и другите учесници кои
ја посетуваат обуката, кон менторите и другите вработени во институцијата во која ја добиваат практичната обука;
2. Несовесното однесување кон опремата и имотот
на Академијата и кон институцијата во која ја добиваат практичната обука што би можело да доведе до нивно оштетување ;
3. Неоправданото отсуство од предавањата или другите форми на теоретска настава предвидени во распоредот, или од практичната обука повеќе од 3 дена последователно или 5 дена со прекин во текот на траењето
на теоретската настава;
4. Однесување со кое потешко се нарушува угледот
на Академијата;
5. Откривање на содржината на податоците за конкретни судски и обвинителски предмети што ги стекнале во текот на обуката во Академијата или во институцијата во која ја добиваат практичната обука, а кои
имаат доверлив карактер;
6. Поднесување невистинити податоци, документи
и исправи за стекнување статус на кандидат или учесник во почетната обука.
Член 39
Не се смета за неоправдано отсуство од предавања
или од други форми на теоретска настава предвидени во
распоредот или од практичната обука отсуството што
слушателката го користи како породилно отсуство.

Бр. 114 - Стр. 79

По завршувањето на породилното отсуство учесничката има право да ја продолжи почетната обука во
првата наредна генерација, продолжувајќи во оној стадиум во кој ја прекинала обуката.
Дисциплински мерки
Член 40
За сторена дисциплинска повреда на кандидатот
може да му се изрече една од следниве дисциплински
мерки:
- јавна опомена;
- намалување на надоместот за 15% за еден месец;
- предупредување пред исклучување и
- исклучување од почетна обука.
Поведување дисциплинска постапка
Член 41
Дисциплинската постапка се поведува на писмено
барање од лице вработено во Академијата, од едукатор, ментор или учесник во почетната обука кое преку
директорот на Академијата се доставува до дисциплинската комисија од член 9 од Законот за Академија, избрана од управниот одбор за време од 2 години.
Барањето се поднесува во рок од 8 дена од денот на
дознавањето за повредата и не може да се поднесе по
истекот на 1 месец од денот на сторената дисциплинска повреда.
Барањето мора да содржи име и презиме на подносителот на барањето, име и презиме на учесникот кој
ја сторил повредата, време и место, опис на настанот,
докази за постоење основ за дисциплинска одговорност и потпис.
Дисциплинска комисија
Член 42
Дисциплинската постапка ја спроведува дисциплинска комисија составена од тројца членови и тоа:
еден едукатор, вработено лице во Академијата и еден
од учесниците, а тие меѓу себе избираат претседател на
комисијата.
Член 43
Дисциплинската комисија по приемот на барањето
ќе одлучи дали ќе поведе дисциплинска постапка или
ќе го отфрли барањето.
Со решение комисијата го отфрла барањето кое е
недозволено, ненавремено и поднесено по истекот на
рокот за застареност.
Доколку комисијата одлучи да се поведе дисциплинска постапка, поднесеното барање го доставува на
учесникот на домашна адреса и ќе побара од него писмено да се изјасни во рок од 15 дена од приемот на барањето со покана да дојде во одреден ден и час на сослушување и ќе биде известен дека има право на бранител.
Пред да ја донесе одлуката со која се изрекува мерка комисијата е должна да го сослуша учесникот во врска со околностите на кои се однесува барањето за поведување дисциплинска постапка и да ги спроведе сите
извиди, односно да ги собере сите докази потребни за
утврдување на неговата дисциплинска одговорност.
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Доколку на наведениот ден учесникот кој бил уредно повикан не се јави пред комисијата, комисијата може да одлучи и без негово сослушување, врз основа на
доказниот материјал со кој располага, освен за мерката
исклучување од наставата.
Одлуки на дисциплинската комисија
Член 44
Дисциплинската комисија може да донесе една од
следниве одлуки:
1. да го одбие барањето како неосновано, доколку
не постои основ ниту докази за поведување дисциплинска постапка и да ја запре постапката;
2. да изрече една од дисциплинските мерки предвидени во член 39, став 1 од овој Правилник;
3. да го отфрли барањето доколку е неуредно, непотполно или застарено.
Примерок од решението се доставува до подносителот на барањето и до учесникот против кој е поведена
дисциплинската постапка.
За својата работа и за донесената одлука комисијата
води записник, а одлуките ги потпишува претседателот
на комисијата.
Право на приговор
Член 45
Против одлуката на дисциплинската комисија со
која се отфрла или се одбива барањето за поведување
дисциплинска постапка, не е дозволен приговор.
Против решението за изрекување дисциплинска
мерка учесникот може, во рок од 8 дена од приемот на
решението, да поднесе приговор до директорот на Академијата.
Одлучување по приговорот
Член 46
Директорот на Академијата одлучува по приговорот во рок од 8 дена од приемот на приговорот.
Одлучувајќи по приговорот директорот може да донесе едно од следниве решенија:
