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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
689. 

Врз основа на член 8а од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08, 103/08 и 77/09), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16.03.2010 година, доне-
се  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОКОТ НА ТРОШОЦИ НА СКЛАДИШТАРИТЕ 
ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ 

НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдува висината на надоместо-

кот на трошоци на складиштарите за складирање, чува-
ње и обновување на стоковните резерви.    

 
Член 2 

За складирање, чување и обновување на житни кул-
тури од стоковните резерви, се плаќа надоместок за: 

1) трошоците за складирање, чување и обновување 
во висина од:  

- 20,00 денари/тон месечно, без ДДВ, за чување на 
количини до 15.000 тони и 

- 17,00 денари/тон месечно, без ДДВ, за чување на 
количини над 15.000 тони и 

2) трошоците за фумигација во висина од 31,00 де-
нари/тон, без ДДВ, еднаш годишно. 

 
Член 3 

За складирање, чување и обновување на сол и суро-
во сончогледово масло од стоковните резерви како на-
домест на складиштарите се смета остварениот приход 
од користењето за сопствени потреби на најмногу 30% 
од вкупните складирани количини на сол односно су-
рово сончогледово масло од стоковните резерви, во те-
ковната година, со обврска таа количина да биде во це-
лост надоместена заклучно до 31-ви декември секоја 
година. 
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Член 4 

За складирање, чување и обновување на нафтени 
деривати од стоковните резерви како надомест на скла-
диштарите се смета остварениот приход од користење-
то за сопствени потреби на најмногу 30% по дериват од 
стоковните резерви, во тековната година, со обврска 
таа количина да биде во целост надоместена заклучно 
до 31-ви  декември секоја година. 

 
Член 5 

За складирање, чување и обновување на лекови и 
медицински помагала од стоковните резерви како на-
домест на складиштарите се смета остварениот приход 
од користењето за сопствени потреби на најмногу 30% 
од складираните количини на лекови и медицински по-
магала од стоковните резерви, за секоја ставка поеди-
нечно, во тековната година, со обврска таа количина да 
биде во целост надоместена заклучно до 31-ви  декем-
ври секоја година. 

 
Член 6 

Одредбите од оваа уредба се применуваат на скла-
диштарите кај кои во тековната година, при вршење на 
контрола во постапка согласно закон не е констатиран 
кусок на стоките од стоковните резерви и не е конста-
тирано отстапување на квалитетот на стоките од сто-
ковните резерви за соодветните стоки.  

 
Член 7 

Со денот на влегување во сила на оваа уредба, пре-
станува да важи Уредбата за условите и критериумите 
за избор на складиштари на стоковни резерви („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 16/05). 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51-1510/1                   Заменик на претседателот 

16 март 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                             Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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690. 
Врз основа на член 12, став 3 од Законот за стоков-

ните резерви („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.84/08, 103/08 и 77/09), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИ-
МАЛНИТЕ КОЛИЧИНИ И ВРЕДНОСТИ НА ЗА-
ГУБИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ХЕМИСКИТЕ И ФИ-
ЗИЧКИТЕ СВОЈСТВА НА СТОКАТА ПРЕКУ КА-
ЛО, РАСТУР, КРШЕЊЕ, РАСИПУВАЊЕ И ЕВА-
ПОРАЦИЈА ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТОКОВНИТЕ  

РЕЗЕРВИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува начинот за утврдува-

ње на максималните количини и вредности на загубите 
во поглед на хемиските и физичките својства на стока-
та преку кало, растур, кршење, расипување и евапора-
ција во работењето со стоковните резерви. 

 
Член 2 

Како кало, растур, кршење, расипување и евапора-
ција се смета загубата на стоката која настанува поради 
хемиските и физичките својства на стоката (сушење, 
испарување, собирање, кршење, топење и слично) по-
ради манипулација со стоките во складовите како пос-
ледица на технолошкиот процес, односно преземање на 
неопходните активности во постапувањето со стоките 
во складиштата. 

 
Член 3 

За пченица и јачмен се признава кало и растур во 
висина од вкупно 0,2% од просечните количини на 
пченица и јачмен од стоковните резерви, за период на 
чување од една година. 

 
Член 4 

За пченка се признава кало и растур во висина од 
вкупно 0,4% од просечните количини на пченка од сто-
ковните резерви за период на чување од една година. 

 
Член 5 

Загубите на стока од членовите 3 и 4 од оваа уред-
ба, се одобруваат количински, со намалување на коли-
чините на стоките од стоковните резерви кај склади-
штарот, во износ соодветен на пресметаното кало и 
растур за секоја стока соодветно. 

 
Член 6 

Одредбите од оваа уредба се применуваат на скла-
диштарите кај кои во тековната година при вршење на 
контрола во постапка согласно закон не е констатиран 
кусок на стоките од стоковните резерви и не е конста-
тирано отстапување на квалитетот на стоките од сто-
ковните резерви за соодветната стока. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.51-1511/1                   Заменик на претседателот 

16 март 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                            Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

691. 
Врз основа на член 8 став 8 од Законот за стоковни-

те резерви („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 84/08, 103/08 и 77/09), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на ден 16.03.2010 
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗБОР 
НА СКЛАДИШТАРИ ВО ПОГЛЕД НА ПРОСТО-
РОТ НАМЕНЕТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ 

НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 
 

Член 1 
 Со оваа уредба се пропишуваат критериумите и ус-

ловите за избор на складиштари во поглед на просто-
рот наменет за складирање и чување на стоковните ре-
зерви. 

 
Член2 

Покрај критериумите и условите утврдени во член 
8 од Законот за стоковните резерви, просторот наменет 
за складирање и чување на стоковните резерви треба:  

- да е изграден од цврст материјал, градежно-тех-
нички погоден за намената за која е определен, со ѕи-
дови, подови и плафони изработени од материјали по-
годни за чистење и дезинфицирање;  

- да се наоѓа на суво, исцедно или дренирано земји-
ште;  

- да е поврзан со комунална инфраструктура;  
- да има функционална поврзаност на просториите 

(хоризонтална и вертикална) за непречена работа со 
стоковните резерви во сите фази сметано од прием, 
сместување, чување, обновување и испорака, без ризик 
и можности за мешање на производите;  

- да биде ограден;  
- да има непречен пристап за истовар и утовар на 

стоките;  
- да има природна или вештачка вентилација;  
- да има опрема, прибор и алат за сместување и ма-

нипулирање со стоките;  
- да има опрема за мерење - вага за соодветен вид 

на стока, баждарена согласно важечки пропис;  
- да се обезбедени сите потребни мерки на физичко 

обезбедување на складиштето и противпожарна зашти-
та согласно важечките прописи.  

Максималните количини на стоки од стоковните 
резерви дадени на складирање и чување, не треба да 
надминат 60% од вкупните функционални капацитети 
на складиштарот. 
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Член 3 
(1) Исполнувањето на критериумите и условите од 

член 8 од Законот за стоковните резерви, се докажува 
со доставување на следните документи:  

- документи за тековна состојба и регистрирана деј-
ност издадени од Централен регистар на Република 
Македонија;  

- извештај за билансот на состојба и податоци од 
билансот на успех, издаден од Централен регистар на 
Република Македонија;  

- доказ за сопственост или право на користење на 
просторот наменет за складирање и чување на стоки од 
стоковните резерви, кој ги исполнува условите од член 
2 на оваа уредба;  

- потврда дека не е отворена постапка за стечај, од 
надлежен орган;  

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција, од надлежен орган;  

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки, од надлежен орган;  

- документ за исполнување на пропишани услови за 
вршење на дејност издаден од надлежен орган, а за 
складиштарите на нафтени деривати лиценца за скла-
дирање издадена од надлежен орган. 

(2) Документите од ставот (1) на овој член не треба 
да бидат постари од шест месеци освен документите од 
став 1 алинеја 7 на овој член и се доставуваат во ориги-
нал или копија заверена од складиштарот. 

 
Член 4  

При вршење на изборот на складиштари на стоков-
ни резерви се води сметка за територијалната разместе-
ност на стоковните резерви, при што податоците за те-
риторијалната разместеност на стоковните резерви 
претставуваат класифицирни информации. 

 
Член 5 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51-1512/1                   Заменик на претседателот 

16 март 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                            Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

692. 
Врз основа на член 51 став 3 од Законот за вна-

трешна пловидба („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.55/07, 26/09 и 22/10), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ БРОДСКИ ИСПРАВИ И КНИГИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определува висината на надоме-
стокот за издавање на бродски исправи и книги за бро-
дови во внатрешната пловидба, впишани во македон-
скиот регистар на бродови. 

Член 2 
Висината на надоместокот за издавање на бродски-

те исправи и книги изнесува: 
 
1. Бродско свидетелство ..................          315 денари 
2. Привремено бродско свидетелство ..... 105 денари 
3. Попис на екипаж ...............................  1.310 денари 
4. Бродски дневник ................................ 4.225 денари 
5. Машински дневник ............................ 4.225 денари 
6. Здравствен дневник .............................. 860 денари 
7. Радио дневник ....................................... 520 денари 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.19-5347/1-09             Заменик на претседателот 

16 март 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                           Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

693. 
Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
16.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Недвижната ствар земјиште лоцирано во КО Штип 
1 на КП бр. 1370/2 со вкупна површина од 596 м², запи-
шана во Имотен лист бр. 4978 на Државниот завод за 
геодетски работи – Одделение за премер и катастар - 
Штип, сопственост на Република Македонија и КП 
бр.1375/15 со вкупна површина од 2144 м² запишана во 
Имотен лист бр.87806 на Државниот завод за геодетски 
работи – Одделение за премер и катастар - Штип, сопс-
твеност на Република Македонија или со вкупна повр-
шина на ГП на ул.„Гоце Делчев“ бб од 2740 м², се дава 
на трајно користење на Универзитетот „Гоце Делчев“-
Штип. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење на Универзитетот „Гоце Делчев“-
Штип, без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука да се изврши помеѓу Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија и Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип во рок 
од 3 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр.19-6631/1-09                Заменик на претседателот 
16 март 2010 година            на Владата на Република 

   Скопје                             Македонија, 
            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
694. 

Врз основа на член 23 став (2) од Законот за акре-
дитација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 120/09), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 16.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Институтот за акредитација на Република Македонија, 
донесен од Советот на Институтот, на седницата, одр-
жана на 29.01.2010 година. 

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51-1095/1                   Заменик на претседателот 

16 март 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                              Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

695. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 16.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО КРАЛСТВОТО  

НОРВЕШКА 
 
1. За учество во вежбовната активност „Steadfast 

Juncture 2010“, која ќе се одржи во Ставангер, Кралство-
то Норвешка, во период од 3 до 15 мај 2010 година, се 
испраќаат 2 (двајца) припадници на Армијата Република 
Македонија – офицери во својство на набљудувачи. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност ги обезбедува Министерството за одбрана на 
Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана односно Генералштабот на Армијата на Ре-
публика Македонија. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.  

 
Бр.51-1431/1                   Заменик на претседателот 

16 март 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                           Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

696. 
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработу-

вање и работа на странци („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/07 и 5/09), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТ-
НИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2010 ГОДИНА 

 
Член 1 

Квотата на работни дозволи за 2010 година се опре-
делува во вкупна висина од 3.000 работни дозволи (во 
натамошниот текст: квота). 

 
Член 2 

(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 
3.000 работни дозволи се распределува во групи на ра-
ботни дозволи за следните цели: 

-1650 дозволи за вработување на странци во Репуб-
лика Македонија; 

- 600 дозволи за работа на странци преместени во 
Република Македонија; 

- 100 дозволи за работа, обука и доусовршување; 
- 500 дозволи за работа за сезонско работење на 

странци и 
- 150 дозволи за работа за поединечни услуги од 

странци. 
(2) Во квотите од став 1 на овој член не се опфатени 

странците од член 5 став (3) од Законот за вработување 
и работа на странци ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.70/07 и 5/09). 

(3) Министерството надлежно за работи од областа 
на трудот, (во натамошниот текст: министерство), 
имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на 
трудот може да изврши прераспоредба на квотите за 
одделни намени од став 1 од овој член, од една група 
на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од 
вкупниот број на одобрени работни дозволи. 

(4) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1 
на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на 
издадените дозволи за вработување во календарската 
година без оглед на времето на важноста на таквата 
дозвола. Дозволата за вработување продолжена по 
шест месеци, не се засметува во вкупната годишна кво-
та на дозволи за вработување. 

(5) Бројот на важечките работни дозволи од став (1) 
на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување   
на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Агенцијата), по одделни намени не смее да ја надмине 
квотата определена со оваа одлука. 
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Член 3 
(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од 

член 2, став (1), алинеја 1 на оваа одлука, работни доз-
води за поединечни цели ќе се издаваат согласно прио-
ритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за врабо-
тување и работа на странци. 

