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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3003. 
Врз основа на членот 153 од Изборниот законик 

("Службен весник на Република Македонија" број 
40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 
51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 и 30/14) и членот 17 
од Деловникот на Собранието на Република Македо-
нија, Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10  јули 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ПРАТЕНИК  
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Се верифицира мандатот на пратеникот 
- Каљтрина Азизи. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2751/1 Претседател 

10 јули 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

3004. 
Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" број 
58/2000, 44/2002, 82/2008,167/10 и 51/11), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
јули 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ 
ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За заменици на министри во соодветните минис-

терства, се именувани: 
- Арбен Љабеништа, за заменик на министерот кој 

раководи со Министерството за одбрана, 
- Земри Ќамиљи, за заменик на министерот кој ра-

ководи со Министерството за внатрешни работи, 

  Стр. 
3020. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за трговија со материјал 
за вегетативно размножување на 
виновата лоза (*) .................................. 15 

3021. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината 
на обрасците за поднесување на ме-
сечни извештаи и годишен извеш-
тај за складираните брашна ................ 16 

3022. Решение за запирање од извршува-
ње на Правилникот за начинот и 
условите за продажба и давање под 
закуп на деловен простор со кој уп-
равува Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Маке-
донија .................................................... 18 

3023. Одлука за влегување во сила на 
Лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрич-
на енергија ............................................ 18 

 Огласен дел........................................... 1-28 
 

 
- Билјана Бришкоска Бошковски, за заменик на ми-

нистерот кој раководи со Министерството за правда, 
- м-р Драгана Кипријановска, за заменик на министерот 

кој раководи со Министерството за надворешни работи, 
- Ардиан Џељадини, за заменик на министерот кој 

раководи со Министерството за финансии, 
- м-р Христијан Делев, за заменик на министерот 

кој раководи со Министерството за економија, 
- Ванчо Костадиновски, за заменик на министерот 

кој раководи со Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, 

- м-р Јовица Андовски, за заменик на министерот 
кој раководи со Министерството за здравство, 

- Спиро Ристовски, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за образование и наука, 

- Ибрахим Ибрахими, за заменик на министерот кој ра-
ководи со Министерството за труд и социјална политика, 

- Љупчо Пренџов, за заменик на министерот кој ра-
ководи со Министерството за локална самоуправа, 

- Драган Недељковиќ, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за култура, 

- м-р Марта Арсовска Томовска, за заменик на ми-
нистерот кој раководи со Министерството за информа-
тичко општество и администрација, 

- Ниметула Хаљими, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за транспорт и врски и 

- м-р Стево Темелковски, за заменик на министерот 
кој раководи со Министерството за животна средина и 
просторно планирање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2758/1 Претседател 

10 јули 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

3005. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 86 од  Изборниот законик 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 
51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 и 30/14), Собранието 
на Република Македонија на седницата одржана на 10 
јули 2014 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА УЧЕС-
НИЦИТЕ ВО ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ЧИЈА 
ЛИСТА НА КАНДИДАТ Е ИЗБРАН ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГО-
ДИНА И НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИЗБОРНАТА 
КАМПАЊА ОД ЧИИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ 
НЕ Е ИЗБРАН КАНДИДАТ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува надоместок на тро-

шоците на учесниците во изборната кампања од чија 
листа на кандидат е избран претседател на Република 
Македонија за 2014 година и на учесниците во избор-
ната кампања од чии листи на кандидати не е  избран 
кандидат за претседател на Република Македонија. 

 
Член 2 

Надоместокот на трошоците на учесниците во из-
борната кампања од чија листа на кандидат е избран 
претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, 
во висина од 15 денари по добиен глас, изнесува:  

- 534.910 добиени гласови X 15  = 8.023.650 денари. 
 

Член 3 
Надоместокот на трошоците на учесниците во из-

борната кампања од чии листи на кандидати не е из-
бран кандидат за претседател на Република Македо-
нија, во висина од 15 денари по добиен глас, кои осво-
иле најмалку 1,5 % од вкупниот број гласови од излезе-
ните граѓани на ниво на Република изнесува: 

1. Стево Пендаровски 
398.077 добиени гласови X 15  = 5.971.155 денари 
2. Иљаз Халими 
38.966 добиени гласови X 15  = 584.490 денари 
3. Зоран Поповски 
31.368 добиени гласови X 15  = 470.520 денари. 
 

Член  4 
Надоместокот на трошоците од членовите 2 и 3 на 

оваа одлука  се исплатува од Буџетот на Република Ма-
кедонија, најдоцна во рок од три месеца по поднесува-
њето на финансискиот извештај за изборната кампања 
врз основа на извештајот на Државната изборна коми-
сија за спроведените избори. 

 
Член 5 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2759/1 Претседател 

10 јули 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

3006. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 86 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 
51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 и 30/14), Собранието 
на Република Македонија на седницата одржана на 10 
јули 2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК  НА ТРОШОЦИТЕ НА УЧЕС-
НИЦИТЕ ВО ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ЧИИ 
ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ СЕ ИЗБРАНИ ПРАТЕ-
НИЦИ  ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА И НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИЗБОРНА-
ТА КАМПАЊА ОД ЧИИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ 
НЕ СЕ ИЗБРАНИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува надоместок на тро-

шоците на учесниците во изборната кампања од чии 
листи на кандидати се избрани пратеници  во Собрани-
ето на Република Македонија и на учесниците во из-
борната кампања од чии листи на кандидати не се из-
брани пратеници  во Собранието на Република Маке-
донија. 

 
Член 2 

Надоместокот на трошоците  на учесниците во из-
борната кампања од чии листи на кандидати се избрани 
пратеници  во Собранието на Република Македонија, 
во висина од 15 денари по добиен глас, изнесува: 

1. ВМРО - ДПМНЕ (ВМРО - ДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО 
ЕДИНСТВО), СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СР-
БИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА,  СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД 
МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА, СТРАН-
КА НА ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА НА МАКЕДО-
НИЈА, ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, 
ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ, РАБОТ-
НИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛ-
НО ОБЕДИНУВАЊЕ, НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА, 
ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ НА МА-
КЕДОНИЈА, ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГА-
НИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА-ВАРДАР-
ЕГЕЈ-ПИРИН, МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА, ДЕМОК-
РАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДО-
НИЈА, ВМРО-ДП (ВМРО-ДЕМОКРАТСКА ПАР-
ТИЈА), ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ, ДЕМОКРАТСКА 
ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКИ СИ-
ЛИ НА РОМИТЕ, ДЕМОКРАТСКА БОШЊАЧКА 
ПАРТИЈА, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ 
НА РОМИТЕ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РО-
МИТЕ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА, РОМИ 
ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА)    

481.615 добиени гласови X 15 денари = 7.224.225 
денари  

2. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕ-
ДОНИЈА - СДСМ, НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА - НСДП, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА-ЛДП, ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА-
ОМ, ПАРТИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ТУРЦИТЕ ВО МА-
КЕДОНИЈА-ПДТ, ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА 
ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ - ПЦЕР, СРПСКА 
СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА - ССМ, ДЕМОКРАТ-
СКИ СОЈУЗ НА ВЛАСИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА-
ДСВМ И САНЏАЧКА ЛИГА-СЛ. 

