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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1057. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР  
НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ВО  РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

 
I 

Г-дин Александар Василевски, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Република Бугарија, со седиште во Софија. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ. 
 

III 
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

        Указ број 49                                                   Претседател 
30 април  2010 година                             на Република Македонија,           
          Скопје                                                        д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

______________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1058. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 20.04.2010 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИТЕ СТВАРИ НА СОБРАНИЕТО  
НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник - Претседател на Република Македонија му престанува користењето 
на движните ствари наведени во Листата која е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука со набавна 
вредност 7.774.184.00 денари. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на Собранието на Република Македонија на трајно кори-
стење без надомест.  

 Стр. 
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Член 3
Примопредавањето на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Кабинетот на Пре-

тседателот на Република Македонија и Собранието на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
 Бр. 51-1633/1                                              Заменик на претседателот 

20 април 2010 година                                  на Владата на Република 
   Скопје                                                     Македонија, 
                                д-р Васко Наумовски, с.р.
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1059. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње 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 20.04.2010 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖ-
НИТЕ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБ-
РАНА - ДОМ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник - Претсе-

дател на Република Македонија му престанува кори-
стењето на  движните ствари наведени во Листата која 
е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука - со 
набавна вредност 596.895.00 денари. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на Министерство за одбрана - Дом на Армијата на Ре-
публика Македонија на трајно користење без надомест.  

 
Член 3 

Примопредавањето на движните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Кабинетот на Пре-
тседателот на Република Македонија и Министерство-
то за одбрана - Дом на Армијата на Република Македо-
нија во рок од 30 дена од денот на влегување во сила 
на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.51-1633/2                      Заменик на претседателот 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 

 
 
 
 

1060. 
Врз основа на член 54 став 2 и  член 54-а од Зако-

нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија" бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на  10. 04. 2010 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И  ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ – АВИОНИ 
„ЗЛИН“ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Агенцијата за цивилно воздухоп-

ловство и престанува користењето на движни ствари и 
тоа: 

- авион од типот „Злин  143 Л“ со регистарска озна-
ка ZЗ – DSC  и сериски број 0054 и  

- авион од типот  „Злин 242 Л“ со регистарска озна-
ка ZЗ – DCТ  и сериски број 0767 сопственост на Ре-
публика Македонија.   

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на  времено користење на Министерството за одбрана  
за период од три години од денот на влегување во сила 
на оваа одлука. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана   склучува договор со дире-
кторот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, со 
кој ќе се уредат правата и обврските во врска со движ-
ните ствари од членот 1 од оваа одлука кои се даваат 
на времено користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот  објавувањето  
во „Службен весник на Република Македонија". 

                                 
  Бр.51-1930/1                    Заменик  на претседателот  

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

__________ 
1061. 

Врз основа на член 54 став 2 и  член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија" бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на  10. 04. 2010 година, до-
несе 

       
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И  ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР – АВИОН „ЗЛИН“  

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на „М-НАВ“ АД  му престанува ко-

ристењето на движна ствар и тоа: 
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- авион од типот „Злин 242 Л“ со регистарска озна-
ка DCU и сериски број 0776. 

сопственост на Република Македонија.  
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

времено користење на Министерството за одбрана  за 
период од три години од денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

  
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на „М-НАВ“ АД, со кој ќе се уредат правата и 
обврските во врска со движната ствар од членот 1 од 
оваа одлука,  која се дава на времено користење. 

 
Член 4 

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

 
  Бр.51-1931/1                    Заменик  на претседателот  

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

__________ 
1062. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење 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 10.04.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАУКА  

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-
стерството за надворешни работи му престанува кори-
стењето на движните ствари: книги на македонски ја-
зик од реномирани странски автори од областа на дип-
ломатијата, меѓународното право и меѓународната по-
литика, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука му се да-
ваат на трајно користење и без надомест на Мини-
стерството за образование и наука. 

 
Член 3 

Министерот за надворешни работи склучува дого-
вор со министерот за образование и наука со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Број 51-2031/1                  Заменик на претседателот 

10 април 2010 година             на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 

                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1063. 
Врз основа на член 54 и од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 20.04.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА  ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник мини-

стерството за информатичко општество му престанува 
користењето на движни ствари – книги и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за образование и наука. 