(2) За нови работни дозволи се наменети 1600 ра-
ботни дозволи, кои се распределуваат на: 

- 700 работни дозволи за назначени работници, кои 
ќе бидат издадени без проверка на состојбата и услови-
те на пазарот на трудот; 

- 200 работни дозволи за странци со специфични за-
нимања и знаења, кои не е можно да се добијат со   шко-
лување и оспособување во Република Македонија и 

- 700 дозволи за други нови вработувања. 
(3) Квотата на дозволи од овој член став (2) алинеја 3, 

дозволи за други нови вработувања се распределува на: 
- 500 дозволи за вработување на странци со петти 

или повисок степен на образование и  
- 200 дозволи за вработување од втор до четврти 

степен на образование. 
 

Член 4 
(1) Квотата на работните дозволи за сезонско рабо-

тење на странци од член 2, став (1), алинеја 4 на оваа 
одлука, дозволите се распределуваат на: 

- 300 дозволи за работа за сезонска работа во гра-
дежништвото; 

- 150 дозволи за работа за сезонска работа во земјо-
делието и шумарството, како и 

- 50 дозволи за работа за други сезонски работи. 
(2) На работодавачот не може да му се издадат по-

голем број на работни дозволи за сезонско работење на 
странци во градежништво од вкупниот број на вработе-
ни работници кои непрекинато работеле шест месеци 
кај работодавачот во последната година. Во тој број не 
се вметнати странците, кои биле вработени врз основа 
на дозвола за работа за сезонска работа. 

(3) На работодавачот може да му се издадат толку 
дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството 
и шумарството, колку што од искажаната потреба оста-
не по обезбедувањето на македонските и со нив изед-
начените сезонски работници. 

 
Член 5 

(1) Министерството ја следи искористеноста на 
квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука 
и состојбата на пазарот на трудот. 

(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се из-
мени, Владата на Република Македонија на предлог на 
министерството презема мерки согласно член 5 став (7) 
од Законот за вработување и работа на странци. 

 
Член 6 

(1) Работните дозволи, кои биле издадени до влегу-
вањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квота-
та од член 2, став (1) на оваа одлука. 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51-1434/1                  Заменик на претседателот 

16 март 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                            Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

697. 
Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-

нот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР ПЛОВЕН ОБ-
ЈЕКТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО  

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерство за одбрана  му 

престанува користењето на движна ствар-пловен об-
јект патролен чамец „ПЧ 306“. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавното претприја-
тие за управување и заштита на повеќенаменско по-
драчје „Јасен“-Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Јавното претпријатие за управување и зашти-
та на повеќенаменско подрачје „Јасен“-Скопје, за пра-
вата и обврските на движната ствар од член 1 на оваа 
одлука, која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.51-1448/1                   Заменик на претседателот 

16 март 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                            Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

698. 
Врз основа на член 19, став 7 од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/05 
и 4/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ И НЕОБ-

РАБОТЕНИ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување 

на увозните давачки – царинска стапка, за одделни ке-
рамички производи и необработени благородни метали 
и тоа: 
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Тарифна 
ознака О П И С 

6909 11 00 00  - Керамички производи за лабора-
ториска, хемиска или друга технич-
ка употреба:  
--Од порцелан 

6909 12 00 00 -Керамички производи за лаборато-
риска, хемиска или друга техничка 
употреба: 
---Производи кои имаат тврдина ед-
наква на 9 или повеќе на Мосовата 
скала 

6909 19 00 00 -Керамички производи за лаборато-
риска, хемиска или друга техничка 
употреба: 
--Друго 

7108 12 00 00 Злато (вклучувајќи платинирано) 
необработено или во форма на по-
лупроизводи, или во форма на прав: 
-Немонетарно: 
--Други необработени форми 

7110 11 00 00 Платина, необработена, полупроиз-
води или во прав: 
-Платина: 
--Необработена или во прав 

7110 21 00 00 Платина, необработена, полупроиз-
води или во прав: 
-Паладиум: 
--Необработен или во прав 

7110 31 00 00 Платина, необработена, полупроиз-
води или во прав: 
-Родиум: 
--Необработен или во прав 

 
Член 2 

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат 
заклучно со 31.12.2010 година. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр.51-1449/1                  Заменик на претседателот 

16 март 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                            Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

699. 
Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за 

плата и други надоместоци на избрани и именувани ли-
ца во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр.36/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008 и 
92/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 март 2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕ-
НУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката  за утврдување на коефициенти за 
пресметување на платата на функционерите кои ги 
именува Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 
2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 
126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008,  
63/2009, 76/2009 и 144/2009), во член 1 во табелата по 
алинејата „секретар на Секретаријатот за законодав-
ство- 3,2 “ се додава нова алинеја, која гласи: 

-„државен секретар во министерствата, Секретари-
јатот за европски прашања и Секретаријатот за спрове-
дување на Рамковниот договор – 3, 0“. 

 
Член 2 

Оваа одлука ќе се применува од 22 март 2010 година. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, a ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 22-1702/1                 Заменик на претседателот 

9 март 2010 година              на Владата на Република 
   Скопје                            Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

700. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за јавни па-

тишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/08, 52/09 и 114/09) Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16.03.2010 година, до-
несе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ-
ТЕ  ПАТИШТА  НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на магистралните и ре-
гионалните патишта на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.54/94, 60/95, 
41/96, 47/97, 107/00, 112/00, 26/01, 40/01, 49/01, 72/01, 
79/01, 81/01, 89/01, 36/04, 78/04, 87/04, 16/05, 54/06, 
124/06, 12/07,18/07, 91/07 и 101/07) во точката 1 под Б) 
регионалните патишта, зборовите: „К2- 409 врска со Р-
409 – Бигорски манастир Свети Јован Крстител“, се 
бришат. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 51-1429/1                 Заменик на претседателот 

16 март 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                            Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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701. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерство за одбрана му престанува користењето на движни-
те ствари: книги-учебници на македонски јазик од реномирани странски автори од областа на одбраната и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Министерството за 

образование и наука. 
 

Член 3 
Министерот за одбрана склучува договор со министерот за образование и наука, со кој ќе се уредат правата 

и обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-

кедонија". 
 
Бр.51-1475/1                                       Заменик на претседателот 

16 март 2010 година                                 на Владата на Република 
   Скопје                                                 Македонија, 

                  м-р Владимир Пешевски, с.р.
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702. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.01.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗА-
МЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУРЕСОРСКАТА КО-
ОРДИНАТИВНА ГРУПА ЗА ПРЕТСЕДАВАЊЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КОМИТЕТОТ 
НА МИНИСТРИ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ВО 
ПЕРИОДОТ ОД МАЈ ДО НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА 

 
1. За раководител на Меѓуресорската координатив-

на група, Национален координатор за претседавањето 
на Република Македонија со Комитетот на министри 
на Советот на Европа се именува Сања Зографска - Кр-
стеска, помошник-раководител на Секторот за поли-
тички мултилатерални односи при Министерството за 
надворешни работи на Република Македонија. 

2. За членови на Меѓуресорската координативна 
група, се именуваат: 

- Олгица Василевска, Министерство за надворешни 
работи, 

- Ирена Брзанова, Генерален секретаријат на Влада-
та на Република Македонија,  

- Сефер Јаше, Кабинет на министерот без ресор,  
Неждет Мустафа, 

- Светлана Влаховиќ Димановска, Министерство за 
внатрешни работи, 

- Виолета Влаховиќ, Министерство за внатрешни 
работи, 

- Горица Атанасова, Министерство за правда,  
- Кристина Павловска, Министерство за финансии,  
- Биљана Додевска Стојановска, Министерство за 

економија, 
- Биљана Целевска, Министерство за здравство,  
- Бардуљ Туши, Министерство за образование и на-

ука, 
- Елена Николовска, Министерство за труд и соци-

јална политика,   
- Елена Петкановска, Министерство за локална  са-

моуправа,  
- Јованка Ѓорѓеска Кузманоска, Министерство за 

култура,  
- Љубица Ефтимоска, Министерство за транспорт и 

врски,  
- Даниела Рендевска, Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање, 
- Сашо Димитријоски, Министерство за информа-

тичко општество, 

- Марија Николоска, Министерство за информатич-
ко општество,  

- Љуба Сиљаноска, Секретаријат за европски пра-
шања, 

- Атула Касуми, Секретаријат за спроведувањето на 
Рамковниот договор, 

- Александар Пујовски, Агенција за млади и спорт, 
- Искра Дамческа, Управа за спречување на перење 

пари и финансирање на тероризам,  
- Јелена Павловска, Комисија за односи со верските 

заедници и религиозни групи, 
- Никола Тодоровски, Собрание на Република Ма-

кедонија, 
- Билјана Николовска Жагар, Агенција за државни 

службеници,   
- акад. Бојан Шоптрајанов, Совет за Радиодифузија, 
- Марјан Ѓорчев, Секретаријат на Заедницата на 

единиците на локалната самоуправа. 
3. За заменици - членови на Меѓуресорската коор-

динативна група за претседавањето на Република Ма-
кедонија со Комитетот на министри на Советот на 
Европа се именуваат: 

- Симон Каневче, Министерство за надворешни ра-
боти,   

- Марија Стефанова, Собрание на Република Маке-
донија, 

- Ивона Лазарова, Генерален секретаријат на Влада-
та на Република Македонија, 

- Ерџан Селими, Кабинет на министерот без ресор, 
Неждет Мустафа, 

- Бехар Амети, Секретаријат за спроведување на 
Рамковниот договор, 

- Борче Николовски, Министерство за култура,  
- Јасмина Трпевска, Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање, 
- Лидија Милевска, Министерство за информатичко 

општество, 
- Ана Ангеловска, Секретаријат за европски праша-

ња,  
- Александар Стојков, Управа за спречување на 

перење пари и финансирање на тероризам,   
- Сејдула Лимановски, Комисија за односи со вер-

ските заедници и  религиозни групи, 
- Анета Трпевска, Министерство за образование и 

наука, 
- Сања Димовска, Министерство за правда, 
- Оливера Пенева, Министерство за труд и социјал-

на политика, 
- Јовица Голиќ, Министерство за транспорт и врски, 
- Валентина Наумова, Министерство за внатрешни 

работи,   
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- Сашко Коцев, Министерство за внатрешни рабо-
ти, 

- Ардиана Абази  Рамадани, Министерство за еко-
номија, 

- Сенад Мемеди, Министерство за здравство, 
- Милона Истрефи, Министерство за локална само-

управа, 
- Андрија Алексоски, Министерство за финансии,  
- Горан Цветковски, Агенција за државни службе-

ници, 
- Гордана Цекова, Агенција за млади и спорт, 
- Бранко Радовановиќ, Совет за радиодифузија,  
- Борче Маневски, Совет за радиодифузија, 
- Блерим Беџети, Секретаријат на Заедницата  на 

единиците на локалната самоуправа. 
4. Во работата на Меѓуресорската координативна 

група, по потреба, може да земат учество и други чле-
нови од релевантните национални институции. 

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

 
     Бр.19-6759/1-09                  Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година           на Владата на Република 

       Скопје                           Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
703. 

Врз основа на член 31 и член 32 од Законот за извр-
шување на Буџет на Република  Македонија за 2010 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.156/09), член 9 став 1 од Законот за органско земјо-
делско производство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.146/09) и член 51 од Законот за тутун и 
тутунски производи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.24/06, 88/08 и 31/10), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

ЗА 2010 ГОДИНА 
 

I 
1. Во Програмата за финансиска поддршка во зем-

јоделството за 2010 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.7/10 и 26/10) во делот II во 
потточка 1.15., во колоната критериум во алинејата 4 
бројот „15“ се заменува со бројот „20“. 

2. Во делот XI став 3, зборовите: „26.03.2010 годи-
на“ се заменуваат со зборовите: „31.05.2010 година“. 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.51-1655/1                   Заменик на претседателот 

16 март 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                           Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

704. 
Врз основа на член 23-а став 3 од Законот за едно-

шалтерски систем и за водење на трговскиот регистар 
и регистар на други правни лица („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 84/05, 13/07, 150/07 и 
140/08 ),  министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ПОТ-
РЕБНИ ЗА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА ЕВИ-
ДЕНЦИЈА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  
ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за посебните податоци потребни 

за системот на државната евиденција и за формата и 
содржината на образецот за државната евиденција  
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
02/08), во членот 3 по броевите "79/03),” се додаваат 
зборовите: " Одлуката за Сметковниот план за банките 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
118/07, 139/08, 163/08, 31/09, 66/09 и 118/09) ". 