283.955 добиени гласови X 15 денари = 4.259.325 
денари 

3. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – 
ДУИ   

152.255 добиени гласови X 15 денари = 2.283.825 
денари 

4. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ – 
ДПА 

65.214 добиени гласови X 15 денари = 978.210 де-
нари 
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5. КОАЛИЦИЈА ГРОМ 
30.849 добиени гласови X 15 денари=462.735 де-

нари. 
6.НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА-НДП 
14.691  добиени гласови X 15 денари=220.365 де-

нари. 
 

Член 3 
Надоместокот на трошоците  на учесниците во из-

борната кампања од чии листи на кандидати не се из-
брани пратеници во Собранието на Република Македо-
нија, во висина од 15 денари по добиен глас, кои осво-
иле најмалку 1,5 % од вкупниот број гласови од излезе-
ните граѓани на ниво на изборна единица изнесува: 

1.   ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА (ВМРО - НП) 
8.975 добиени гласови X 15 денари = 134.625 де-

нари 
2.  ДОСТОИНСТВО ЗА МАКЕДОНИЈА 
50 добиени гласови X 15 денари=750 денари. 
 

Член 4 
Надоместокот на трошоците од членовите 2 и 3 на 

оваа одлука  се исплатува од Буџетот на Република Ма-
кедонија, најдоцна во рок од три месеца по поднесува-
њето на финансискиот извештај за изборната кампања 
врз основа на извештајот на Државната изборна коми-
сија за спроведените избори. 

 
Член 5 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2760/1 Претседател 

10 јули 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

3007. 
Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членовите 118 став (5) и 119 
став (1) од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 10 јули 
2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" број 
95/14), во точката I. потточка 1. Комисија за уставни 
прашања под в) за членови во точката 6) зборовите 
„Илија Димовски" се заменуваат со зборовите „Светла-
на Јакимовска", а во точката 7) зборовите „Сашо Аќи-
моски" се заменуваат со зборовите „Андон Чибишев". 

Под г) за заменици на членовите во точката 7) збо-
ровите „Павле Саздов", се заменуваат со зборовите 
„Јасминка Дамческа". 

Во потточка 2. Законодавно - правна комисија под 
а) за претседател зборовите „Александар Николоски" 
се заменуваат со зборовите „Светлана Јакимовска". 

Под в) за членови во точката 5) зборовите „Благоја 
Деспотоски" се заменуваат со зборовите „Ѓорѓи Коџа-
башиев", а во точката 6) зборовите „Сашо Аќимоски" 
се заменуваат со зборовите „Андон Чибишев". 

Во потточка 4. Комисија за политички систем и од-
носи меѓу заедниците, под г) за заменици на членовите 
во точката 6) зборовите „Павле Саздов" се заменуваат 
со зборовите „Јасминка Дамческа", а во точката 8) збо-
ровите „Муса Џафери", се заменуваат со зборовите 
„Муса Ибраими". 

Во потточка 6. Комисија за европски прашања под 
г) за заменици на членовите во точката 5) зборовите 
„Авдија Пепиќ", се заменуваат со зборовите „Марија 
Ангелова". 

Во потточка 7. Постојана анкетна комисија за заш-
тита на слободите и правата на граѓанинот под в) за 
членови во точката 4) зборовите „Владимир Ѓорчев" се 
заменуваат со зборовите „Марија Ангелова", а во точ-
ката 5) зборовите „Муса Џафери", се заменуваат со 
зборовите „Муса Ибраими". 

Под г) за заменици на членовите во точката 4) збо-
ровите „Славе Гошев", се заменуваат со зборовите Бла-
городна Бојаџиева", а во точката 5) зборовите „Шкод-
ране Дарлишта", се бришат. 

Во потточка 10. Комисија за финансирање и буџет 
под в) за членови во точката 6) зборовите „Благоја Дес-
потоски", се заменуваат со зборовите „Ѓорѓи Коџаба-
шиев", во точката 7) зборовите „Антонијо Милошоски" 
се заменуваат со зборовите „Драган Данев", а во точка-
та 9) зборовите „Шкодране Дарлишта", се бришат. 

Под г) за заменици на членовите во точката 7) збо-
ровите „Павле Саздов", се заменуваат со зборовите 
„Јасминка Дамческа". 

Во потточка 11. Комисија за економски прашања 
под в) за членови во точката 5) зборовите „Шкодране 
Дарлишта" се бришат, а во точката 6) зборовите „Муса 
Џафери", се заменуваат со зборовите „Муса Ибраими". 

Под г) за заменици на членовите во точката 4) збо-
ровите „Благоја Деспотоски", се заменуваат со зборо-
вите „Ѓорѓи Коџабашиев". 

Во потточка 12 Комисија за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство под г) за заменици на членовите 
во точката 5) зборовите „Благоја Деспотоски", се заме-
нуваат со зборовите „Ѓорѓи Коџабашиев". 

Во потточка 13. Комисија за транспорт, врски и 
екологија под г) за заменици на членовите во точката 
4) зборовите „Антонијо Милошоски", се заменуваат со 
зборовите „Драган Данев", а во точката 5) зборовите 
„Авдија Пепиќ", се заменуваат со зборовите „Ристо 
Манчев". 

Во потточка 14. Комисија за образование, наука и 
спорт под б) за заменик на претседателот зборовите 
„Владимир Ѓорчев", се заменуваат со зборовите „Ма-
рија Ангелова". 

Под в) за членови во точката 7) зборовите „Рафис 
Аљити", се заменуваат со зборовите „Рамис Мерко". 

Под г) за заменици на членовите во точката 1) збо-
ровите „Илија Димовски", се заменуваат со зборовите 
„Светлана Јакимовска", во точката 2) зборовите „Алек-
сандар Николоски", се заменуваат со зборовите „Авди-
ја Пепиќ". 

Во потточка 16. Комисија за здравство под г) за за-
меници на членовите во точката 4) зборовите „Сашо 
Аќимоски", се заменуваат со зборовите „Андон Чиби-
шев" а во точката 5) зборовите „Славе Гошев", се заме-
нуваат со зборовите „Благородна Бојаџиева". 

Во потточка 17. Комисија за труд и социјална поли-
тика под в) за членови во точката 5) зборовите „Славе 
Гошев", се заменуваат со зборовите „Благородна Боја-
џиева", а во точката 6) зборовите „Владимир Ѓорчев" 
се заменуваат со зборовите „Марија Ангелова". 

Под г) за заменици на членовите во точката 6) збо-
ровите „Трајчо Димков", се заменуваат со зборовите 
„Алим Билали". 

Во потточка 18. Комисија за локална самоуправа 
под г) за заменици на членовите во точката 6) зборови-
те „Трајчо Димков", се заменуваат со зборовите „Алим 
Билали". 
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Во потточка 19. Комисија за еднакви можности на 
жените и мажите под в) за членови во точката 4) зборо-
вите „Трајчо Димков", се заменуваат со зборовите 
„Алим Билали". 

Под г) за заменици на членовите во точката 4) збо-
ровите „Владимир Ѓорчев" се заменуваат со зборовите 
„Марија Ангелова", а во точката 6) зборовите „Шкод-
ране Дарлишта" се бришат. 

Во потточка 20. Комисија за деловнички и ман-
датно-имунитетни прашања под б) за заменик на прет-
седателот зборовите „Сашо Аќимоски" се заменуваат 
со зборовите „ Андон Чибишев". 

Под в) за членови во точката 3) зборовите „Трајчо 
Димков", се заменуваат со зборовите „Алим Билали", а 
во точката 4) зборовите „Павле Саздов", се заменуваат 
со зборовите „Јасминка Дамческа". 