 
Член 3 

Министерот за информатичко општество  склучува 
договор со министерот за образование и наука, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 на оваа одлука, кои се дават на трајно кори-
стење без надомест. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-2193/1                     Заменик на претседателот  

20 април 2010 година              на Владата на Република  
       Скопје                                    Македонија, 
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1064. 
Врз основа на член 64 став 1 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
20.04.2010 година, донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИ-
ТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И КОНЦЕСИИ 
ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУ-
ВАЊА И КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА  
                      МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Во Тарифникот за утврдување на висината на надо-

местоците за издавање на дозволи и концесии за врше-
ње на детални геолошки истражувања и концесии за 
експлоатација на минерални суровини („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 72/07, 19/09 и 105/09), 
во членот 4 став 1 алинеја 2, во точките: 1, 2, 3, 4, 5 и 6 
процентот „1%“ се заменува со процентот „1,5%“. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.51-2210/1                    Заменик  на претседателот  

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

__________ 
1065. 

Заради обезбедување на законито, чесно, транспа-
рентно и одговорно работење на членовите на Владата 
на Република Македонија, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата на Република Македонија, Владата на седницата 
одржана на 7.04.2010 година,  утврди 

 
ЕТИЧКИ  КОДЕКС  

НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА И НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ ФУНКЦИИ 
ИМЕНУВАНИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

                                МАКЕДОНИЈА 
 

I ДЕЛ 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој кодекс се уредува начинот на однесување и 

работење на Претседателот на Владата на Република 
Македонија, неговите заменици, министрите (во ната-
мошниот текст: членови на Владата) замениците на ми-
нистрите и другите носители на јавни функции имену-
ван и од Владата на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Влада), со цел да се обезбеди почиту-
вање на законитоста, професионалниот интегритет, 

ефикасноста и лојалноста при вршењето на должноста, 
во рамките на Уставот, законите и ратификуваните ме-
ѓународни договори, а врз основа на принципите на 
транспарентност, ефикасност и заштита на човековите 
слободи и права. 

 
Член 2 

Со Етичкиот кодекс на членовите на Владата на Ре-
публика Македонија и носителите на јавни функции 
именувани од Владата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Кодекс) се воведуваат принципи 
на однесување  на членовите на Владата на Република 
Македонија, замениците на министрите  и носителите 
на јавни функции именувани од Владата на Република 
Македонија преку кои ќе се обезбеди одговорно и 
транспарентно работење на Владата, органите на др-
жавната управа и институциите основани од Владата и 
јакнење на довербата на граѓаните во нивната работата. 

 
II ДЕЛ 

 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

 
Член 3 

Основни принципи во вршењето на функцијата, 
согласно овој кодекс се: 

- остварување на јавниот интерес, согласно со Уста-
вот и  со закон; 

- стручност, совесност, чесност и одговорност во 
вршењето на функцијата, во интерес на граѓаните на 
Република Македонија и другите  субјекти при оства-
рувањето на нивните права, должности и интереси; 

- посветеност на функцијата како основна и единс-
твена должност; 

- обезбедување еднаков третман на граѓаните и 
правните лица во остварување на нивните права и ин-
тереси и непристрасност при носењето на одлуките; 

- избегнување секаков судир помеѓу општиот и 
приватниот интерес; 

- избегнување на ситуации и однесувања што мо-
жат да наштетат на интересот или угледот на Владата, 
и други органи на државната управа и институции ос-
новани од Владата или Република Македонија; 

- избегнување на користење и употребување на ста-
тус или влијание за задоволување на сопствени матери-
јални и лични интереси, интереси на членовите на нив-
ните семејства и интересите на политичката партија од 
која потекнуваат; 

- избегнување секаков вид на етички некоректно 
однесување, настап или говор, што покрај другото, 
вклучува барање или примање на лични подароци или 
услуги од граѓани или правни лица што имаат потреба 
да добијат или задржат стекнато право, услуга или по-
мош; 

- воспоставување односи на заемна доверба и сора-
ботка со граѓаните и другите правни лица, покажувајќи 
разбирање, пристојност и волја да се помогне, а не да се 
попречи остварувањето на нивните права и интереси; 

- почитување на принципот на правичност при при-
менување на дискреционите права. 
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III ДЕЛ 
 

ОДНЕСУВАЊЕ ВО ВРШЕЊЕТО НА ФУНКЦИЈАТА 
 

Член 4 
Членовите на Владата, замениците на министрите и 

другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата во вршењето на функцијата и меѓусебната кому-
никација да постапуваат со почит кон ставовите и мис-
лењата на другите носители на јавни функции. 