 
Член 2 

Образецот "ДЕ" - Посебни податоци за државна 
евиденција за банките, штедилниците и други финан-
сиски организации се заменува со нов образец: "Обра-
зец ДЕ - Посебни податоци за државна евиденција за 
банките и другите финансиски институции", кој е да-
ден во прилог и е составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

Овој правилник ќе се применува при доставувањето 
на годишната сметка за 2009 година. 

 
Член 4 

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

 
        Бр. 12-4160/3            Заменик претседател на Влада 
11 февруари 2010 година     и министер за финансии, 

       Скопје              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

705. 
Врз основа на член 17 став 1 алинеја 1 од Законот 

за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 103/08), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство во согласност 
со министерот за здравство, министерот за транспорт и 
врски и министерот за животна средина и просторно 
планирање, донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКИТЕ И НАЧИНОТ НА НАБЉУДУВА-
ЊЕ И МЕРЕЊЕ НА КВАЛИТАТИВНИТЕ КАРАКТЕ-
РИСТИКИ НА ВОЗДУХОТ, ВРНЕЖИТЕ И ПОЧ-
ВАТА  ВО  МРЕЖАТА НА МЕТЕОРОЛОШКИТЕ  

СТАНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат постапките и 

начинот на набљудување и мерење на квалитативните 
карактеристики на воздухот, врнежите и почвата во 
мрежата на метеоролошките станици. 

 
Член 2 

Постапките и начинот на набљудување и мерење на 
квалитативните карактеристики на воздухот, врнежите 
и почвата во мрежата на метеоролошките станици оп-
фаќаат:  

1. Мерење на основни метеоролошки елементи; и 
2. Одредување на загадувачките супстанци во воз-

духот, врнежите и почвата. 
 

Член 3 
Мерењето на основни метеоролошки елементи  ги 

опфаќа  следните параметри: 
1. Температура на воздухот и екстремни темпера-

тури; 
2. Релативна влажност на воздухот;  
3. Атмосферски притисок; 
4. Правец и брзина на ветерот;  
5. Количина на врнежи;  
6. Должина на траење на осончувањето;  
7. Интензитет на глобално сончево зрачење; и 
8. Температура на земјата. 
 

Член 4 
Методите и постапките на мерење на основните 

метеоролошки елементи и набњудувањето на атмо-
сферските појави од членот 3 од овој правилник се 
вршат согласно Прирачникот за метеоролошки ин-
струменти и методи за обсервација СМО-бр.8 од 2008 
год.  дел 1 и 2. 

 
Член 5 

Одредување на загадувачки супстанци во воздухот, 
во мрежата на метеоролошки станици, се врши на: 

1. Сулфур диоксид; 
2. Азот диоксид; 
3. Фини честички како што се саѓите; 
4. Суспендирани честички; 
5. Олово 

6. Озон; и 
7. Јаглерод моноксид.  
Мерењата на загадувачките субстанциите од став 1 

од овој член може да бидат мануелни и континуирани 
(фиксни мерења). 

 
Член 6 

Одредување на загадувачките супстанци од член 5 
од овој правилник се врши на мерни места чија локаци-
ја е утврдена според критериумите дадени во Прилог 1 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

Референтните методи за мерење на концентрациите 
на загадувачките супстанции во амбиентниот воздух од 
членот 5 од овој правилник, се дадени во Прилог 2 кој 
е составен дел на овој правилник.  

 
Член 8 

На станиците за мерење на радиоактивност на воз-
духот и врнежите се мери јачина на апсорбирана доза 
на јонизирачко зрачење. 

Мерењето на радиоактивноста на воздухот и врне-
жите се врши во 06 и 18 часот UTC (уневерзално сме-
тање на времето – Universal Time Counting).  

Мерењето на јачината на апсорбираната доза на јо-
низирачко зрачење се врши со еталониран уред кој мо-
же да ги регистрира дневните промени од природното 
зрачење во воздухот и врнежите, а е осетлив на проме-
ните настанати со вонредни настани што ги регистрира 
со оглед на утврдените интервентни нивоа. 

Во случај кога јачината на апсорбираната доза на 
јонизирачко зрачење е над природниот фон, мерење се 
врши во стандардните синоптички термини, а по по-
треба и секој час и се известува Дирекцијата за радија-
циона сигурност во рок од 24 часа. 

 
Член 9 

Одредување на загадувачки супстанци во врнежите, 
во мрежата на метеоролошки станици, се врши на: 

1. Електроспроводливост; 
2. рН вредност; 
3. Матност НТУ; 
4. Радиоактивност; 
5. Сулфати; 
6. Хлориди; 
7. Амонијак; 
8. Нитрати; 
9. Нитрити; 
10. Натриум; 
11. Калциум; 
12. Калиум; 
13. Магнезиум; и 
14. Тешки метали. 
Количеството на паднатите врнежи се мери во 07 и 

19 часот секој ден. 
 

Член 10 
Методите и стандардите со кои се определуваат па-

раметрите наведени во членот 9 од овој правилник, се 
дадени во табелата, и тоа:  
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Член 11 
Одредување на параметри во почвата, во мрежата 

на метеоролошки станици, се врши на: 
1. Температура на почва на длабочина од 2, 5, 10, 

20, 30, 50 и 100 cm; 
2. Влажност на почва на длабочина од 5, 10, 20, 30, 

40, 50 и 60 cm; 
3. Испарување од земјиштето (евапорација); и 
4. Визуелно одредување на состојба на тлото. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

Член 12 
Начинот и постапката за мерење на елементите и 

појавите на почвата од членот 11 од овој правилник се  
вршат согласно: 

За параметрите од точка 1 согласно СМО-бр.8: 
Прирачник за метеоролошки инструменти и методи на 
набљудување, Дел I, Глава 2, 2008.; СМО -бр. 134: 
Прирачник за агрометеоролошка пракса, Глава 2,1981; 
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За параметрите од точка 2 согласно СМО-бр.8: 
Прирачник за метеоролошки инструменти и методи на 
набљудување, Дел I, Глава 11, 2008; СМО -бр. 134: 
Прирачник за агрометеоролошка пракса, Глава 2,1981; 

За параметрите од точка 3 согласно СМО-бр.8: 
Прирачник за метеоролошки инструменти и методи на 
набљудување, Дел I, Глава 10, 2008; СМО-бр. 134: При-
рачник за агрометеоролошка пракса, Глава 2,1981; и 

За параметрите од точка 4 согласно СМО-бр.8: 
Прирачник за метеоролошки инструменти и методи на 
набљудување, Дел I, Глава14, 2008. 

 
Член 13 

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

 
Бр. 02-18252/1 Министер за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, 
28 декември 2009 година  

Скопје Љупчо Димовски, с.р. 
                                                                                                             
 

Бр. 10-785/2  Министер за здравство, 
17 февруари 2010 година   

Скопје Бујар Османи, с.р. 
 
 
Бр. 02-639/1 Министер за транспорт  

и врски, 
15 јануари 2010 година  

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
 
 

 Министер за животна средина 
и просторно планирање, 

 Неџати Јакупи, с.р. 
  

 
   
 

ПРИЛОГ 1 
 
I Одредување на загадувачките супстанци во 

воздухот се врши на мерни места чија локација е 
утврдена според следните критериуми: 

 
1. Критериуми за макролокација на мерните ме-

ста за земање на примероци за за сулфур двооксид, 
азот двооксид и азотни оксиди, пертикуларни че-
стици (ПМ10), чад, олово и јаглерод моноксид  

 
1.1. Заштита на човековото здравје 
 
Мерните места за земање примероци насочени кон 

заштитата на човековото здравје се лоцираат на начин 
на кој се обезбедуваат податоци за: 

- подрачјата во зоните и во агломерациите во кои-
што се појавуваат највисоки концентрации и каде што 
постои веројатност населението да биде непосредно 
или посредно изложено, за одреден период кој е значи-
телен во однос на периодот на пресметување просек на 
граничната(ите) вредност(и); 

- нивоата на концентрациите на загадувачките суп-
станции во други подрачја во зоните и во агломерации-
те, кои ја претставуваат изложеноста на населението 
воопшто. 

1.2. Заштита на екосистемите и на вегетацијата 
Мерните места за земање на примероци, чијашто 

цел е заштитата на екосистемите  или на вегетацијата, 
треба да бидат лоцирани на оддалеченост повеќе од 20 
km од агломерациите или на повеќе од 5 km од другите 
урбанизирани подрачја, индустриски постројки или 
автопатишта. Како насочница, една точка за земање 
мостри треба да биде лоцирана така што ќе биде репре-
зентативна за квалитетот на воздухот во околно по-
драчје од најмалку 1000 km2. Во случаи кога е можно 
може да се предвиди мерните места за земање на при-
мероци да бидат лоцирани на помала одалеченост или 
да бидат репрезентативни за квалитетот на амбиентни-
от воздухот за подрачје помало од 1000 км2, при што 
треба да се води сметка за географските услови. 

 
2. Критериуми за макролокација на мерните ме-

ста за земање на примероци на озон 
 
2.1. Заштита на човековото здравје во урбана 

средина 
Мерните места за земање примероци насочени кон 

заштитата на човековото здравје во урбана средина, се 
лоцираат:  

- со цел да се процени изложеноста на урбаното на-
селение на озон, односно каде густината на население-
то и концентрациите на озонот се високи и репрезента-
тивни за изложеноста на општото население.  

- Точките за земање на примероци треба да бидат 
лоцирани така што ќе бидат репрезентативни за по-
драчја од неколку km2. 

- подалеку од влијанието на емисиите, како што се 
сообраќајот, бензинските станици; 

- проветрени локации каде што можат да се измерат 
добро измешани нивоа; 

- локации, како што се станбените и комерцијални-
те области во градовите, парковите (подалеку од дрва-
та), големите улици или плоштадите со малку или без 
сообраќај, отворените области карактеристични за 
образовните, спортските или рекреативните центри. 

 
2.2. Заштита на човековото здравје и на вегета-

цијата во приградска средина 
Мерните места за земање примероци насочени кон 

заштитата на човековото здравје и на вегетацијата во 
приградска средина, се лоцираат:  

- со цел да се процени изложеноста на населението 
и на вегетацијата лоцирана во предградијата на еден 
агломерат, каде што се јавуваат највисоки нивоа на 
озон на кои се изложени директно или индиректно на-
селението и вегетацијата.  

- точките за земање на примероци треба да бидат 
лоцирани така што ќе бидат репрезентативни за по-
драчја од неколку десетици km2; 

- на одредена оддалеченост од областа на макси-
малните емисии, по ветерот во главната насока на вете-
рот/насоки за време на услови поволни за создавање на 
озон; 

- онаму каде што населението, чувствителните кул-
тури или природните екосистеми лоцирани на надво-
решната граница на еден агломерат се изложени на ви-
соки нивоа на озон; 

- кога е соодветно, некои приградски мерни места 
се поставуваат спроти ветерот од областа на максимал-
ни емисии, со цел да се утврдат регионалните изворни 
нивоа на озон. 
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2.3. Заштита на човековото здравје и на вегета-
цијата во рурална средина 

 
Мерните места за земање примероци насочени кон 

заштитата на човековото здравје и на вегетацијата во 
рурална средина, се лоцираат:  

- со цел да се процени изложеноста на населението, 
земјоделските култури и на природните екосистеми на 
подрегионалната скала на концентрации на озон; 

- точките за земање на примероци треба да бидат 
лоцирани така што ќе бидат репрезентативни за подре-
гионални нивоа (неколку стотици km2); 

- во мали населби и/или во области со природни 
екосистеми, шуми и земјоделски култури; 

- репрезентативни за озон надвор од влијанието на 
непосредните локални емисии, како што се индустри-
ските инсталации или патишта, 

- на отворени места, но не врвовите на високите 
планини. 

 
2.4. Заштита на вегетацијата и на човековото 

здравје во рурална изворна средина 
 
Мерните места за земање примероци насочени кон 

заштитата вегетацијата и на на човековото здравје во 
рурална изворна средина, се лоцираат:  

- со цел да се процени изложеноста на земјоделски-
те култури и на природните екосистеми на регионална-
та скала на концентрации на озон како и изложеноста 
на населението; 

- точките за земање на примероци треба да бидат 
лоцирани така што ќе бидат репрезентативни за регио-
нални/континентални нивоа (1000 до 10000 km2); 

- во области со мала густина на населението, на пр. 
природни екосистеми, шуми, оддалечени од урбаните и 
од иднустриските области и од локалните емисии; 

- се одбегнуваат локации кои се предмет на локално 
зајакнато формирање на услови инверзија во близина 
на тлото, како и врвовите на високите планини; 

- крајбрежните места со декларирани секојдневни 
циклуси на ветер од локален карактер не се препорачу-
ваат. 