Под г) за заменици на членовите во точката 4) збо-
ровите „Антонијо Милошоски", се заменуваат со збо-
ровите: "Драган Данев". 

II.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија." 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2761/1 Претседател 

10 јули 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

3008. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката 
за основање делегации, пратенички групи и други об-
лици на остварување на мегународна соработка на 
Собранието на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 85/14), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
јули 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ 
ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ 
НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА 

ДРУГИ ДРЖАВИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за соработка со 
парламентите на други држави и избор на претседатели и 
членови на пратеничките групи на Собранието на Репуб-
лика Македонија за соработка со парламенти на други 
држави („Службен весник на Република Македонија" број 
100/14) во членот 3 во воведната реченица зборот „шест" 
се заменува со зборовите „најмногу осум". 

Во точката 1. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Австрија под б) членови, во точката 4. збо-
ровите: „Владанка Авировиќ" се заменуваат со зборо-
вите:„ Зоран Ѓорѓиевски ". 

Во точката 6. Пратеничка група на Собранието на Ре-
публика Македонија за соработка со Парламентот на Фе-
дерацијата на Босна и Херцеговина под б) членови, во 
точката 5. се додаваат зборовите „Чедомир Саздовски". 

Во точката 7. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Бугарија, под б) членови, во точката 3. збо-
ровите : „Влатко Ѓорчев" се заменуваат со зборовите: 
„Андон Чибишев". 

Во точката 8. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентите 
на земјите од Блискиот и Средниот Исток, под б) чле-
нови, во точката 4. зборовите: „Иван Иванов" се заме-
нуваат со зборовите „Драган Данев". 

Во точката 11. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Кралството Данска, под б) членови, во точката 1. збо-
ровите „Сашо Василевски" се заменуваат со зборовите 
„Марија Ангелова".  

Во точката 12. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Индонезија, под б) членови, во точката 3. 
зборовите „Влатко Ѓорчев" се заменуваат со зборовите 
„Андон Чибишев". 

Во точката 14. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Исламската Република Иран, под б) членови, во точка-
та 3. зборовите „Сашо Аќимовски" се заменуваат со 
зборовите „Алим Билали". 

Во точката 15. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Ирска под б) членови, во точката 3. зборовите „Иван 
Иванов" се заменуваат со зборовите „Драган Данев". 

Во точката 16. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентите 
на Република Исланд и Кралството Норвешка, под б) 
членови, во точката 2. зборовите „Илија Димовски" се 
заменуваат со зборовите „Јасминка Дамческа". 

Во точката 18. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Јапонија, под б) членови, во точката 4. зборовите „Или-
ја Димовски" се заменуваат со зборовите „Јасминка Да-
мческа". 

Во точката 20. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Народна Република Кина, под б) членови, во точката 3. 
зборовите „Зоран Ѓорѓиевски" се заменуваат со зборо-
вите „Владанка Авировиќ". Во точката 5. се додаваат 
зборовите „Роза Топузова Каревска". 

Во точката 22. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентите 
на земјите од Латинска Америка и од Карибите, под б) 
членови, во точката 1. зборовите „Зоран Ѓорѓиевски" 
се заменуваат со зборовите „Благородна Бојаџиева". 

Во точката 27. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Полска, под б) членови, во точката 1. зборо-
вите „Славе Гошев" се заменуваат со зборовите „Свет-
лана Јакимовска", а во точката 4. зборовите „Иван Ива-
нов" се заменуваат со зборовите „Драган Данев". 

Во точката 28. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Португалската Република, под б) членови, во точката 
2. зборовите „Сашо Василевски" се заменуваат со збо-
ровите „Марија Ангелова", а во точката 4. зборовите 
„Зоран Ѓорѓиевски" се заменуваат со зборовите „Благо-
родна Бојаџиева" . 

Во точката 29. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Романија, под а) претседател, зборовите „Трајчо Дим-
ков" се заменуваат со зборовите „Ѓорѓи Коџабашиев". 

Во точката 31. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
САД, под б) членови, во точката 2. зборовите „Трајчо 
Димков" се заменуваат со зборовите „Ѓорѓи Коџаба-
шиев". 

Во точката 32. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Словачката Република, под б) членови, во точката 1. 
зборовите „Славе Гошев" се заменуваат со зборовите 
„Светлана Јакимовска", а во точката 3. зборовите „Или-
ја Димовски" се заменуваат со зборовите „Нола Исмај-
лоска". 
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Во точката 33. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Републикa Словенија, под б) членови, во точката 2. 
зборовите „Сашо Аќимовски" се заменуваат со зборо-
вите „Алим Билали". 

Во точката 38. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Финска, под б) членови, во точката 2. зборо-
вите „Илиjа Димовски" се заменуваат со зборовите 
„Јасминка Дамческа". 

Во точката 40. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Кралството Холандија, под б) членови, во точката 3. 
зборовите „Зоран Ѓорѓиевски " се заменуваат со зборо-
вите „Благородна Бојаџиева" . 

Во точката 42. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Црна Гора, под а) претседател, зборовите „Славе Го-
шев" се заменуваат со зборовите „Светлана Јакимов-
ска". 

Под б) членови, во точката 2. зборовите „Сашо Ва-
силевски" се заменуваат со зборовите „Марија Анге-
лова", а во точката 6. се додаваат зборовите „Чедомир 
Саздовски". 

Во точката 44. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Швајцарската Конфедерација, под б) членови, во точ-
ката 2. зборовите „Сашо Аќимовски" се заменуваат со 
зборовите „Алим Билали", а во точката 4. зборовите 
„Влатко Ѓорчев се заменуваат со зборовите „Андон Чи-
бишев". 

Во точката 45. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Кралството Шведска под б) членови, во точката 3. збо-
ровите „Трајчо Димков" се заменуваат со зборовите 
„Ѓорѓи Коџабашиев". 

 
Член 2 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2762/1 Претседател 

10 јули 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

3009. 
Врз основа на членот 78 став 3 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот  2 од Законот за Комите-
тот за односи меѓу заедниците ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 150/2007), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 ју-
ли 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА 
ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ 

 
I. За членови на Комитетот за односи меѓу заедни-

ците се избираат: 
- од редот на пратениците Македонци: 
1) Антонијо Милошоски, 
2) Благоја Деспотоски, 
3) Зоран Ѓорѓиевски, 
4) Нола Исмајлоска, 
5) Сашо Аќимоски, 
6)  
7) 
- од редот на пратениците Албанци: 
1) Ејуп Рустеми, 
2) Ермира Мехмети- Деваја, 

3) Џеват Адеми, 
4) Рафис Аљити, 
5) Талат Џафери, 
6) Беким Фазлиу и 
7) Орхан Ибраими, 
- од редот на пратениците Турци, Кенан Хасипи, 
- од редот на пратениците Власи, 
- од редот на пратениците Роми, Амди Бајрам, 
- од редот на пратениците Срби, Иван Стоилковиќ 

и 
- од редот на пратениците Бошњаци, Авдија Пепиќ. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2763/1 Претседател 

10 јули 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

3010. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 26 ставови 2 и 3 од Зако-
нот за Собранието на Република Македонија ("Служ-
бен   весник на Република Македонија" број 104/09), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 јули 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА БУЏЕТСКИ-
ОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
I. Претседател на Буџетскиот совет на Собранието 

на Република Македонија е Рафис Аљити, потпретсе-
дател на Собранието на Република Македонија. 