- да го отфрли приговорот како недозволен или како ненавремен;
- да го потврди решението на дисциплинската комисија за изрекување дисциплинска мерка;
- да го усвои приговорот како основан и да го укине
решението за изрекување дисциплинска мерка и предметот да го врати на повторно одлучување на дисциплинската комисија;
- да го преиначи решението за изрекување дисциплинска мерка.
Во случај на исклучување учесникот ќе биде задолжен да го врати исплатениот износ заедно со трошоците за обука, согласно со член 36 од овој Правилник .
За водењето на дисциплинската постапка и за одлуката по неа се известува институцијата во која е вработен учесникот.
VIII. ЕВИДЕНЦИЈА
Член 47
Во Академијата се водат:
- главна книга за кандидатите кои полагале тест,
приемен испит и завршен испит, за учесниците кои ја
следеле почетната обука и тоа за секоја година поодделно и за учесниците кои со успех ја завршиле почетната обука;
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- евидентен дневник за текот на одвивањето и изведувањето на теоретската настава;
- евалвациони листи за секој месец, како и вкупна
евалвациона листа за целиот тек на наставата на образец пропишан од Академијата (член 12, став 1, алинеја
2 од овој Правилник);
- досие за секој учесник-кандидат и
- други списи потребни за изведување на наставата,
согласно со прописите за архивско работење.
Евидентниот дневник за теоретска настава содржи
податоци за секој учесник и за секој наставен предмет
или целина.
Евидентниот дневник содржи податоци за:
- текот на обуката по денови;
- опис на преземените активности во тек на часот
од секој од едукаторите;
- наставната содржина;
- употребените и поделените наставни методи и материјали на учесниците;
- поставените задачи на учесниците;
- резултатите од истите;
- вреднувањето на успехот на учесниците и добиените бодови;
- потпис на едукаторот.
Досието на кандидатот содржи:
- лични податоци; копија од документите со кои се
потврдува дека кандидатот ги исполнува условите за
прием во Академијата;
- резултатите од квалификацискиот тест, од приемниот и од завршниот испит;
- евиденција за присутноста на часовите;
- изречените опомени и дисциплински мерки;
- молби и одобренија за оправдано отсуство во тек
на наставата;
- бодови и подбодови од сите активности на учесникот кои се потребни за формирање крајна оценка од
теоретската настава, од практичната обука и од завршниот испит од чл. 111 од Статутот на Академијата;
- изработени тестови, писмени вежби и домашни
работи, извештаи и др.
- други документи и податоци поврзани со наставата.
Овие податоци Академијата ги чува и ѓи користи во
согласност со Законот за заштита на личните податоци
и Законот за пристап до јавните информации.
Член 48
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Правилников се објавува во „Службен весник на
РМ“ и на веб-страницата на Академијата.
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за почетокот, редот и дисциплината, дисциплинската одговорност и другите
права и обврски на кандидатите за почетна обука во
Академијата – теоретска настава („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 95/07) и Правилникот за
измена на Правилникот за почетокот, редот и дисциплината, дисциплинската одговорност и други права и
обврски на кандидатите за почетна обука во Академијата – теоретска настава („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/08).
Бр.01-417/12
Академија за обука на
6 септември 2008 година судии и јавни обвинители
Скопје
Претседател на Управен одбор,
Абдулаким Саљиу, с.р.
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Стр. 106 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 107

Стр. 108 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 109

Стр. 110 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 111

Стр. 112 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 113

Стр. 114 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 115

Стр. 116 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 117

Стр. 118 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 119

Стр. 120 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 121

Стр. 122 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 123

Стр. 124 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 125

Стр. 126 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 127

Стр. 128 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 129

Стр. 130 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 131

Стр. 132 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 133

Стр. 134 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 135

Стр. 136 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114 - Стр. 137

Стр. 138 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2008

10 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-417/10
5 септември 2008 година
Скопје

Бр. 114 - Стр. 139

Претседател на Управен одбор,
Абдулаким Саљиу, с.р.