 
II. Критериуми за микролокација 
 
1.1. Критериуми за микролокација на мерните 

места за земање на примероци за за сулфур двоо-
ксид, азот двооксид и азотни оксиди, пертикуларни 
честици (ПМ10), чад, олово и јаглерод моноксид 

 
Следниве насочници треба да бидат запазени до 

оној степен до којшто тоа е изводливо: 
- протокот околу влезот на сондата за земање мо-

стри треба да биде неограничен, без какви било попре-
чувања што можат да влијаат врз протокот на воздухот 
во близината на приборот за земање мостри (обично на 
неколку метри растојание од зградите, балконите, дрв-
јата и другите пречки, и на најмалку 0,5 m растојание 
од најблиската зграда, во случај на точки за земање мо-
стри-репрезенти за квалитетот на воздухот на линијата 
на градбите); 

- општо земено, влезната точка за земање мостри 
треба да биде на растојание од 1,5 m (зоната на дише-
ње) и 4 m над земјата. Во некои околности, можат да 
бидат неопходни и повисоки позиции (до 8 m). Повисо-
ко лоцирање може да биде соодветно и доколку стани-
цата е репрезент на едно големо подрачје; 

- влезот на сондата не треба да биде поставен во не-
посредна близина на изворите, за да се избегне директ-
но вшмукување на емисиите неизмешани со амбиенти-
от воздух; 

- издувниот отвор на приборот за земање мостри 
треба да биде позициониран така што ќе се избегне ре-
цилкулирање на исфлрениот воздух во влезот на при-
борот за земање мостри; 

- локацијата на приборите за земање мостри на соо-
браќајниците: 

- за сите загадувачи, ваквите точки за земање мо-
стри треба да бидат на растојание од најмалку 25 m од 
работ на големите крстосници и најмалку 4 m од цента-
рот на најблиската сообраќајна лента, 

- за азотдиоксидот, влезовите треба да бидат на рас-
тојание не поголемо од 5 m од рабникот, 

- за честичките и за оловото, влезовите треба да би-
дат лоцирани така што ќе бидат репрезенти на квалите-
тот на воздухот, близу до линијата на градбите. 

Можат да бидат земени предвид и следниве факто-
ри: 

- интерферентните извори; 
- сигурноста; 
- пристапот; 
- достапноста на електричната енергија и на телеко-

муникациите; 
- видливоста на локацијата во однос на нејзината 

околина; 
- безбедноста на јавноста и на операторите; 
- пожелноста од заедничко лоцирање на точките за 

земање мостри за различни загадувачи; 
- планските барања. 
 
1.2. Критериуми за микролокација на мерните 

места за земање на примероци на озон 
 
Треба да се следат следните насочници, во онаа 

мерка колку што е практично: 
1. Протокот околу влезната сонда за земање приме-

роци треба да биде неограничен (слободен, во лак од 
најмалку од 270о) без опструкции кои влијаат на про-
токот на воздухот во близината на апаратот за земање 
на примероци, односно подалеку од згради, балкони, 
дрва и други препреки за повеќе од двапати од висина-
та на којашто препреката се испречува над апаратот за 
земање на примероци; 

2. Влезната сонда за земање на примероци треба да 
биде меѓу 1,5 м (зона за дишење) и 4 м над тлото. По-
високи положби се можни за урбани станици во одре-
дени услови и во пошумени области; 

3. Влезната сонда теба да биде поставена подалеку 
од извори како што се печки и оџаци за согорување и 
повеќе од 10 м од најблискиот пат, со зголемување на 
оддалеченоста како функција од интензитетот на соо-
браќајот; 

4. Излезната цевка на апаратот за земање на приме-
роци треба да биде поставена така што да се избегне 
рециркулацијата на исфрлениот гас во влезната сонда 
на апаратот за земање на примероци. 

Следниве фактори, исто така, можат да се земат во 
предвид: 

- изворите кои се мешаат; 
- безбедноста; 
- пристапот; 
- расположивоста со електрична енергија и теле-

фонски комуникации; 
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- видливоста на местото во однос на јавноста и на 
операторите; 

- безбедноста на јавноста и на операторите; 
- пожелноста за спојување на точките за земање на 

примероци за различни загадувачи; 
- барањата за планирање. 
 
III. Документирање и ревизија на изборот на ло-

кацијата 
Постапките за одбирање на локацијата треба да би-

дат целосно документирани во фазата на класификаци-
ја, со такви средства како што се: фотографии со ори-
ентациони точки за околното подрачје и детална карта. 
Локациите треба да се ревидираат во редовни интерва-
ли со повторно документирање, за да се обезбеди дека 
критериумите за избор со текот на времето остануваат 
валидни. 

 
 
 

ПРИЛОГ 2 
 
Референтни методи за оценување на концентра-

циите на сулфур диоксид, азот диоксид и азотни 
оксиди, олово, суспендирани честички со големина 
до 10 микрометри (PM10), јаглерод моноксид и озон 

 
I. Референтен метод за анализа на сулфур двоо-

ксидот 
ISP/FDIS 10498 - *Амбиентен воздух - определува-

ње на сулфур двооксидот – метод на ултравиолетова 
флуоресценција*. 

Се користи и секој друг метод за кој што може да се 
докаже дека дава резултати еквивалентни на горниот 
метод. 

 
II. Референтен метод за анализа на азот двоокси-

дот и на азотните оксиди 
ISO 7996: 1985 - *Амбиентен воздух - определува-

ње на масените концентрации на азотните оксиди - ме-
тод на хемилуминисценција.* 

Се користи и секој друг метод за кој што може да се 
докаже дека дава резултати еквивалентни на горниот 
метод. 

 
III. Референтен метод за анализа на оловото: 
ISO 9855: 1993 *Амбиентен воздух - Определување 

на содржината на честички на олово во аеросоли со-
брани на филтри. Метод на атомска апсорбциона спе-
ктроскопија*. 

Се користи и секој друг метод за кој што може да се 
докаже дека дава резултати еквивалентни на горниот 
метод. 

 
IV. Референтен метод за земање мостри и мерење 

на суспенирани честички со големина до 10 микро-
метри (PM10) 

Референтниот метод за земање мостри и мерење на 
PM10 е EN 12341 *„Квалитет на воздухот - постапка за 
теренски испитувања за докажување на референтна 
еквивалентност на методите за земање мостри за PM10 
фракцијата на честичките”. 

Принципот на мерење се заснова на собирање на 
PM10 фракцијата од суспендираните честички во воз-
духот исталожени на филтерот, и гравиметриско опре-
делување на масата. 

Mожe да се користи и секој друг метод, за којшто 
можe да докажe дека дава резултати еквивалентни на 
горниот метод, со референтниот метод. Во тој случај, 
резултатите добиени со таквиот метод мора да бидат 
коригирани со релевантенфактор, за да се добијат ре-
зултати еквивалентни на оние што би се добиле со ко-
ристење на референтниот метод. 

 
V. Референтен метод за анализа на јаглерод мо-

ноксид 
Референтен метод при мерење на јаглерод моно-

ксид треба да биде недисперзивниот инфра-црвен спе-
ктрометриски (НДИЦ) метод: ISO 4224. 

 
VI. Референтен метод за анализа на озонот и ка-

либрирација на инструментите за озонот 
- Метод за анализа: УВ фотометриски метод (ISO 

13964). 
- Метод за калибрирање: Референтен УВ фотометар 

(ISO13964, VDI 2468, BI.6). 
Mожe да се применува и некој друг метод, за кој 

можe да докажe дека дава резултати кои се еквивалент-
ни на горниот. 

__________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
706. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
10 март 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 29 став 1 и член 40 став 7 

од Законот за јавните патишта („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009 и 114/2009). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Македонски Телеком 
АД за електронски комуникации – Скопје, со Решение 
У. бр. 160/2009 од 13 јануари 2010 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на одредбите од За-
конот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за нивната согласност 
со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 29 
став 1 од Законот за јавните патишта, ако се гради или 
реконструира пат на постојна траса, сопственикот на 
инсталациите е должен на свој трошок да ги измести 
или да ги приспособи инсталациите на настанатите 
промени. 

Според член 40 став 7 на истиот закон, трошоците 
за преуредување или преместување на инсталациите и 
уредите се на товар на управителот на инсталациите и 
уредите.  

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, вла-
деењето на правото е темелна вредност на уставниот 
поредок на Република Македонија. 

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мора да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 
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Согласно член 55 став 1 од Уставот, се гарантира 
слободата на пазарот и претприемништвото. Според 
став 2 на овој член, Републиката обезбедува еднаква 
правна положба на сите субјекти на пазарот. Републи-
ката презема мерки против монополската положба и 
монополското однесување на пазарот. 

Со Законот за јавните патишта се уредуваат услови-
те и начинот на управувањето, планирањето, изградба-
та, реконструкцијата, одржувањето, заштитата, финан-
сирањето, основањето на Агенција за државни патишта 
и надзорот на јавните патишта (член 1).  

Според член 2 на Законот, одредбите од овој закон 
не се однесуваат на патишта во приватна сопственост 
на физички и правни лица, шумски и земјоделски пати-
шта и некатегоризирани патишта. 

Согласно член 3 став 1 од овој закон, јавните пати-
шта се добра во општа употреба и се користат под ус-
лови и на начин утврдени со овој закон. Според став 2 
на истиот член, функција на јавните патишта е обезбе-
дување на безбеден и непречен превоз на стока и пат-
ници во патниот сообраќај. 

Согласно член 5 од истиот закон, планирањето, из-
градбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата 
на јавните патишта се работи од јавен интерес.  

Според член 13 став 1 од овој закон, стратегијата за 
развој и одржување на државните патишта со која се 
утврдуваат целите и основните задачи за развој и одр-
жување на државните патишта за најмалку десет годи-
ни ја донесува Собранието на Република Македонија 
на предлог на Владата на Република Македонија. 

Согласно член 14 став 1 на истиот закон, за вршење 
на работите кои се однесуваат на управувањето, из-
градбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата 
на државните патишта се основа Агенција за државни 
патишта. Според став 8 на истиот член, работите на из-
градбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата 
на општинските патишта ги вршат општините, односно 
градот Скопје. 

Според член 26 на овој закон, под изградба на јавен 
пат во смисла на овој закон се подразбира изградба на 
патна инфраструктура на претежно нова траса (став 1). 
Под реконструкција на јавен пат, во смисла на овој за-
кон се подразбира изведување на работи на дел на по-
стојниот пат со кој се менуваат неговите основни кара-
ктеристики, со цел да се зголеми нивото на услугата на 
патот (став 2). Одредбите од овој закон со кои се уре-
дува изградбата на јавен пат се применуваат и на ре-
конструкцијата на тој пат (став 3). 

Согласно член 29 став 1 од истиот закон, ако се гра-
ди или реконструира пат на постојна траса, сопствени-
кот на инсталациите е должен на свој трошок да ги из-
мести или да ги приспособи инсталациите на настана-
тите промени. Според став 2 на истиот член, Агенција-
та, општината, односно градот Скопје се должни нај-
малку 60 дена пред започнувањето на работите од ста-
вот 1 на овој член да ги известат сопствениците на ин-
сталациите за почетокот на работите и да им овозмо-
жат увид во неопходната документација за патот. 

Според член 40 став 5 од истиот закон, телефонски, 
телеграфски и други кабловски водови, нисконапонски 
електрични водови, односно водови за напојување, ка-
нализација, водоводи, топловоди и други слични уреди 
можат да се поставуваат во заштитниот појас на патот 
по поднесено барање, под услови и на начин утврдени 
во дозволата издадена од Агенцијата, а за општинските 
патишта и улици во согласност со дозволата издадена 

од општината, односно градот Скопје. Според став 6 на 
овој член, Агенцијата, односно општината или градот 
Скопје може да побара од управителот на инсталации-
те и уредите од ставот 4 на овој член (по измените и 
дополнувањата на овој член, направени со Законот за 
изменување и дополнување на Законот за јавните пати-
шта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
114/2009“, членот 40 е дополнет со нов став 2, поради 
што дотогашниот став 4 станал став 5, кое нешто е ис-
пуштено да се констатира во ставот 6), да ги преуреди 
или премести кога тоа е потребно заради обновување 
или реконструкција на јавниот пат или заради спрове-
дување на мерки за заштита на патот и безбедноста на 
сообраќајот. Согласно став 7 на овој член, трошоците 
за преуредување или преместување на инсталациите и 
уредите се на товар на управителот на инсталациите и 
уредите. Според став 9 на истиот член, по исклучок, 
инсталациите од ставот 5 на овој член можат да се по-
ставуваат и во трупот на патот и во патниот појас само 
под услови и на начин утврдени во дозволата за нивно 
поставување, која за државните патишта ја издава 
Агенцијата, а за општинските патишта општината, од-
носно градот Скопје. 