II. Заменик-претседател на Буџетскиот совет на 
Собранието на Република Македонија е_________, 
претседател на Комисијата за финансирање и буџет. 

III. Членови на Буџетскиот совет на Собранието на 
Република Македонија, се пратениците: 

1) Илија Димовски; 
2) Зоран Илиоски; 
3) Светлана Јакимовска; 
4) Ане Лашкоска; 
5) Фатмир Имероски; 
6) Рамис Мерко; 
7) Газменд Алији; 
8) 
9) 
IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2764/1 Претседател 

10 јули 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

3011. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 33 ставови 1, 2 и 3 од За-
конот за Собранието на Република Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 104/09), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 јули 2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИ-
ЦИ - ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СОБРАНИСКИОТ  

КАНАЛ 
 
I. За претседател на Советот на Собранискиот канал 

се избира ______________, потпретседател на Собра-
нието на Република Македонија. 

II. За членови на Советот на Собранискиот канал, 
се избираат пратениците: 

1) Илија Димовски, 
2) Драган Данев, 
3) Славе Гошев, 
4) Авдија Пепиќ, 
5) Артан Груби, 
6) Ејуп Рустеми, 
7) Мерал Узеири Ферати, 
8) 
9) 
10) 
III. За заменици - членови на Советот на Собранис-

киот канал, се избираат пратениците: 
1) Лилјана Затуроска, 
2) Александар Николоски, 
3) Благородна Бојаџиева, 
4) Јасминка Дамческа, 
5) Рафис Аљити, 
6)  Реџаиљ Исмаили, 
7) Газменд Алији,  
8) 
9) 
10) 
IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-2765/1 Претседател 

10 јули 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 
ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 

НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3012. 
Врз основа на член 42 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за  мирно решавање на работните 
спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
27/14), Законодавно-правната комисија на Собранието на 
Република Македонија на седницата одржана на 1 јули 
2014 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за 
мирно решавање на работните спорови. 

Пречистениот текст на Законот за мирно решавање 
на работните спорови ги опфаќа: Законот за мирно ре-
шавање на работните спорови („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 87/2007),  Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за мирно решавање на 
работните спорови („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14) во кои е означено времето на 
нивното влегување во сила и примена и Исправката на 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
мирно решавање на работните спорови („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.102/14) 

 
Бр. 10-1318/2                            Претседател 

10 јули 2014 година            на Законодавно-правната  
    Скопје          комисија на Собранието 
                            на Република Македонија, 

                   Александар Николоски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ  

СПОРОВИ 
(Пречистен текст) 

   
   

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат начинот и постапката на 

мирно решавање на колективните и одделни индивиду-
ални работни спорови, изборот, правата и обврските на 
помирувачот и арбитрите и другите прашања од значе-
ње за мирното решавање на работните спорови.  

Постапката за мирно решавање на работните споро-
ви се покренува и води во согласност со овој закон, ако 
за истиот спор не е одлучено во согласност со прописи-
те за работните односи. 

Индивидуалните  работни  спорови  можат да се ре-
шаваат  и согласно со Закон за  медијација.  

 
ОСНОВНИ ПОИМИ 

 
Член 2 

Колективен работен спор, во смисла на овој закон, 
се смета спор по повод склучување, измена, дополну-
вање или примена на колективен договор, остварување 
на правата на синдикално организирање и штрајк (во 
натамошниот текст: колективен спор).  

Страна во колективниот спор, во смисла на овој за-
кон, се сметаат учесниците во склучувањето на колек-
тивниот договор во согласност со закон (во натамош-
ниот текст: страна во спорот).  

   
Член 3 

Индивидуален работен спор, во смисла на овој за-
кон, се смета спор по поводот  откажување на договор 
за вработување и неисплата на  плата (во натамошниот 
текст: индивидуален спор).  

Страни во индивидуалниот спор, во смисла на овој 
закон, се сметаат работникот и работодавачот (во ната-
мошниот текст: страна во спорот).  

   
Член 4 

Помирување е учество на трето  неутрално лице во 
посредување меѓу две спротивставени  страни, со цел 
за постигнување  спогодба за мирно  решавање на ко-
лективен  спор. 

Арбитража е учество на трета независна страна во 
решавање на индивидуален  спор, со цел за постигну-
вање на обврзувачко  решение за предметот на спорот. 

Помирувач, во смисла на овој закон, се смета лице 
кое дава помош на страните во колективниот спор со 
цел да склучат спогодба за решавање на спорот.  

Арбитер, во смисла на овој закон, се смета лицето 
кое одлучува за предметот на индивидуалниот спор.  

  
ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

 
Начело на доброволност 

 
Член 5 

Страните  во колективен или индивидуален  спор се 
слободни  доброволно да  одлучат за пристапување кон 
мирно  решавање на спорот, ако со овој закон  поинаку 
не е определено. 
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Начело на независност, неутралност 
и непристрасност 

 
Член 6 

Во постапката за мирно решавање на работниот 
спор учествуваат страните во спорот и помирувачот, 
односно арбитерот, во согласност со овој закон.  

Помирувачот, односно арбитерот е должен да по-
стапува независно, неутрално и непристрасно во однос 
на страните или предметот на спорот.  

   
II.  ПОСТАПКА  ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ НА  

РАБОТНИТЕ СПОРОВИ 
   

Член 7 
Мирното   решавање на колективните и индивиду-

алните  спорови по повод откажување на договор за 
вработување и неисплата на плата го вршат  помирува-
чи и арбитри, под  услови и на начин  утврдени  со овој 
закон. 

   
Член 8 

Стручно-административните работи во врска со 
мирното  решавање на колективните и индивидуалните  
спорови по повод  откажување на договор за вработу-
вање и неисплата на плата ги врши министерството  
надлежно за работите од областа на трудот. 

Министерството  надлежно за работите од областа  
на трудот ги врши работите кои се однесуваат: 

- водење на Регистар  на помирувачи  и арбитри ( во 
понатамошниот  текст: Регистарот), 

- обука и стручно  усовршување на помирувачите и 
арбитрите, 

- изземање на помирувачите и арбитрите, 
- постапка за издавање и одземање  на  лиценци на 

помирувачи и арбитри, согласно со овој  закон, 
- водење на постапката за мирно  решавање на ра-

ботните  спорови, 
- евиденција за постапките за мирно  решавање на 

работните  спорови и 
- други  работи  предвидени со закон. 
Издавањето и одземањето  на лиценци го врши  ми-

нистерството надлежно за работите од областа на тру-
дот, на предлог  на трипартитна  комисија  формирана 
од  Економско-социјалниот  совет, со претставници  од 
Министерсвото  за  труд и социјална  политика, од реп-
резентативните здруженија на  работодавачи и од реп-
резентативните  синдикати. 

 
Поднасловот пред членот 9 и членот 9 се избришани 

 
Насловот на Главата III и поднасловот „Заеднички  

одредби" пред членот 10 се избришани 
 

Покренување на постапка 
 

Член 10 
Постапка за мирно решавање на работен спор се 

покренува со поднесување предлог  во писмена  форма 
до министерството  надлежно за работите  од областа 
на трудот. 

Странките во спорот можат да поднесат предлог за-
еднички или поединечно.  