 
Член 5 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата треба, заради заштита на државниот интерес,  да 
постапуваат согласно со прописите за класифицирани 
информации по сите владини документи означени како 
класифицирана информација.  

Членовите на Владата не треба да ја откриваат со-
држината на дискусиите што се водени на седниците 
на Владата, ниту личните мислења искажани од кој би-
ло член на Владата.  

 
Член 6 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата се должни спрема  Собранието на Република Ма-
кедонија да се однесуваат  со почит и должно внима-
ние по однос на ставови и мислења од надлежност на 
Собранието. 

 
IV ДЕЛ 

 
ОДНОС СО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
Член 7 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата при вработување, унапредување, распоредување тре-
ба да се водат од принципите на  стручност и компетент-
ност и професионалните способности на кандидатите, др-
жавните службеницине и другите вработени и да не го 
искористуваат своето влијание во партиски цели. 

 
Член 8 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата не можат да бараат, ниту да очекуваат присуство 
или учество на државен службеник во активности на 
политичка партија. 

 
Член 9 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата со своето однесување према вработените во ресо-
рот со кој раководат ќе се однесуваат со должно почи-
тување на нивната личност и нема да влијаат да се по-
стапува или да се пропушти дејствие спротивно на за-
конот  заради овозможување поединци или група на 
граѓани да се стекнат или изгубат некое право или да 
се стекнат со противправна имотна корист. 

V ДЕЛ 
 

ЗЛОУПОТРЕБА НА ОВЛАСТУВАЊАТА ВО 
ВРШЕЊЕТО НА ФУНКЦИЈАТА 

 
Член 10 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата треба да не ги користат предностите што произле-
гуваат од функцијата што ја вршат, од информациите 
со кои се здобиле заради нивната положба за нивна 
лична корист. Нивна должност е да избегнат каков би-
ло судир на интереси, како и ситуации кои би можеле 
да доведат до сомневање за судир на интереси. 

 
Член 11 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата со своето работење, однесување или изјави да не 
ја доведуваат во заблуда јавноста или другите носители 
на јавни функции. 

 
Член 12 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата треба да одбијат да дејствуваат спротивно на за-
конските прописи или на начин кој претставува мож-
ност за злоупотреба на овластувањата кои произлегува-
ат од нивната положба, ако граѓаните и правните лица 
за чии права и должности решаваат, побараат од нив да 
го сторат тоа. 

 
VI ДЕЛ 

 
ПРИМАЊЕ НА ПОДАРОЦИ 

 
Член 13 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата на смеат да бараат, примаат, односно да дозволат 
друго лице во нивно име или нивна корист да дава или 
прима подарок, услуга или било каква друга вредност, 
помош или друга корист во врска со вршењето на 
функцијата, а која би можела да има влијание на нив-
ните одлуки и решенија. 

Членовите на Владата и другите носители на јавни 
функции именувани од Владата не смеат да бараат за 
себе или за други, ниту да прифатат подароци или дру-
га корист од друг. 

 
VII ДЕЛ 

 
ОДНОСИ СО ГРАЃАНИТЕ 

 
Член 14 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата треба спрема граѓаните да се однесуваат со почит 
и должно внимание.  

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата треба да обезбедат јавност во своето работење и ра-
ботењето на нивниот ресор, преку своите оддели за од-
носи со јавноста или лица задолжени за комуникација со 
јавност да одговорат на поставените прашања до нив. 
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Член 15 
Членовите на Владата, замениците на министрите и 

другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата треба квартално да организираат средби со граѓа-
ни заради разгледување на прашања од нивни интерес. 

 
Член 16 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата треба за своето работење да ја известуваат јавно-
ста преку соопштенија, брифинзи, прес конференции и 
официјалните веб страници.  

 
Член 17 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите вршители на јавни функции именувани од 
Владата во комуникацијата со граѓаните должни се да 
користат јасен и разбирлив јазик. 

 
VIII ДЕЛ 

 
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПОЛИТИКАТА 

 
Член 18 

За работи од јавен интерес, членовите на Владата, 
замениците на министрите и другите носители на јавни 
функции именувани од Владата не можат да настапува-
ат само од свое лично име. При своите настапи и гово-
ри, треба да го имаат во предвид принципот на личната 
и колективна одговорност. Дадените изјави треба да 
бидат конзистентни со владината политика и утврдена-
та програма за работа на Владата и не можат да содр-
жат владини одлуки и ставови кои не се јавно објавени. 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата треба коментарите и изјавите за работи од надлеж-
ност на друг орган и за коj одговорност носи друг но-
сител на функција, да се во рамките на надлежноста 
што ја има носителот на јавна функција што ги дава ко-
ментарите и изјавите. 