Од анализата на наведените законски одредби, како 
и на Законот во целина, произлегува дека законодаве-
цот го уредил прашањето на јавните патишта во Репуб-
лика Македонија, определувајќи дека тие можат да би-
дат државни и општински, при што утврдил дека пла-
нирањето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето 
и заштитата на јавните патишта се работи од јавен ин-
терес. Законодавецот, исто така, утврдил што се по-
дразбира под изградба на јавен пат, а што се подразби-
ра под реконструкција на јавен пат.  

Во оваа смисла, законодавецот утврдил дека по 
претходно спроведена постапка која завршува со доз-
вола издадена од Агенцијата за јавни патишта, кога 
станува збор за државни патишта, односно со дозвола 
издадена од општината, односно градот Скопје, кога 
станува збор за општински патишта, телефонски, теле-
графски и други кабловски водови, нисконапонски еле-
ктрични водови, односно водови за напојување, кана-
лизација, водоводи, топловоди и други слични уреди 
можат да се поставуваат во заштитниот појас на патот, 
а по исклучок, и во трупот на патот и во патниот појас. 
Понатаму, законодавецот утврдил дека Агенцијата, од-
носно општината или градот Скопје може да побара од 
управителот на наведените инсталации и уреди, истите 
да ги преуреди или премести кога тоа е потребно зара-
ди обновување или реконструкција на јавниот пат или 
заради спроведување на мерки за заштита на патот и 
безбедноста на сообраќајот, во кој случај трошоците за 
преуредување или преместување на инсталациите и 
уредите паѓаат на товар на управителот на инсталации-
те и уредите. Исто така, законодавецот утврдил дека 
ако се гради или реконструира пат на постојна траса, 
сопственикот на инсталациите е должен на свој трошок 
да ги измести или да ги приспособи инсталациите на 
настанатите промени. Во таков случај, Агенцијата, оп-
штината, односно градот Скопје се должни најмалку 60 
дена пред започнувањето на ваквите работи, да ги из-
вестат сопствениците на инсталациите за почетокот на 
работите и да им овозможат увид во неопходната доку-
ментација за патот.  

При вака утврдена состојба, Судот оцени дека за-
конската регулатива која подразбира дека трошоците 
за изместување и приспособување на инсталациите во 
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заштитниот појас на патот или во трупот на патот, кои 
се поставени со дозвола на надлежниот орган, но не се 
поврзани со основната функција на јавниот пат - обез-
бедување на безбеден и непречен превоз на стока и 
патници во патниот сообраќај, во случај на градба или 
реконструкција на јавниот пат, да паднат на товар на 
сопственикот или управителот на инсталациите и уре-
дите, нема уставна оправданост. 

Од анализата на важечкиот закон, произлегува дека 
наведените инсталации по правило се поставуваат во 
заштитниот појас на патот, а по исклучок и во трупот 
на патот и патниот појас, под услови утврдени во доз-
волата за нивно поставување, издадена од надлежен 
орган. Поставувањето на ваквите инсталации е на то-
вар на нивните сопственици, односно управители. Во 
ситуација кога има потреба од нивно преместување, но 
не за нивни потреби, туку за потребите на изградба или 
реконструкција на јавниот пат, основано се поставува 
прашањето дали законската определба трошоците за 
нивна дислокација повторно да паднат на товар на нив-
ните сопственици, односно управители, има уставна ос-
нова, односно дали ги става во рамноправна положба на 
пазарот државата, односно општината, како сопствени-
ци и инвеститори на јавниот пат од една страна и сопс-
твениците и управители на инсталациите, од друга стра-
на. Ова особено што и во двата случаи, односно и кога 
станува збор за уредувањето на управувањето, изградба-
та и реконструкцијата на јавните патишта, но и кога ста-
нува збор за управувањето, поставувањето и одржување-
то на инсталации од типот на телефонски, телеграфски и 
други кабловски водови, нисконапонски електрични во-
дови, односно водови за напојување, канализација, водо-
води, топловоди и други слични уреди, станува збор за 
работи од јавен интерес за граѓаните, поради што, спо-
ред Судот, законодавецот има уставна обврска да обез-
беди еднаква правна положба на сите субјекти на паза-
рот чија дејност е обезбедување на наведените работи од 
јавен интерес за граѓаните, независно од карактерот на 
нивната сопственост (државна, општинска или приват-
на, односно акционерска). 

Уставно гарантираната слобода на пазарот и прет-
приемништвото е една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Републиката која создава услови 
за реализација на стопанството и приватната иниција-
тива во сите области на стопанскиот систем, вклучувај-
ќи ја и сферата на вршење дејности од јавен интерес.  

Тргнувајќи од наведеното, според Судот, со оспоре-
ната регулатива од Законот за јавните патишта, законо-
давецот ги става во нееднаква правна положба на паза-
рот правните субјекти кои обезбедуваат вршење на ра-
боти од јавен интерес за граѓаните, на начин што ги оп-
товарува правните субјекти сопственици или управите-
ли на инсталациите од типот на телефонски, телеграф-
ски и други кабловски водови, нисконапонски еле-
ктрични водови, односно водови за напојување, кана-
лизација, водоводи, топловоди и други слични уреди, 
кои се легално поставени, без оглед дали станува збор 
за субјекти – трговски друштва или за јавни претприја-
тија основани од државата или општината за вршење 
на таа јавна дејност, со трошоци за дислокација на ин-
сталациите, но не за нивни потреби или по нивна вина, 
туку во корист на изградба или реконструкција на јавен 
пат во сопственост на државата или општината, со што 
државата и општината ги става во привилегирана по-
ложба. Тоа практично значи дека законодавецот ги об-
врзува сопствениците или управителите на инсталаци-
ите на повторно плаќање за поставувањето на истите 

инсталации, еднаш при нивното првично поставување 
во заштитниот појас на патот или во трупот на патот и 
патниот појас, за свои потреби и вторпат, при нивната 
дислокација, но овој пат поради потребите на градба 
или реконструкција на пат на постојна траса, што спо-
ред Судот, нема уставна оправданост. 

Укажувањето на Владата изнесено во писменото 
мислење доставено до Уставниот суд како одговор на 
наводите во Решението (акт бр. 19-3684/1-09 од 
23.02.2010 година), дека во согласноста за поставување 
на инсталациите во заштитниот појас на патот која на 
барање на управителот на инсталациите ја издава Аген-
цијата, односно општината или градот Скопје стоела 
клаузула со која истите се обврзуваат да ги изместат на 
свој трошок поставените инсталации во случај на ре-
конструкција или градба на пат на постојна траса, спо-
ред Судот, не може да се прифати како основано образ-
ложение за уставноста на оспореното законско реше-
ние, затоа што договорна обврска, како што предвиду-
ва наведената согласност, не може да се трансформира 
во законска обврска.  

Според Судот, вака предвидените трошоци значат и 
повреда на легитимните очекувања на субјектите – 
сопственици или управители со наведените инстала-
ции, дека без своја потреба и без вина нема да бидат 
изложени на дополнителни трошоци кои не се поврза-
ни со нивното работење и остварувањето на дејноста, 
што може да води кон повреда на правната сигурност 
како елемент на владеењето на правото. 

Покрај наведеното, Судот имаше предвид дека за-
конодавецот имал неконзистентен приод при уредува-
њето на слична проблематика во Законот. Така, при 
уредувањето на прашањето кога постои потреба од из-
местување на постоен јавен пат заради градење на друг 
објект (железничка линија, хидроенергетски постројки, 
рударски постројки и друго), законодавецот утврдил 
обврска делот од патот што се изместува да биде изгра-
ден со елементи што одговараат на категоријата на тој 
пат без оглед на состојбата во која се наоѓа, во кој слу-
чај пропишал дека трошоците за изместување на јавни-
от пат ги сноси инвеститорот на новиот објект (член 30 
од Законот). Во таа смисла и во случај кога општината, 
односно градот Скопје може да побара дел од државен 
пат кој поминува во населено место да биде изграден 
со елементи со кои би настанале поголеми трошоци за 
градењето (поширок коловоз, тротоари, велосипедски 
патеки, места за паркирање и слично), законодавецот 
утврдил дека зголемените трошоци ги сноси општина-
та, односно градот Скопје (член 32 од Законот). 

Во наведените случаи, законодавецот имал поинаков 
пристап на уредување на прашањето на чиј товар ќе пад-
нат трошоците за изместување или подобрување на јав-
ниот пат заради изградба на друг јавен објект, односно 
определил дека трошоците ќе паднат на товар на инве-
ститорот на новиот објект за чии потреби се врши изме-
стувањето на постојниот пат, односно на товар на инве-
ститорот кој побарал подобрување на патот, што прет-
ставува концепциски различно решение од оспореното, 
според кое трошоците за дислоцирање на постојната ин-
сталација за потребите на изградба или реконструкција 
на јавен пат, ќе паднат на товар на сопствениците на тие 
инсталации, а не на товар на инвеститорот на патот за 
чии потреби се врши дислокацијата. Притоа, Судот има-
ше предвид дека во образложението за донесување на 
Законот за јавните патишта воопшто нема никакви наво-
ди за оправданоста и причините за донесување на оспо-
реното законско решение, кое е спротивно на решението 
кое дотогаш било во правна примена. 
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Покрај наведеното, Судот утврди дека неконзи-
стентноста на законодавецот се протега и при уредува-
ње на условите и начинот за вршење на дејноста во об-
ласта на електронските комуникации во Републиката. 
Имено, во член 94 од Законот за електронските кому-
никации ("Службен весник на Република Македонија" 
број 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), кој е во сила, 
се утврдува дека во случаи кога заради изградба на ко-
мунални објекти и други јавни објекти, средства и ин-
сталации, потребно е да се дислоцира или заштити по-
стојната јавна комуникациска мрежа или придружна 
инфраструктура, инвеститорот на предвидената градба 
има обврска да го извести операторот кој е сопственик 
на јавната комуникациска мрежа или на придружната 
инфраструктура во рок не пократок од 30 дена пред 
предвиденото започнување на работите и да му обезбе-
ди пристап за надзор над изведувањето на работите. Во 
спротивно, инвеститорот ќе биде одговороен за каква 
било штета врз операторот (став 1). Трошоците за дис-
лоцирање и заштита ги покрива инвеститорот на пред-
видената градба (став 3). Тоа значи дека законодаве-
цот, во овој закон, како посебен закон со кој се уреду-
ваат електронските комуникации, определил дека во 
случај кога заради изградба на јавен пат, како комуна-
лен објект, треба да се дислоцира или заштити постој-
ната јавна комуникациска мрежа, трошоците за дисло-
цирање на истата паѓаат на товар на инвеститорот на 
градбата на јавниот пат, што е решение различно од ре-
шението за истата ситуација пропишано со оспорените 
одредби на Законот за јавните патишта. 

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека член 
29 став 1 и член 40 став 7 од Законот за јавните пати-
шта не се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и 
член 55 ставовите 1 и 2 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, д-р Трендафил Ивановски и судиите: 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
    У.бр.160/2009                            Претседател  
10 март 2010 година     на Уставниот суд на Република 

   Скопје                             Македонија,  
         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

___________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
707. 

Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-
ка на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 
40/2004, 61/2005 и 129/2006), член 68 став 1 од Законот 
за банките („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 67/2007 и 90/2009) и точка 26 став 3 од Одлуката 
за управување со ризикот од промена на каматните 
стапки во портфолиото на банкарски активности 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
163/2008 и 144/2009), гувернерот на Народната банка 
на Република Македонија донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ПРОМЕНА НА КА-
МАТНИТЕ СТАПКИ ВО ПОРТФОЛИОТО НА 

БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на приме-

на на Одлуката за управување со ризикот од промена 
на каматните стапки во портфолиото на банкарски 
активности (во понатамошниот текст: Одлуката). 

2. Банката е должна да пополнува и да доставува до 
Народната банка на Република Македонија (во поната-
мошниот текст: Народната банка) извештаи за изложе-
носта на ризикот од промена на каматните стапки во 
портфолиото на банкарски активности. 