Стр. 140 - Бр. 114

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2274.
Врз основа на член 173, став 4 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ” бр.100/05
и 19/07) и Заклучокот на Советот бр. 02-2560/12 од
18.08.2008, а согласно Одлуката на Советот за спроведување постапка на организациона и сопственичка
трансформација на постојното јавно претпријатие кое
врши радиодифузна дејност - радио на локално ниво
“Радиодифузно претпријатие Свети Николе” бр.021300/26 од 29.05.2006 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија, на 22-та седница одржана
на 15.08.2008 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
I. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност, на подрачјето - Свети Николе со најблиската околина, за емитување и пренос на радио програмски сервис на локално ниво, говорно - музичко радио со претежно информативен општ формат на македонски јазик, на Трговското радиодифузно друштво
РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе.
II. Радио програмскиот сервис од точка I. на оваа
одлука, ќе се емитува и пренесува преку терестријален
предавател на фреквенција 87,8 MHz, на локацијата
Свети Николе.
III. Дозволата за вршење радиодифузна дејност на
Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ
НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, му се доделува за временски период од 9 (девет) години и истата не може да
се пренесува на друго лице.
IV. Советот за радиодифузија ќе ја издаде Дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО
Свети Николе врз основа на приложена регистрација
во Централниот регистар на Република Македонија како трговско радиодифузно друштво и Одобрението за
користење на радиофреквенции во радиодифузна служба издадено од Агенцијата за електронски комуникации, бр.103797 од 11.04.2008 година, со архивски број
08-1647/2.
V. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност,
која ќе ја издаде Советот за радиодифузија на Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, ќе бидат содржани податоците
утврдени во член 56 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ” бр.100/05 и бр.19/07).

VI. За дозволата за вршење радиодифузна дејност
од точка I. од оваа одлука, не се плаќа годишен надоместок за првата тековна година, која започнува да тече од датумот на доделувањето на дозволата за вршење
радиодифузна дејност, односно од 15.08.2008 година.
VII. За користење на радиофренвенциите за радиодифузна и за фиксна служба Трговското радиодифузно
друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе
е должно да плаќа годишен надоместок согласно Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на
РМ“ бр. 01/06).
VIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”.
IX. Oдлуката да се достави до:
- Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе;
- Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.
Образложение
Врз основа на член 173, став 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ” бр.
100/05 и 19/07), Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука за спроведување постапка на организациона
и сопственичка трансформација на јавното претпријатие кое врши радиодифузна дејност - радио на локално
ниво “Радиодифузно претпријатие Свети Николе” бр.
02-1300/26 од 29.05.2006 година. По спроведувањето
на постапката за трансформација согласно член 173,
став 3 од Законот за радиодифузната дејност и поднесената пријава до Советот за добивање дозвола за вршење радиодифузна дејност бр.07-2057/1 од 27.06.2008
година, Советот за радиодифузија на Република Македонија врз основа на член 173, став 4 од Законот за радиодифузната дејност на 22-та седница одржана на
15.08.2008 година, донесе Заклучок бр. 02-2560/12 од
18.08.2008 на ТРД Радио Свети Николе ДОО Свети
Николе да му се издаде дозвола за вршење радиодифузна дејност, за Свети Николе, за емитување и пренос
на радио програмски сервис на локално ниво, говорно музичко радио со претежно информативен општ формат на македонски јазик.
Врз основа на наведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.
Бр. 07-2754/1
Совет за радиодифузија на РМ
9 септември 2008 година
Претседател,
Скопје
Зоран Стефаноски, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

10 септември 2008

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