Предлогот содржи  особено:  
1) име, презиме и адреса, односно назив и седиште 

на страните во спорот и  
2) предметот на спорот.  
Кон предлогот страните во спорот доставуваат до-

кументација во врска со предметот на спорот, како и 
имиња на сведоците, ако ги има.  

Член 11 
Ако предлогот го поднела една од страните во спо-

рот,  министерството  надлежно за работите од областа 
на трудот ги доставува предлогот и документацијата на 
другата  страна во спорот и ја повикува во рок од  пет 
работни  дена да се изјасни дали прифаќа мирно реша-
вање на спорот.  

Ако во рокот од ставот 1 на овој член  министер-
ството  надлежно  за работите од областа  на трудот  не 
добие  одговор  за  прифаќање на предлогот  за мирно  
решавање на спорот од другата  страна, ќе се смета  де-
ка  предлогот за поведување   постапка  не е прифатен. 

   
Определување на помирувачи, односно арбитри 

 
Член 12 

Помирувачот, односно арбитерот спогодбено ги оп-
ределуваат страните во спорот од Регистарот, во рок од  
пет работни  дена од денот на прифаќањето на  предло-
гот за мирно решавање  на работниот  спор. 

Ако страните во спорот спогодбено не определат 
помирувач, односно арбитер, го определува  министер-
ството  надлежно  за работите од областа  на трудот од 
Регистарот. 

   
Член 13 

Министерството  надлежно за работите од областа 
на трудот го доставува  предлогот и документацијата 
во врска со предметот на спорот на помирувачот, од-
носно арбитерот кој е определен за конкретниот спор, 
во рок од три работни дена од денот на неговото опре-
делување. 

 
Надоместок за помирувач, односно  арбитер 

 
Член 14 

Помирувачот, односно арбитерот, имаат  право на 
надоместок во врска  со мирното  решавање  на колек-
тивен, односно индивидуален спор. 

Надоместокот од ставот 1 на овој член, се опреде-
лува со Тарифник, кој го донесува  министерот надле-
жен за работите од областа  на трудот.  

Надоместокот за помирувачот, односно арбитерот е 
на товар  на министерството  надлежно за работите од 
областа на трудот. 

Средствата од ставот 1 на овој член  се обезбедува-
ат во Буџетот  на Република  Македонија. 

 
Член 15 

Секоја страна во спорот ги сноси своите трошоци 
во поглед на начинот на меѓусебното  обесштетување 
на учесниците во мирното решавање на спорот во те-
кот и во врска со водењето на постапката за мирно ре-
шавање на спорот.  

   
КОЛЕКТИВЕН СПОР 

 
Учество на помирувачот во процесoт на  

колективното договарање 
 

Член 16 
Страните во колективното договарање (во ната-

мошниот текст: страните), можат да поднесат предлог 
до министерството надлежно за работите од областа на 
трудот  за учество на помирувач во процесот на колек-
тивното договарање во смисла на членот 2 став 1 од 
овој закон, со цел за укажување на помош и спречува-
ње на настанување на спор.  

Страните можат да поднесат предлог заеднички или 
поединечно.  

Ако предлогот го поднел еден од страните,  минис-
терството надлежно за работите од областа на трудот 
го доставува предлогот и документацијата до другите 
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учесници, со барање во рок од пет работни дена да се 
изјаснат дали прифаќаат учество на помирувач во про-
цесот  на колективното договарање.  

Предлогот содржи: вид на колективниот договор за 
кој се преговара, страните, местото и времето на прего-
ворите и име и презиме на заеднички  определениот   
помирувач. 

Помирувачот  во процесот  на колективното  дого-
варање: 

1) учествува во сите  фази  на процесот на колек-
тивното  договарање; 

2) им укажува  на страните на предлозите кои не се 
во согласност  со закон и други  прописи; 

3) им дава стручна и друга помош на страните и 
4) им помага  на страните да постигнат спогодба, 

без право да наметне  решение. 
Помирувачот  е должен  да биде  неутрален  и неп-

ристрасен  во текот на преговорите. 
 
Учество  на  помирувачот во колективен спор 

 
Член 17 

Страните на колективен  спор, во смисла на членот 
2 став 1 од овој закон, можат да поднесат  предлог  до 
министерството  надлежно  за работите од областа на 
трудот  за учество  на помирувач, за укажување  на по-
мош за решавање на спорот. 

Помирувачот  во постапката  на помирување при 
колективен  спор: 

1) им помага на страните да изнајдат  заедничко  
решение за решавање на спорот; 

2) им укажува  на страните на предлозите  кои не се 
во согласност со закон и другите  прописи; 

3) им дава стручна и друга  помош на страните на 
независен, неутрален и непристрасен  начин и 

4) им помага на страните да постигнат спогодба, 
без право да наметне  решение  во спорот, во соглас-
ност  со принципите  за мирно  решавање  на работните  
спорови. 

    
Учество  на помирувачот во спорови  во  дејностите  

од општ  интерес 
 

Член 18 
Во случај на штрајк или  спор во дејностите од оп-

шт интерес или во дејностите во кои прекинот на рабо-
тата би можел да го загрози животот или здравјето на 
луѓето или да нанесе штета од поголеми размери, стра-
ните во спорот се должни веднаш  да пристапат кон 
мирно решавање  на колективниот  спор. 

Постапката  за мирно решавање  на колективниот  
спор  од ставот 1 на овој член завршува во рок од десет 
дена од поднесувањето на предлогот за мирно  решава-
ње на спорот. 

Дејности во смисла на ставот 1 на овој член се деј-
ностите кои ги вршат работодавачите во областа на: 
електростопанството, водостопанството, сообраќајот, 
радио-телевизијата чиј основач е Република Македони-
ја или единиците на локалната самоуправа, поштенски 
услугите, комуналните дејности, производството на ос-
новни прехранбени производи, здравствената и ветери-
нарната заштита, образованието, заштитата на децата, 
социјалната заштита, полицијата и одбраната. 

Во случај на штрајк во дејностите од ставот 3 на 
овој член за времетраењето на постапката за мирно ре-
шавање на спорот од ставот 2 на овој член, штрајкот е 
во мирување. 

   
Член 19 

Во дејностите од членот 18 од овој закон страните 
во спорот се должни да поднесат заеднички предлог за 
помирување наредниот ден од денот на настанувањето 
на спорот.  

Ако страните на спорот не поднесат заеднички 
предлог се должни да го известат министерството над-
лежно за работите од областа на трудот, кое во рок од 
два дена од денот на настанување на спорот или штрајк  
во дејностите од членот 18 од овој  закон, по сужбена  
должност покренува постапка за помирување и опреде-
лува помирувач од Регистарот. 

Помирувачот е должен да ја започне  постапката за 
мирно решавање на спорот, наредниот ден од денот на 
приемот на предлогот и документацијата за предметот 
на спорот  и за тоа да ги  извести  страните во спорот. 

     
Орган надлежен за помирување 

 
Член 20 

Постапката за помирување на колективниот спор се 
води пред Одборот за помирување (во натамошниот 
текст: Одборот).  

Одборот го сочинуваат по еднаков број на престав-
ници  од страните во спорот. 

Во постапката  за помирување  учествува  и поми-
рувачот, без право на одлучување. 

   
Постапка за помирување 

 
Член 21 

Помирувачот е должен да ја закаже расправата во 
рок од три дена од денот на приемот на предлогот и до-
кументацијата за предметот на спорот и за тоа ги из-
вестува страните во спорот.  