3. Извештаите од ова упатство се доставуваат на 
следниве обрасци: 

- Образец ФКС - Промена на економската вредност 
на портфолиото на банкарски активности за позициите 
со фиксна каматна стапка; 

- Образец ВКС - Промена на економската вредност 
на портфолиото на банкарски активности за позициите 
со променлива каматна стапка; 

- Образец ПКС - Промена на економската вредност 
на портфолиото на банкарски активности за позициите 
со прилагодлива каматна стапка;  

- Образец ВПВ - Вкупна пондерирана вредност. 
Обрасците од ставот 1 од оваа точка се составен дел 

на ова упатство. 
За потребите на ова упатство, економската вред-

ност на позициите од портфолиото на банкарски актив-
ности се искажува преку нивната сметководствена 
вредност, прилагодена согласно со одредбите од ова 
упатство. 

 
II. УТВРДУВАЊЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТА НА РИЗИК 
ОД ПРОМЕНА НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ ВО ПОРТ-

ФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ 
 

II. 1. Обрасци ФКС, ВКС и ПКС 
 
4. Обрасците ФКС, ВКС и ПКС се пополнуваат по-

себно за: 
- сите позиции во денари; 
- секоја одделна значајна валута, согласно со точка-

та 2 алинеја 9 од Одлуката; 
- секоја одделна значајна валута за позициите во де-

нари со девизна клаузула во таа валута, и  
- збирно, за сите останати валути коишто, соглас-

но со Одлуката, не се сметаат за значајни, вклучувај-
ќи ги и позициите во денари со девизна клаузула во 
тие валути. 

5. Банката е должна да ги применува следниве пра-
вила при пополнувањето на овие обрасци:   

- Каматночувствителните билансни и каматночув-
ствителните класични вонбилансни позиции се прика-
жуваат на нето-основа (намалени за  износот на извр-
шената исправка на вредноста, односно издвоената по-
себна резерва) и коригирани за износот на премијата, 
дисконтот и промените во објективната вредност, без 
да се земе предвид износот на акумулираната аморти-
зација; 
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- Финансиските деривати коишто се дел од портфо-
лиото на банкарски активности се искажуваат според 
нивната номинална вредност, при што се прикажуваат 
и се распоредуваат во одделните временски периоди 
како комбинација на долгата и кратката позиција, сог-
ласно со правилата дефинирани во главата VIII од Од-
луката за методологијата за утврдување на адекватно-
ста на капиталот; 

- Позициите коишто немаат или кај коишто не мо-
же со сигурност да се утврди рокот на достасување, од-
носно времето до следната промена на каматната стап-
ка, се распоредуваат согласно со точките 22 и 23 од 
Одлуката, при што овие позиции соодветно се вклучу-
ваат во обрасците ФКС, ВКС или ПКС, во зависност од 
видот на нивната каматна стапка; 

- Доколку за одредена позиција, банката утврди два 
или повеќе рокови за промена на каматната стапка, по-
зицијата ја распределува во оној период за кој, соглас-
но со точката 23 од Одлуката, утврдила дека има пого-
лема веројатност дека ќе настане промената; 

- Позициите кај коишто каматната стапка е фиксна 
за определен временски период, а не за целиот период 
до нивниот рок на достасување, имаат третман на пози-
ции со фиксна каматна стапка. Овие позиции се вклу-
чуваат во образецот ФКС, согласно со правилата опре-
делени во ова упатство, при што распоредувањето се 
врши под претпоставка дека каматната стапка ќе оста-
не фиксна до рокот на достасување. Доколку банката 
го промени видот на каматната стапка по истекот на 
временскиот период во кој каматната стапка е фиксна, 
должна е да ги прераспореди овие позиции во соодвет-
ниот образец (ВКС или ПКС); 

- Износот на задолжителната резерва се распореду-
ва во временскиот период до еден месец; 

- Депозитите по видување и средствата на трансак-
циските сметки на коишто банката пресметува камата 
се внесуваат во временскиот период до еден месец, без 
разлика на периодот на промена на каматната стапка; 

- Репо-договорите/обратните репо-договори (ревер-
се репо) и договорите за земање/давање заем хартии од 
вредност и стоки од/на друга договорна страна се рас-
поредуваат во позициите на примени/дадени кредити; 

- Вложувањата во инвестициски фондови се распо-
редуваат во зависност од структурата на вложувањата 
на фондот во каматночувствителните инструменти. До-
колку банката не може со сигурност да ја утврди стру-
ктурата на вложувањата на фондот, овие позиции ги 
пополнува преку процена на структурата на фондот, 
врз основа на проспектот на фондот; 

- Нефункционалните побарувања не се сметаат за 
каматночувствителни позиции и не се земаат предвид 
при утврдувањето на изложеноста на ризик од промена 
на каматните стапки во портфолиото на банкарски 
активности; 

- Достасаните обврски и побарувања се распореду-
ваат во период до еден месец.  

 
Образец ФКС 
 
6. Образецот ФКС ги вклучува сите позиции со 

фиксна каматна стапка, коишто се распоредуваат во со-
одветниот временски период, согласно со преостанати-
от рок на достасување, при што позициите со ануитет-
ска отплата се распоредуваат според преостанатиот рок 
на достасување на секој од одделните ануитети. 

Како позиции со фиксна каматна стапка се сметаат 
позициите кај кои каматната стапка не се менува во це-
лиот период до рокот на достасувањето на позицијата. 

Образецот ФКС се пополнува со следење на прави-
лата дефинирани во оваа точка и во точките 4, 5, 7, 8, 9, 
10 и 11. 

7. Во колоните од бр. 3 до бр. 15 - „временски пери-
од“, се распоредуваат износите на секоја одделна ка-
матночувствителна активна и пасивна (билансна или 
вонбилансна) позиција којашто е дел од портфолиото 
на банкарски активности.  

  
Билансни позиции 
 
8. Позициите од билансната актива се пополнуваат 

како што следува: 
1) Средства по видување 
На оваа позиција се искажуваат одделно трансакци-

ските сметки и депозитите по видување (соодветен дел 
од сметките 131, 31, освен сметката 3118, 53, 54 и 55). 

2) Издвоена задолжителна резерва и други слични 
средства коишто се евидентирани на соодветниот дел 
од сметката 100 и сметките 14 и 3118; 

3) Орочени депозити 
Оваа позиција ги опфаќа орочените депозити со 

можност за предвремено повлекување и останатите 
орочени депозити коишто се евидентирани на соодвет-
ниот дел од сметките 132, 133, 134, 135, 33, 53, 54 и 55. 

4) Кредити 
Во оваа позиција одделно се прикажуваат кредитите 

со можност за предвремена отплата и сите останати кре-
дити евидентирани на соодветниот дел од сметките 399, 
439, 499, 50, 51 52. Во оваа позиција соодветно се вклу-
чуваат и побарувањата настанати врз основа на финан-
сиски лизинг (соодветниот дел од сметки 58 и 59).  

5) Хартии од вредност 
На оваа позиција се искажуваат должничките хар-

тии од вредност коишто претставуваат каматночув-
ствителни позиции, поделени во три групи: 

- должнички инструменти со кои не се тргува 
активно, а кои се вреднуваат по објективната вредност 
преку билансот на успех, коишто во сметководството 
на банката се евидентираат на сметките 39 (со исклу-
чок на сметката 399), 43 (со исклучок на сметката 439) 
и 49 (со исклучок на сметката 499), 

- должнички инструменти расположливи за про-
дажба евидентирани на сметките 37, 41 и 47, и  

- должнички инструменти коишто се чуваат до до-
стасување и коишто се евидентираат на сметките 38, 42 
и 48.  

6) Останата неспомната актива 
Во оваа позиција се вклучуваат сите останати ка-

матночувствителни активни билансни позиции коишто 
не се вклучени во претходните активни позиции (пр. 
позиции евидентирани на сметките 19, 56, 57 и слично, 
доколку претставуваат изложеност на ризик на проме-
на на каматните стапки и се дел од портфолиото на 
банкарски активности). 

 
I) Вкупна билансна актива 
 
Се прикажува збирот на сите билансни активни по-

зиции за секој одделен временски период (збир на ре-
довите од бр. 1 до бр. 6). 

9. Позициите од билансната пасива се пополнуваат 
како што следува: 
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7) Обврски по видување 
Оваа позиција ги опфаќа трансакциските сметки и 

депозитите по видување евидентирани на соодветниот 
дел од сметките 70, 71, 72, 792, 794, 80, 81, 86, 893 и 894. 

8) Орочени депозити 
На оваа позиција одделно се искажуваат орочените 

депозити со можност за предвремено повлекување и 
останатите орочени депозити коишто во сметководс-
твото на банката се евидентираат на соодветниот дел 
од сметките 71, 72, 792, 794, 82, 86, 893 и 894.  

9) Обврски по кредити 
Оваа позиција ги опфаќа обврските по кредити со 

можност за предвремена отплата и останатите кредити 
евидентирани на соодветниот дел од сметките 74, 78, 
795, 84, 87, 88 и 895. 

10) Обврски по издадени хартии од вредност 
Оваа позиција ги вклучува обврските по издадени 

должнички хартии од вредност коишто во сметководс-
твото на банката се евидентираат на сметките 73, 790, 
791, 83, 890 и 891. 

11) Хибридни инструменти, субординиран долг и 
други капитални позиции 

На оваа позиција се искажуваат обврските врз осно-
ва на хибридни капитални инструменти и субордини-
рани долгови коишто се евидентирани на сметките 796, 
896, 910 и 911, како и капиталните позициите кај кои 
висината на дивидендата зависи од висината на одреде-
на референтна каматна стапка (каматночувствителни 
капитални позиции). 

12) Останата неспомната пасива  
Во оваа позиција се вклучуваат сите останати ка-

матночувствителни пасивни билансни позиции коишто 
не се вклучени во претходните пасивни позиции (пр. 
позиции евидентирани на сметките 23, 29, 77 и слично, 
доколку претставуваат изложеност на ризик од проме-
на на каматните стапки и се дел од портфолиото на 
банкарски активности). 

 
II) Вкупна билансна пасива 
 
Во оваа позиција се внесува збирот на сите биланс-

ни пасивни позиции по одделни временски периоди 
(збир на редовите од бр. 7 до бр. 12). 

 
III) Нето билансна позиција 
 
На оваа позиција се искажува нето билансната 

вредност добиена како разлика помеѓу вкупната би-
лансна актива и вкупната билансна пасива (разлика на 
редовите I и II). 

 
Вонбилансни позиции 
 
10. Позициите од вонбилансната актива се пополну-

ваат како што следува: 
13) Деривати 
Оваа позиција ги опфаќа номиналните вредности на 

дериватите во финансиски средства коишто се дел од 
портфолиото на банкарски активности, евидентирани 
на соодветниот дел од сметката 95. 

14) Останати (класични) вонбилансни позиции 
Оваа позиција ги опфаќа сите класичните активни 

вонбилансни позиции коишто претставуваат изложе-
ност на ризик од промена на каматните стапки, како 
што се неискористените кредитни лимити и други 
слични позиции за коишто банката пресметува камата 
(соодветниот дел од сметките 9933, 9934, 9936 и други 
соодветни сметки). 

IV) Вкупна вонбилансна актива 
 
Во оваа позиција се внесува збирот на сите вонби-

лансни активни позиции по одделни временски перио-
ди (збир на редовите бр. 13 и бр. 14). 

11. Позициите од вонбилансната пасива се попол-
нуваат како што следува: 

15) Деривати 
Оваа позиција ги опфаќа номиналните вредности на 

дериватите во финансиски обврски коишто се дел од 
портфолиото на банкарски активности, евидентирани 
на соодветниот дел од сметката 95. 

16) Останати (класични) вонбилансни позиции 
Оваа позиција ги опфаќа сите останати класични 

пасивни вонбилансни позиции коишто претставуваат 
изложеност на ризик од промена на каматните стапки 
коишто се прикажуваат на соодветниот дел од сметки-
те 9954, 9964 и други соодветни сметки. 

  
V) Вкупна вонбилансна пасива 
 
Во оваа позиција се внесува збирот на сите вонби-

лансни пасивни позиции по одделни временски перио-
ди (збир на редовите бр. 15 и бр. 16). 

 
VI) Нето вонбилансна позиција 
 
На оваа позиција се искажува нето вонбилансната 

вредност добиена како разлика помеѓу вкупната вонби-
лансна актива и вкупната вонбилансна пасива (разлика 
на редовите IV и V). 

 
VII) Вкупна нето-позиција  
 
Оваа позиција ја искажува вкупната нето-позиција 

којашто се добива како збир на нето билансната и нето 
вонбилансната позиција по одделни временски перио-
ди (збир на редовите III и VI). Добиениот збир се при-
кажува со соодветниот предзнак, во зависност од тоа 
дали има позитивна вредност (долга нето-позиција) 
или негативна вредност (кратка нето-позиција). 