Страните во спорот се должни да определат свој 
претставник во Одборот и за тоа да го известат поми-
рувачот најдоцна до денот на закажаната расправа.  

Ако страните во спорот не определат свој претстав-
ник во рокот од ставот 2 на овој член, постапката на 
помирување ја води помирувачот со непосредни кон-
такти со страните во спорот.  

Претставниците на страните во спорот на расправа-
та ги изнесуваат своите ставови и предлози.  

   
Член 22 

Помирувачот има право и одвоено, надвор од рас-
правата, да прибави информации и други податоци од 
претставници на страните во спорот.  

   
Член 23 

Во постапката за помирување, помирувачот им по-
мага на страните да дојдат до заеднички  прифатлива  
спогодба без да наметнува  решенија за спорот. 

Одборот ја заклучува  расправата во рок од 20 дена 
од денот на отварањето на расправата и донесува  
препорака за начинот на решавање на спорот (во ната-
мошниот текст : препорака). 

   
Член 24 

Одборот ја дава препораката во писмена форма, со 
образложение.  

За препораката е потребно да гласаат сите членови 
на Одборот.  

Ако Одборот не донесе препорака во рок од пет де-
на од денот на заклучувањето на расправата, помирува-
чот може на странките во спорот да им предложи 
препорака.  

   
Член 25 

Препораката не ги обврзува страните во спорот.  
Ако страните во спорот ја прифатат препораката, 

склучуваат Спогодба за решавање на спорот.  
Ако предмет на спорот е колективен договор, Спо-

годбата претставува составен дел на колективниот до-
говор.  

Ако предмет на спорот не е колективен договор, 
Спогодбата има сила на судско порамнување.  
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Член 26 
Страната во спорот која нема да ја прифати  препо-

раката е должна во рок од три дена од денот на доста-
вувањето на препораката да ги наведе причините за 
неприфаќањето на препораката.   

На предлог на помирувачот министерството   над-
лежно  за работите од областа на трудот  може да ја об-
јави препораката и причините за неприфаќање на 
препораката во средствата за јавно информирање.  

   
Член 27 

Постапката за помирување се завршува пред Одбо-
рот, ако страните во спорот склучат или не склучат  
спогодба за решавање на спорот во рок од 20 дена од 
денот на отворањето на расправата.                                           

 
Членот 28  е избришан 

 
ИНДИВИДУАЛЕН СПОР 

 
Член 29 

Индивидуален спор со заедничка  согласност на 
страните во спорот може да се решава пред арбитер, во 
согласност со овој закон, ако предмет на спорот е:  

1) откажувањето на договор за вработување и  
2) неисплата на  плата.  
Ако меѓу страните во индивидуалниот спор тече 

судска постапка од иста фактичка и правна основа, 
страните во спорот се должни на судот заеднички да 
му поднесат барањеза прекин на постапката.  

   
Постапка пред арбитерот 

 
Член 30 

Арбитерот е должен да закаже расправа во рок од 
три дена од денот на приемот на предлогот и докумен-
тацијата за предметот на спорот и за тоа ги известува 
страните во спорот.  

Расправата се одржува во присуство на страните во 
спорот и арбитерот.  

Арбитерот ја отвора расправата и утврдува дали по-
канетите лица присуствуваат на расправа.  

Ако една од страните во спорот неоправдано изос-
тане од расправата, арбитерот може да одржи расправа 
во нејзино отсуство, земајќи ја предвид документација-
та која  таа страна ја доставила.  

Секоја страна во спорот може да го повлече предло-
гот за покренување на постапка пред арбитерот најдоц-
на до денот на отворањето на расправата.  

   
Членот 31 е избришан 

   
Член 32 

Арбитерот ја води расправата, зема изјави од стра-
ните во спорот и од другите лица во постапката, изве-
дува докази и се грижи во текот на постапката да се из-
несат сите факти релевантни за одлучувањето.   

Страните во спорот имаат право пред арбитерот да 
се изјаснат за предметот на спорот и да одговараат на 
наводите на другата страна во спорот.  

 Арбитерот одлучува за одлагање на расправата, по 
службена должност или на барање на страните во спо-
рот.  

Во случајот од ставот 3 на овој член арбитерот е 
должен да закаже расправа најдоцна во рок од пет дена 
од денот на одлагањето на расправата.  

   
Членот 33 е избришан 

   
Член 34 

Страните во спорот имаат право да даваат завршен  
збор на расправата.  

Ако  арбитерот смета дека предметот на спорот е 
расправен  така да може да одлучи, ја заклучува рас-
правата.  

 
Член 35 

Арбитерот донесува решение за предметот на спо-
рот во рок од 30 дена од денот на отворањето на рас-
правата.  

Решението содржи:  
1) име, презиме и адреса, односно назив и седиште 

на страните во спорот;  
2) изрека;  
3) образложение;  
4) дата на донесување на решението и  
5) име, презиме и потпис на арбитерот.  
Против решението не е дозволена жалба.  
Решението е правосилно и извршно со денот на 

доставувањето на страните во спорот, а ако во решени-
ето е утврдено дека дејствието кое е предмет на из-
вршување може да се изврши во оставениот рок, реше-
нието постанува извршно со истекот на тој рок.  

   
Член 36 

Страните во спoрот се должни да го известат судот 
за донесувањето на решението  ако постапката пред су-
дот е прекината.  

   
IV. ПОМИРУВАЧИ И АРБИТРИ 

 
ИЗБОР НА ПОМИРУВАЧИ И АРБИТРИ 

 
Член 37 

Помирувач, односно арбитер, може да биде  лице 
кое има добиено лиценца од министерството  надлеж-
но  за работите од областа на трудот, на предлог  на 
Комисијата  од членот 8 став 3 од овој закон. 

За добивање на лиценца  од ставот 1 на овој член  
лицето  е потребно да ги исполнува  следниве услови: 

1) да е државјанин на Република Македонија;  
2) да има висока стручна подготoвка и најмалку пет 

години работно искуство во областа на работните од-
носи;  

3) да не му е изречена  санкција забрана за вршење 
професија, дејност или должност;  

4) да е достојно на должноста помирувач, односно 
арбитер и  

5) да има сертификат од министерството надлежно 
за работите од областа на трудот за успешно завршена 
обука, според Програмата за обука на помирувачи и 
арбитри.  

Лиценцата  се издава на неопределено  време, а ис-
тата се одзема со губење на својството на помирувач 
или арбитер, во случаите  утврдени  во членот  44  од 
овој закон. 

Формата и содржината на лиценцата, како и начи-
нот на нејзиното  издавање со акт ги пропишува  ми-
нистерот надлежен за работите од областа на  трудот. 

Програмата за обука на помирувачи и арбитри ја 
донесува  министерот  надлежен за работите  од облас-
та на трудот. 

  
Членовите 38,39, поднасловот пред членот 40 и членот 40, 
поднасловот пред членот 41  и членот 41  се избришани 

                                                       
Член 42 

Регистарот ги содржи следниве податоци:  
1) име и презиме на помирувачот, односно арбите-

рот;  
2) адреса;  
3) стручна подготовка;  
4) број и датум на доделување на лиценцата; 
5) број и датум  на упис во Регистарот и 
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6) број и датум на бришење во Регистарот. 
Формата, содржината и начинот на водење на ре-

гистарот  од членот 8 став 2 алинеја 1 од овој закон ги 
пропишува  министерот надлежен за работите од об-
ласта на трудот. 

   
Член 43 

Помирувачот и арбитерот се должни да ја пријават 
промената на податоците од членот 42 точки 1 и 2 на 
овој закон во рок од три дена од настанувањето на про-
мената.  

  
Член 44 

Својството  на помирувач и арбитар  престанува: 
1) ако дополнително  се утврди  дека не се исполне-

ти условите од членот 37 од овој закон; 
2) ако  престанат да   постојат условите од членот 

37 од овој закон; 
3) ако не постапува согласно со членот 50 од овој 

закон; 
4) ако неоправдано не учествува  во постапка за 

мирно  решавање на работни  спорови за која е избран, 
односно определен; 

5) ако неоправдано ја одолжува постапката за мир-
но решавање на работните  спорови или постапката не 
ја води согласно со закон; 

6) на негово  барање; 
7) поради  губење на деловна   способност и 
8) поради  смрт. 
  

Членовите 45 и 46 се избришани 
   

ИЗЗЕМАЊЕ НА ПОМИРУВАЧ ОДНОСНО АРБИТЕР 
   

Член 47 
Странките во спорот можат до министерот надле-

жен  за  работите од областа на трудот  да поднесат ба-
рање за изземање на помирувач, односно арбитер, и 
тоа ако:  

1) застапува некоја од страните во спорот или ја 
застапувал во последните пет години некоја од страни-
те во спорот;  

2) е во крвно сродство во прва линија до кој било 
степен, а во странична линија до четврт степен со неко-
ја од страните во спорот, односно ако брачниот другар 
или сродник по женско сродство до втор степен со не-
која од страните во спoрот;  

3) е во работен или членски однос со некоја од 
страните во спорот или таквиот однос настанал послед-
ните две години и  

4) е поврзан со страните во спорот на кој било друг 
начин кој би можел да влијае на неговата непристрас-
ност.  

Помирувачот и арбитерот по службена должност 
водат грижа за причините за  изземање во текот на по-
стапката и се должни за нив да го известат министерот 
надлежен  за работите од областа  на трудот. 

Министерот надлежен за работите од областа на 
трудот  одлучува за изземање на помирувач, односно 
арбитер по добивањето на известување од помирува-
чот, односно арбитерот и на барање на страните во 
спорот во рок од осум дена од дознавање на причините 
за изземање.  

Во случај на изземање постапката за мирно решава-
ње на работниот спор продолжува по изборот на нов 
помирувач, односно арбитер во согласност со овој за-
кон.  

ДОЛЖНОСТИ И ПРАВА НА ПОМИРУВАЧОТ 
И АРБИТЕРОТ 

 
Должности на помирувачот и арбитерот 

 
Член 48 

Помирувачот и арбитерот се должни да постапува-
ат совесно и според своето најдобро знаење, со цел за 
решавање на спорот меѓу страните во спорот.  

   
Членот 49 е избришан 

   
Член 50 

Помирувачот и арбитерот, се должни  да го извес-
туваат министерството надлежно за работите од облас-
та на трудот за покренувањето, текот и завршувањето 
на постапката за мирно решавање на работниот спор. 

Помирувачот и арбитерот  се должни по еден при-
мерок од склучена  спогодба  за решавање  на колекти-
вен  спор, односно за донесено решение  за  индивиду-
ален  спор да достават до министерството  надлежно  
за  работите од областа на трудот, во рок од пет работ-
ни дена од денот на склучувањето на спогодбата, од-
носно донесувањето на решението. 

  
Поднасловот пред членот 51 и членот 51 се избришани 

 
V. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОСТАПКИТЕ ЗА МИРНО  

РЕШАВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ 
 

Член 52 
Министерството надлежно за работите од областа 

на трудот води евиденција за постапките за мирно ре-
шавање на работните спорови.  

Евиденцијата  содржи особено:  
1) име, презиме и адреса, односно назив и седиште 

на страните во спорот;  
2) име и презиме на помирувачот односно арбитерот;  
3) предметот на спорот;  
4) дата на покренување на постапка и  
5) дата и начинот на завршувањето на спорот.  
   

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 53 
(член 53 од Законот објавен во “Службен весник на 

Република Македонија” бр. 87/2007) 
 
Владата ќе именува директор на Советот во рок од 

30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.  
Советот започнува со работа од денот на именува-

њето на директорот на Советот.  
Изборот на помирувачите и арбитрите и нивниот 

упис во Именикот, во согласност со овој закон ќе се из-
врши во рок од три месеца од денот на влегувањето во 
сила на овој закон.  

Одредбите на овој закон кои се однесуваат на по-
стапката за мирно решавање на работните спорови ќе 
се применуваат од 1 јануари 2008 годинa.  

   
Член 54 

(член 41 од Законот објавен во “Службен весник на 
Република Македонија” бр. 27/14) 

 
Министерот  надлежен за работите од областа  на 

трудот  ќе ја донесе Програмата за обука за помирува-
чи и арбитри, во рок од шест  месеци од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Подзаконскиот акт  за формата и содржината на ли-
ценцата, како и начинот на нејзиното  издавање од чле-
нот 37 став 4 од овој закон, министерот надлежен  за 
работите од областа на трудот ќе го донесе во рок од 
60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
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Тарифникот за надоместок на помирувачот  и арби-
терот  од членот 14 став 2 од овој закон, министерот 
надлежен за работите од областа на трудот ќе го донесе 
во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

  
Член 55 

(член 43 од Законот објавен во “Службен весник на  
Република Македонија” бр. 27/14) 

 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", a ќе започне да се применува од 1 јануари 
2015 година. 

____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3013. 

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 7 
јули 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  

И ВОДОСТОПАНСТВО 
 
1. За државен секретар во Министерството за земјо-

делство, шумарство и водостопанство се именува Бе-
сир Јашари. 

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

 
Бр. 24-5496/1 Претседател на Владата 

7 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3014. 

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 7 
јули 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

 
1. За државен секретар во Министерството за здрав-

ство се именува Насуф Ипчја. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-5497/1 Претседател на Владата 

7 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3015. 

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 7 
јули 2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-

НИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 

 

1. За државен секретар во Министерството за кул-

тура се именува Бехиџудин Шехаби. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-5498/1 Претседател на Владата 

7 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3016. 

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 

19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 7 

јули 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКO ОПШТЕСТВО  

И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

1. За државен секретар во Министерството за ин-

форматичко општество и администрација се именува 

Јахи Јахија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија “. 

 

Бр. 24-5499/1 Претседател на Владата 

7 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3017. 

Врз основа на член 39-а од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Репуб-

лика Македонија на седницата одржана на 7 јули 2014 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО СЕКРЕ-

ТАРИЈАТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ  

ДОГОВОР 

 

1. За државен секретар во Секретаријатот за спрове-

дување на Рамковниот договор се именува Ејуп 

Аљими. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-5500/1 Претседател на Владата 

7 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3018. 

Врз основа на член 99 став  (7) од Законот за дому-

вање („Службен весник на Република Македонија” бр. 

99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 55/2013, 

163/2013 и 42/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 25.6.2014 година, до-

несе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 

СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

  

1. Во Годишната Програма за изградба, продажба и 

одржување на станбениот простор во сопственост на 

Република Македонија за 2014 година („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 8/2014)  во делот 

“ЧЕТВРТ ДЕЛ”, глава III во точката 1 табелата 1 се ме-

нува и гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во ставот 2 бројот “1.308“ се заменува со бројот 

“1.307“ и износот “131.918,19“ се заменува со износот 

“131.733,19 “.   