 
VIII) Пондери 
 
На оваа позиција се искажани пондерите по времен-

ски периоди за утврдување на промената на економска-
та вредност на портфолиото на банкарски активности 
коишто се дефинирани во табелата бр. 1 од Одлуката.  

 
IX) Пондерирана позиција 
 
Пондерираната позиција за одделните временски 

периоди претставува производ на вкупната нето-пози-
ција за секој одделен временски период од редот бр. 
VII и соодветниот пондер од редот бр. VIII. 

 
X) Нето пондерирана позиција за валута ________ 
 
Добиените долги и кратки пондерирани позиции 

за секој одделен временски период од редот бр. IX се 
собираат и се добива нето пондерирана долга или кра-
тка позиција, за сите позиции во соодветната значајна 
валута коишто имаат фиксни каматни стапки. На 
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празното место се внесува името на значајната валута, 
додека за сите останати валути за кои е дозволено 
збирно прикажување на каматночувствителните пози-
ции, се внесува зборот: „збирно“. Доколку образецот 
се однесува на позиции коишто се изразени во денари 
со девизна клаузула, по името на валутата, односно 
по зборот: „збирно“,  се додава кратенката: „ДК“ (пр. 
ЕУР-ДК).  

 
Образец ВКС 
 
12. Образецот ВКС ги вклучува позициите со про-

менлива каматна стапка коишто се распоредуваат во 
соодветниот временски период, согласно со времето до 
следната преоцена на каматната стапка. Притоа, за пер-
иодите пред датумот на следната преоцена на каматна-
та стапка, позициите со ануитетска отплата се распоре-
дуваат според преостанатиот рок на достасување на се-
кој одделен ануитет.  

Како позиции со променлива каматна стапка се 
сметаат позициите кај кои во целиот период до рокот 
на достасување на позицијата, каматната стапка зависи 
од висината на одредена референтна каматна стапка 
(пр. референтната каматна стапка на НБРМ, СКИБОР, 
ЛИБОР, ЕУРИБОР и слично).  

Образецот ВКС се пополнува со соодветна примена 
на правилата од оваа точка, точките 4 и 5, како и пра-
вилата коишто важат за пополнување на образецот 
ФКС, дефинирани во точките 7, 8, 9, 10 и 11 од ова 
упатство. 

 
Образец ПКС 
 
13. Образецот ПКС ги вклучува позициите со при-

лагодлива каматна стапка, т.е. позициите кај кои камат-
ната стапка се менува врз основа на одлука на соодве-
тен орган на банката, при што банката го врши распо-
редувањето на овие позиции по одделни временски 
периоди во согласност со точките 22 и 23 од Одлуката. 
Позициите со ануитетска отплата се распоредуваат на 
следниов начин: 

- сите ануитети коишто достасуваат до временскиот 
период  утврден согласно со точките 22 и 23 од Одлу-
ката, се распоредуваат според преостанатиот рок на до-
стасување на секој одделен ануитет; 

- збирниот износ на сите останати ануитети (кои-
што не се распоредени согласно со алинејата 1 од оваа 
точка) се распоредуваат во временскиот период утвр-
ден согласно со точките 22 и 23 од Одлуката. 

Како позиции со прилагодлива каматна стапка 
се сметаат позициите кај кои каматната стапка се 
менува врз основа на одлука на соодветен орган на 
банката. 

Образецот ПКС се пополнува со соодветна примена 
на правилата од оваа точка, точките 4 и 5, како и пра-
вилата коишто важат за пополнување на образецот 
ФКС, дефинирани во точките 7, 8, 9, 10 и 11 од ова 
упатство. 

 
II. 2. Образец ВПВ - Вкупна пондерирана вредност  
 
14. Образецот ВПВ - Вкупна пондерирана вредност, 

се пополнува со примена на следниве правила: 

14.1 На редовите бр. 1.1, 1.2... - „нето пондерира-
на позиција за валута _____ “, се внесуваат збировите 
на добиените нето пондерирани долги или кратки по-
зиции за денари, секоја одделна значајна валута и збир-
но за сите останати валути, од обрасците ФКС, ВКС и 
ПКС (збир на редот бр. X од обрасците ФКС, ВКС и 
ПКС за соодветната валута). Долгите нето пондерира-
ни позиции во одделни валути се прикажуваат со пози-
тивен предзнак, а кратките нето пондерирани позиции 
во одделни валути со негативен предзнак. 

14.2 На реден бр. 2 - „вкупна пондерирана вред-
ност - промена на економската вредност на портфолио-
то на банкарски активности“, се искажува вкупната 
пондерирана вредност на портфолиото на банкарски 
активности како збир на нето пондерираните позиции 
за денари, одделните значајни валути и збирно за сите 
останати валути од овој образец. Вкупната пондерира-
на вредност на портфолиото на банкарски активности 
се изразува во апсолутна вредност и ја прикажува про-
мената на економската вредност на ова портфолио како 
резултат на оцената за промената на каматните стапки 
со користење на стандардниот каматен шок. 

14.3 На реден бр. 3 - „сопствени средства“, се 
внесува износот на сопствените средства на банката од 
крајот на последниот квартал, освен ако во периодот од 
датумот на последниот квартал и датумот на изготву-
вање на образецот ВПВ е извршена значителна проме-
на на износот на сопствените средства (пр. нова емиси-
ја на акции, издаден хибриден или субординиран ин-
струмент, остварена загуба во тековното работење и 
слично), којашто не е опфатена во пресметката на 
сопствените средства од последниот квартал.  

14.4 На реден бр. 4 - „вкупна пондерирана вред-
ност /сопствени средства“, се искажува односот помеѓу 
износот на вкупната пондерирана вредност на портфо-
лиото на банкарски активности (реден бр. 2 од овој 
образец) и сопствените средства на банката (реден бр. 
3 од овој образец), изразен во проценти. 

 
III. РОКОВИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНАТА 

БАНКА 
 
15. Банката е должна да ги изготвува извештаите од 

точка 3 од ова упатство на месечна основа и да ги до-
ставува до Народната банка согласно со главата V од 
Одлуката. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
16. Одредбите од ова упатство што се однесуваат на 

банките соодветно се применуваат и на штедилниците 
и на филијалите на странските банки во Република Ма-
кедонија. 

17. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе почне да се применува од 01.07.2010 
година. 

 
     Бр. 3      

18 март 2010 година                          Гувернер, 
    Скопје                            м-р Петар Гошев, с.р.  
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КОЛЕКТИВНИ  ДОГОВОРИ  
708. 

Врз основа на член 203 од  Законот за работни од-
носи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/05, 106/08, 161/08, 114/09 и 130/09) и согласно член 
5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/08 и 85/09),  Министерството за 
образование и наука на Република Македонија и Само-
стојниот синдикат за образование, наука и култура на 
Република Македонија на 19 март 2010 година, го 
склучија следниот  

 
КОЛЕКТИВЕН  ДОГОВОР  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕ-
КТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Колективниот договор за основното образова-

ние во Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/09 и 28/10) членот 35 се 
менува и гласи: 

 
„Член 35 

Најниската плата за одделни степени на сложеност 
за полно работно време и нормален учинок на работни-
кот, се утврдува така што износот на најниската плата 
за најнизок степен на сложеност се множи со соодвет-
ниот коефициент за степен на сложеноста на работното 
место  и тоа: 

 
I. ГРУПА 
Едноставна, рутинска работа за обавување на ра-

ботните задачи: 
- општ работник 
Коефициент на сложеност 1,00 
 
II. ГРУПА 
Помалку сложени работни задачи, односно работа 

со едноставни средства за работа: 
 
1.Подгрупа 
- хигиеничар 
- чувар 
Коефициент на сложеност 1,301 
 
2.Подгрупа 
- перачка  
- сервирка-садомијач  
Коефициент на сложеност 1,421 
 
III. ГРУПА 
Средно сложени работи и задачи, за кои се потреб-

ни потесни познавања за работата: 
- ложач-ракувач на парни котли 
Коефициент на сложеност 1,601 
 
IV. ГРУПА 
Сложени работи од широк профил за кои се потреб-

ни и стручни познавања: 
1. Подгрупа 
- економ-домаќин  

- готвач 
- хауз-мајстор 
Коефициент на сложеност 1,781 
 
2. Подрупа 
- возач 
Коефициент на сложеност 1,902  
 
V. ГРУПА 
Сложени работи кои бараат поголем степен на са-

мостојност во извршување на работата: 
- благајник 
- технички секретар   
- негувател  
Коефициент на сложеност 1,902 
 
VI.  ГРУПА 
Посложени работи за кои се бара целосна самостој-

ност во повеќе области во извршување на работата. 
- технички секретар кој врши  благајнички и други 

слични работи 
- благајник кој врши и административни и слични 

работи 
Коефициент на сложеност 2,022 
 
VII.-1 ГРУПА 
Високо сложени работи сврзани за изведување на 

воспитна и стручна работа кои бараат самостојност во 
извршување на работата: 

-  секретар  
-  воспитувач  
Коефициент на сложеност  2,503 
 
VII.-2. ГРУПА 
Високо сложени работи во воспитно-образовниот 

процес на наставниците и стручните соработници кои 
имаат можност на усовршување, оспособување и на-
предување во звања согласно Закон.  

 
1.Подгрупа 
- наставник-приправник 
- стручен соработник-приправник 
Коефициент на сложеност 2,292 
 
2.Подгрупа 
- наставник-приправник во  училишта со ученици 

со посебни потреби 
- наставник-приправник во училишта за уметничко 

образование кои изведуваат индивидуална и групна на-
става 

- стручен соработник-приправник во  училишта со 
ученици со посебни потреби 

Коефициент на сложеност 2,443 
 
3.Подгрупа 
- наставник 
- стручен соработник 
Коефициент на сложеност 2,503 
 
4.Подгрупа 
- наставник во  училишта со ученици со посебни 

потреби 
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- наставник во училишта за уметничко образование 
кои изведуваат индивидуална и групна настава 

- стручен соработник во  училишта со ученици со 
посебни потреби 

Коефициент на сложеност 2,683 
 
5.Подгрупа 
- наставник-ментор 
- стручен соработник-ментор 
Коефициент на сложеност 2,803 
 
6.Подгрупа 
- наставник-ментор во  училишта со ученици со по-

себни потреби 
- наставник-ментор во училишта за уметничко 

образование кои изведуваат индивидуална и групна на-
става 

- стручен соработник-ментор во  училишта со уче-
ници со посебни потреби 

Коефициент на сложеност 2,984 
 
7.Подгрупа 
- наставник-советник 
- стручен соработник-советник 
Коефициент на сложеност 3,104 
 
8.Подгрупа 
- наставник-советник во училишта со ученици со 

посебни потреби 
- наставник-советник во училишта за уметничко 

образование кои изведуваат индивдуална или групна 
настава  

- стручен соработник-советник во училишта со уче-
ници со посебни потреби 

Коефициент на сложеност 3,284 “ 
 

Член 2 
Во членот 36 бројот „0,2“ се заменува со бројот 

„0,120“. 
 

Член 3 
Во членот 37 бројот „0,2“ се заменува со бројот 

„0,120“. 
 

Член 4 
Во членот 39 бројот „0,2“ се заменува со бројот 

„0,120“. 
 

Член 5 
Членот 40 се менува и гласи: 

 
„Член 40 

Коефициентот на работниците од соодветната гру-
па и подгрупа од членот 35  се зголемува ако работи во 
ридско-планински подрачја и тоа: 

-0,300 коефициент за училишта во прва категорија 
-0,180 коефициент за училишта во втора категорија 
-0,060 коефициент за училишта во трета категорија 
Категоризацијата на училиштата во прва, втора и 

трета категорија од ридско планински подрачја се вр-
ши според акт кој го носи министерот за образование и 
наука.“ 

Член 6 
Во членот 41 броевите „0,15“ и „0,30“ се заменуваат 

со броевите „0,090“ и „0,180“. 
 

Член 7 
Во членот 42 бројот „0,20“ се заменува со бројот 

„0,120“. 
 

Член 8 
Овој Колективен договор влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”, а ќе се применува од 1 март 
2010 година. 

 
Бр. 0301-45/1 Бр. 10-1315/1 

19 март 2010 година 19 март 2010 година 
Скопје Скопје 

 
Самостоен синдикат за 
образование, наука и 
култура на Република    

Македонија 

Министерство за образова-
ние и наука на Република 

Македонија 

Претседател, Министер, 
Дојчин Цветаноски, с.р. Никола Тодоров, с.р. 