Во ставот 3, бројот “529“ се заменува со бројот 

“528“ и износот  “87.246,54“ се заменува со износот 

“87.061,54“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Во ставот 4 бројот “1.308” се заменува со бро-
јот”1.307”и бројот “910” се заменува со бројот”909”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија” 

 
Бр. 42-4961/1 Заменик на претседателот  

25 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

3019. 
Врз основа на член 56 став (7) од Законот за возила 

(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13  и  164/13)  министерот 
за економија,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРА-
ДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИ-
ВАЊЕ НА БАРАЊЕТО  ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА 
ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧКА СЛУЖБА, ОД-
НОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ  НА РЕШЕ-
НИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

ЗА ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 
     

Член 1 
 Во Правилникот за формата и содржината  на бара-

њето заради недонесување на решение за одбивање на 
барањето за овластување на правното лице за техничка 
служба, односно заради недонесување на решение за 
овластување на правното лице за техничка служба 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
35/13),  Прилогот се заменува со нов Прилог кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
Член  2 

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

 
Бр.25-1531/3 Министер  

8 јули 2014 година за економија,  
Скопје Беким Незири, с.р. 



 Стр. 14 - Бр. 104                                                                                  11 јули 2014 
 

 
 
 
 



11 јули 2014  Бр. 104 - Стр. 15 

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3020. 
Врз основа на член 6 став 2, член 8 ставови 11 и 12 член, 15 став 2, член 16 став 3 член 17 став 3, член 18 став 

5, член 27 став 13 и член 29 став 2 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14),), министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО МАТЕРИЈАЛ ЗА ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖУВАЊЕ 
НА ВИНОВАТА ЛОЗА (*) 

  
Член 1 

Во Правилникот за трговија со материјал за вегетативно размножување на виновата лоза (*) (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 116/11), Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3  кој е составен дел на овој правил-
ник.  

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.18-215                                                                                                Министер за земјоделство, 

1 јули 2014 година   шумарство и водостопанство, 
Скопје                                                                                                  м-р Михаил Цветков, с.р. 

____________________ 
 
(*) Oвој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство 
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3021. 

Врз основа на член 16-з став (5) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.140/10, 53/11, 55/12 и 106/13) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ 

НА МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАИ И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СКЛАДИРАНИТЕ БРАШНА 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците за поднесување на месечни извештаи и годишен из-

вештај за складираните брашна („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/14) во членот 2 ставот (2) се 

менува и гласи: 

„(2) Месечните извештаи од став (1) на овој член содржат податоци за: назив на извештајот, назив на операто-

рот со брашно, локација на операторот-регион/подрачје (адреса, населено место, општина), локација на силосот 

односно магацинот, големина на капацитетот за складирање и производство (во тони брашно), вид на брашно 

(пченично, пченкарно или `ржано), тип на брашно, број и вид на пакувања, количина на преодни залихи пренесе-

ни од претходен месец, произведени и/или увезени количини брашно, преземени и испорачани количини на браш-

но од сопствено производство и/или од увоз, како и залихи на брашно од сопствено производство и/или од увоз на 

крај на месецот, дата, место за печат и потпис на одговорното лице во правното лице.“ 

 

Член 2 

Во членот 3 ставот (2) се менува и гласи: 

„(2) Годишниот извештај од став (1) на овој член содржи податоци за: назив на извештајот, назив на операто-

рот со брашно, локација на операторот-регион/подрачје (адреса, населено место, општина), локација на силосот 

односно магацинот, големина на капацитетот за складирање и производство (во тони брашно), вид на брашно 

(пченично, пченкарно или `ржано), тип на брашно, број и вид на пакувања, произведени и/или увезени количини 

брашно, преземени и испорачани количини на брашно од сопствено производство и/или од увоз од претходната 

година, како и залихи на брашно од сопствено производство и/или од увоз на крај на годината, дата, место за пе-

чат и потпис на одговорното лице во правното лице.“ 

 

Член 3 

Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

 

Бр.02-3215/7                                                                                                Министер за земјоделство, 

30 јуни 2014 година  шумарство и водостопанство, 

Скопје                                                                                                 м-р Михаил Цветков, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3022. 
Врз основа на член 186 став 2 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ број 98/12, 166/12, 15/13, 
170/13, 43/14, 44/14 и 97/14), министерот за труд и со-
цијална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРО-
ДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР СО КОЈ УПРАВУВА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се запира од извршување Правилникот за начи-

нот и условите за продажба и давање под закуп на де-
ловен простор со кој управува Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, објавен во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/14. 

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

 
Бр. 09-5341/1 Министер 

4 јули 2014 година за труд и социјална политика,  
Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3023. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и 
член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 
78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР МИКС 
Керим ДООЕЛ Скопје, за влегување во сила  на лицен-
ца за производство на електрична енергија на седница-
та одржана на ден 10.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство, трго-

вија, услуги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДОО-
ЕЛ Скопје на ул. Самоилова бр. 152, Скопје, за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од фотонапонска електроцентрала „МВ“ изда-
дена со Одлука УП1 бр. 07-182/12 од 5.10.2012 година, 
(„Службен весник на РМ“ бр. 125/12) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
УП1 Бр. 07-182/12  

10 јули 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија, услуги и 

транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје на ул. 
Самоилова бр. 152, Скопје 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
10.7.2014 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
10.7.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 103.01.1/12 
 
6. Број на деловниот субјект - 5093040 
 
7. Единствен даночен број – 4030995227909  
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем 
согласно техничките карактеристики на производниот 
капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаичен систем „МВ “, со моќ-
ност од  99,5 kW, изграден на КП бр. 176/1 КО Визбе-
гово, Општина Бутел. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен 
дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија, услуги и транспорт СУ-
ПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје на ул. Самоилова 
бр.152, Скопје (во понатамошниот текст: носител на 
лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрич-
на енергија.  
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Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата, 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците, 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција, 

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила, и 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар 

- да ги одржува во исправна и функционална со-
стојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

-  за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-
ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, 
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе 

мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 
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Прилог 2 

 

Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 

 

1. Име на фотоволтаичен систем:   

- Фотоволтаична централа „МВ“; 

 

2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-

стрибутивната мрежа: 

-   Во Општина Бутел  на КП 176/1 КО Визбегово; 

 

3. Oпшти податоци: 

- година на почеток на градба: 2012 год.; 

- година на завршеток на градба: 2014 год.; 

- година на почеток на работа: 2014 год;  

- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 50 години; 

- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаич-

ни модули и номинална моќност по години не е пред-

видена; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 398 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул тип: Canadian Solar CS6P-250P ; 
- производител:Canada; 
Номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
- моќност на модул 250 W; напон 30,1 V; струја 8,30 A; 
- вкупна моќност на ФВ генератор: 398 x 250 = 

99,50 kW 
- тип, производител и номинални податоци на бате-

рија: нема батериja 
-  тип, производител и номинални 
Податоци на инвертор: 
- тип: инвертор SolarRiver  4400TL, SolarLake  

4400TL x 21,  инвертор SolarRiver  5200TL, x 1 ,     
вкупно 23, производител: Германија 

- номинални податоци: моќност од 21 x 4,58kW, 1 
x 5,2kW, AC напон 400 V 

 
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 

1450 kWh/m на хоризонтална површина 
 
6. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 128,565 MWh. 
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