___________ 
                 

709. 
Врз основа на член 203 од  Законот за работни од-

носи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/05, 106/08, 161/08, 114/09 и 130/09) и согласно член 
5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/08 и 85/09),  Министерството за 
образование и наука на Република Македонија и Само-
стојниот синдикат за образование, наука и култура на 
Република Македонија на 19 март 2010 година, го 
склучија следниот  

 
КОЛЕКТИВЕН  ДОГОВОР  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕ-
КТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗО-

ВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Колективниот договор за средното образование 

во Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 24/09 и 28/10) членот 35 се мену-
ва и гласи: 

 
„Член 35 

Најниската плата за одделни степени на сложеност 
за полно работно време и нормален учинок на работни-
кот, се утврдува така што износот на најниската плата 
за најнизок степен на сложеност се множи со соодвет-
ниот коефициент за степен на сложеноста и тоа: 

 
I. ГРУПА 
Едноставна, рутинска работа за обавување на ра-

ботните задачи: 
- општ работник 
Коефициент на сложеност 1,00 
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II. ГРУПА 
Помалку сложени работни задачи, односно работа 

со едноставни средства за работа: 
 
1. Подгрупа: 
- хигиеничар 
- чувар 
Коефициент на сложеност 1,307 
 
2. Подгрупа: 
- перачка  
- сервирка-садомијач  
Коефициент на сложеност 1,429 
 
III. ГРУПА 
Средно сложени работи и задачи, за кои се потреб-

ни потесни познавања за работата: 
- ложач-ракувач на парни котли 
Коефициент на сложеност 1,613 
 
IV. ГРУПА 
Сложени работи од широк профил за кои се потреб-

ни и стручни познавања: 
 
1. Подгрупа: 
- економ-домаќин  
- готвач 
- хауз-мајстор 
Коефициент на сложеност 1,797 
 
2. Подгрупа: 
- возач 
Коефициент на сложеност 1,92 
 
V. ГРУПА 
Сложени работи кои бараат поголем степен на са-

мостојност во извршување на работата: 
- благајник 
- технички секретар  
- негувател 
- соработник во практична настава (демонстратор, 

лаборант и други соработници) 
Коефициент на сложеност 1,92 
 
VI. ГРУПА 
Посложени работи за кои се бара целосна самостој-

ност во извршувањето на работата: 
- раководител на работилница 
- технички секретар  кој врши и благајнички и дру-

ги слични работи  
Коефициент на сложеност 2,043 
 
VII. 1. ГРУПА 
Високосложени работи сврзани за изведување на 

воспитна и стручна работа,  кои бараат самостојност во 
извршување на работата: 

- секретар 
- воспитувач 
Коефициент на сложеност 2,533 

VII.2. ГРУПА 
Високо сложени работи во воспитно-образовниот 

процес на наставниците и стручните соработници кои 
имаат можност  на усовршување, оспособување и на-
предување во звања согласно закон: 

 
1. Подгрупа 
- наставник-приправник 
- стручен соработник-приправник 
Коефициент на сложеност 2,319 
 
2. Подгрупа 
- наставник-приправник во училишта со ученици со 

посебни потреби  
- наставник-приправник во училишта за уметничко 

образование кои изведуваат индивидуална и групна на-
става  

- стручен соработник-приправник во училишта со 
ученици со посебни потреби 

Коефициент на сложеност 2,472 
 
3. Подгрупа 
- наставник 
- стручен соработник 
Коефициент на сложеност 2,533 
 
4. Подгрупа 
- наставник во училишта со ученици со посебни по-

треби  
- наставник во училишта за уметничко образование 

кои изведуваат индивидуална и групна настава  
- стручен соработник во училишта со ученици со 

посебни потреби 
Коефициент на сложеност 2,717 
 
5. Подгрупа 
- наставник -ментор 
- стручен соработник-ментор 
Коефициент на сложеност 2,84 
 
6. Подгрупа 
- наставник-ментор во училишта со ученици со по-

себни потреби 
- наставник-ментор во училишта за уметничко 

образование кои изведуваат индивидуална и групна на-
става 

- стручен соработник-ментор во посебни училишта 
со ученици со посебни потреби 

Коефициент на сложеност 3,024 
 
7. Подгрупа 
- наставник-советник 
- стручен соработник-советник 
Коефициент на сложеност 3,146 
 
8. Подгрупа 
-   наставник-советник во училишта со ученици со 

посебни потреби  
- наставник-советник во училишта за уметничко 

образование кои изведуваат индивидуална и групна на-
става 
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- стручен соработник-советник во училишта со уче-
ници со посебни потреби 

Коефициент на сложеност 3,33.“ 
  

Член 2 
Во членот 36 бројот „0,20“ се заменува со бројот 

„0,123“. 
 

Член 3 
Во членот 38 броевите „0,15“ и „0,30“ се заменуваат 

со броевите „0,092“ и „0,184“. 
 

Член 4 
Во членот 39 бројот „0,2“ се заменува со бројот 

„0,123“. 
 

Член 5 
Овој колективен договор влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Македонија”, а ќе се применува од 1 март 
2010 година. 

 
Бр. 0301-46/1 Бр. 10-1316/1 

19 март 2010 година 19 март 2010 година 
Скопје Скопје 

 
Самостоен синдикат за 
образование, наука и 
култура на Република    

Македонија 

Министерство за образова-
ние и наука на Република 

Македонија 

Претседател, Министер, 
Дојчин Цветаноски, с.р. Никола Тодоров, с.р. 

___________ 
                  

ОСНОВЕН СУД – РАДОВИШ 
710. 

 
Л И С Т А 

НА ПОСТОЈАНИ ВЕШТАЦИ  НА ОСНОВЕН СУД  
- РАДОВИШ 

 
1. Постојани  вештаци од областа на економијата. 
 
1. Славица Андонова од Радовиш, ул. „Кеј 8-ми 

Септември“ бр. 139. 
2. Невена Каранфилова од Радовиш, ул. „Лисец“ бр. 

22. 
3. Татјана Крстева од Радовиш, ул. „22-ри Октом-

ври“ 3-1-8. 
4. Ѓорѓи Божинов од Радовиш, ул. „Плачковица“ 

бр. 183. 
5. Грозда Костадинова од Радовиш, ул. „Ѓорче Пе-

тров“ бр. 47. 
6. Јулија Стефанова од Радовиш, ул. „Вардарска“ 

бр. 25. 
7. Жаклина Павиќевиќ од Радовиш, ул. „Вардарска“ 

бр. 25. 
8. Ратко Павиќевиќ од Радовиш, ул. „Вардарска“ 

бр. 25. 
9. Виолетка Трајанова од Радовиш, ул. „Обрад Ци-

цимил“ бр.16. 

10. Јанка Димитрова од Радовиш, ул. „Вардарска“  
бр. 115. 

11. Љупка Ристова од Радовиш, ул. „Страшо Пин-
џур“ бр. 16. 

12. Љубинка Зафирова од Радовиш, ул. „Кирил и 
Методи“ бр. 10. 

13. Христина Коцева од с. Подареш-Радовиш. 
14. Данче Ристова од Радовиш, ул. „Страшо Пин-

џур“ бр. 16. 
15. Јован Сулев од Радовиш, ул. „8-ми Септември“ 

бр. 28. 
16. Славе Ристов од Радовиш, ул. „Страшо Пинџур“ 

бр. 16. 
 
2. Постојани вештаци од областа на медицината 
 
1. Ванчо Ристов - оториноларинголог, од нас. Рак-

лиш-Радовиш. 
2. Сашо Ценов - ортопед од Штип, ул. „Хо Ши 

Мин“ бр.24. 
3. Георге Костадинов-невропсихијатар од Штип, 

ул. „Ванчо Китанов“ бр. 2/17. 
4. Љубинка Вета-невропсихијатар од Струмица, ул. 

„Маршал Тито“ бр. 134. 
5. Георги Павлов-невропсихијатар  од Радовиш, ул. 

„Плачковица“ бр. 63. 
6. Илија Гаврилов-педијатар од Радовиш, ул. „Први 

мај“ бр. 21. 
7. Јагода Ристова-општа медицина нас. Раклиш-Ра-

довиш. 
8. Невенка Гаврилова доктор на медицина од Радо-

виш, ул. „Први мај“ бр. 21. 
9. Светлана Тофиловска Јосифовска-интерна меди-

цина од Штип, ул. „Ванчо Прќе“ бр. 59/8. 
10. Јадранка Поцева-невролог од Струмица, ул. 

„Страшо Пинџур“ бр. 2. 
 
3. Постојани вештаци од областа на стоматоло-

гија  
 
1. Гоце Цветаноски од Радовиш, ул. „22-Октомври“ 

бр. 2/2. 
 
4. Постојани вештаци од областа на психологија  
 
1. Виолета Коцева–од Штип, ул. „Солидарност“ бр. 

9/7. 
 
5. Постојани вештаци од областa на ветеринарна 

медицина. 
 
1. Васко Бозаџиев од Радовиш, ул. „Ана Поцкова“ 

бр. 30. 
2. Горан Ѓорѓиев од Радовиш, ул. „Кеј 8-ми Септем-

ври“ бр.12. 
 
6. Постојани вештаци од областа на земјоделс-

твото. 
 
1. Љупчо Тадиров од Радовиш ул. „Кузман Ј. Питу“ 

бр. 9.  
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2. Владе Ристов  од Радовиш, ул. „Марксова“ бр. 
14. 

3. Крсте Спасов од Радовиш ул. „М.Тито“ бр. 115.  
4. Васил Митев нас. Раклиш. 
5. Ванчо Димитров од Радовиш, ул. „Ацо Карама-

нов“ бр. 19. 
6. Борис Василев од Радовиш, ул. „Наум Н. Борче“ 

бр. 4. 
 
7. Постојани вештаци од областа на градежниш-

твото 
  
1. Игор Крстев од Радовиш, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 2. 
2. Наталија Трендафилова од Радовиш, ул. „Ѓорче 

Петров“ бр. 37. 
3. Кирчо Сусинов од Радовиш, ул. „Свети Спасо Ра-

довишки“ бр. 96. 
4. Тошко Кукутанов од Радовиш, ул. „Самоилова“ 

бр. 21. 
5. Ефимија Гавритова од Радовиш, ул. „15-ти Кор-

пус“ бр. 29. 
 
8. Постојани вештаци од областа на шумарството 
 
1. Прастов Благој од Радовиш ул. „22-ри Октомври“ 

бр. 13. 
 
9. Постојани вештаци од областа на сообраќајот 
 
1. Ѓеорѓи Ѓегов од Радовиш, ул. „Плачковица“ бр. 

82. 
2. Горан Прастов од Радовиш, ул. „22-ри Октом-

ври“ бр. 13. 
 
10. Постојани вештаци од областа на машинство 
 
1. Илија Свирков од Радовиш, ул. „Стив Наумов“ 

бр. 8. 
2. Слободан Филипов од Радовиш, ул. „Самоилова“ 

бр. 18. 
3. Зоран Валаков од Радовиш, ул. „Видое Смилески 

Бато“ бр. 2. 
4. Кирчо Коцев од Радовиш, ул. „Герас Цунев“ бр. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Постојани вештаци од областа на електротех-
ника 

 
1. Драги Миленков од Радовиш, ул. „4-ти јули“ бр. 7. 
2. Страхил Гавритов од Радовиш, ул. „15-ти Кор-

пус“ бр. 29. 
3. Марјанчо Николовски од Радовиш, ул. „Илија 

Алексов“ бр. 69. 
 
12. Постојани вештаци од областа на рударството 
 
1. Ристо Дамбов од Радовиш, ул. „Мито Хаџиваси-

лев“ бр. 13. 
 
13. Постојани вештаци од областа на хемијата и 

технологијата 
 
1. Дејан Каранфилов од Радовиш, ул. „Лисец“ бр. 22. 
 
14. Постојани вештаци од областа на процена на 

благородни метали и скапоцени камења 
 
1. Оливер Кузмановски од Скопје нас. Горно Лиси-

че ул. „Горноврановска“ бр. 45. 
 
15. Постојани вештаци од областа на геодезија  
 
1. Николовски Мирко од Радовиш, ул. „Илија Але-

ксов“ бр. 69.  
2. Бошковиќ Валериј од Радовиш, ул. „Наум Нау-

мовски Борче“ бр.9. 
3. Друштво за геодетски работи ДОО ГЕОМ- КОМ-

ПАНИ од Радовиш ул. „22-ри Октормври“ б.б. 
4. Трговско друштво за геодетски работи ГЕОДЕТ 

ДООЕЛ од Радовиш, ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 9. 
 
16. Постојани вештак од сите области 
 
1. Друштво за вештачења, инжинеринг и услуги 

ЕКСИНГ од Скопје,ул. „Јане Сандански“ бр. 67/2.  
 
                                               Основен суд-Радовиш 
                                                         Претседател, 
                                                    Данка Ристова, с.р. 
 
    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 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. 

 