Претседателот на Владата треба да биде консулти-
ран пред давањето изјава која се однесува на страте-
шките цели на Владата, како и за изјава која се однесу-
ва на работи од уставен карактер. 

 
Член 19 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата можат да ги користат средствата за јавно инфор-
мирање за давање на изјави или објавување на говори 
од нивна надлежност или од надлежност на Владата 
што претставуваат дел од нивното тековно работење. 

 
IX ДЕЛ 

 
ЗАШТИТА И ЕКОНОМИЧНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ДРЖАВНИТЕ СРЕДСТВА 
 

Член 20 
Членовите на Владата, замениците на министрите и 

другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата обезбедуваат максимално ефективно и економич-
но управување и користење на материјалните средства, 

опремата и другите предмети што им се доверени и го 
спречуваат нивното незаконито располагање, се грижат 
за преземање на соодветни мерки за осигурување на 
безбедноста на доверените предмети, како и за отстра-
нување на можностите за предизвикување на матери-
јална штета во органот со кој раководат. 

 
Член 21 

Членовите на Владата, замениците на министрите и 
другите носители на јавни функции именувани од Вла-
дата треба владините и другите државни простории, 
инвентарот, финансиските и техничките средства што 
им се ставени на располагање во врска со вршењето на 
функцијата, да ги користат совесно, одговорно и да не 
ги злоупотребуваат во партиски или приватни цели. 

 
X ДЕЛ 

 
ПРИЈАВУВАЊЕ 

 
Член 22 

 Член на Владата, заменик на министер или друг 
носител на јавна функција именуван од Владата кој 
смета дека од него се бара да постапува спротивно на 
одредбите од овој кодекс, тоа го пријавува до надлеж-
ниот орган, утврден со закон. 

Член на Владата, заменик на министер или друг вр-
шител на јавна функција именуван од Владата го изве-
стува органот од ставот 1 на овој член, и кога смета де-
ка постои кршење на одредбите на овој кодекс од стра-
на на други носители на јавна функција.  

Основаните сомневања и докази за незаконито или 
противправно работење во вршење на функцијата се 
пријавува до надлежните органи. 

Член на Владата, заменик на министер или друг но-
сител на јавна функција именуван од Владата кој при-
јавил сомневање или докази од ставот (3) на овој член, 
врз разумна основа и со чесни намери, не може да биде 
повикан на одговорност за пријавувањето. 

 
XI ДЕЛ 

 
ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕПОЧИТУВАЊЕ 

НА ОДРЕДБИТЕ НА КОДЕКСОТ 
 

Член 23 
Непочитувањето на одредбите на Кодексот повле-

кува морална и етичка одговорност на членовите на 
Владата, замениците на министрите и другите носите-
ли на јавни функции именувани од Владата. 

 
XII ДЕЛ 

 
ЗАВРШНИ И ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 24 

Овој кодекс се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”.   

 
    Бр.19-51-2260/1                 Заменик на претседателот  
7 април 2010 година              на Владата на Република  

   Скопје                                     Македонија, 
                                    д-р Васко Наумовски,с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1066. 

С П И С О К 
НА ПОСТАВЕНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ СО РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА  

ПО СПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО НА СТРАНСКИ ЈАЗИК  
(ПО ОГЛАСОТ ОД 10.03.2010 ГОДИНА) 
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       Бр. 07-1683/1        
26 април 2010 година                                            Министер за правда, 
          Скопје                                 Михајло Маневски, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1067. 
Врз основа на Амандман ХХIХ на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
107/2005 година), член 42 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) и член 31 став 1 
алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006 година), Судскиот совет на Република Македо-
нија на редовната 87-ма седница одржана на ден 
22.04.2010 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА  
ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА 

 
За судии поротници на Основен суд Гевгелија се 

избрани:  
1. Константин Карев; 
2. Верица Апостолова; 
3. Христина Таушанова; 
4. Теодора Бундова; 
5. Љубинка Ристова; 
6. Силвана Ќиковиќ-Стојчевска; 
7. Виолета Алчинова; 
8. Драгољуб Божичковиќ; 
9. Димитар Ристов; 
10. Златица Танчева; 
11. Злата Белчовска; 
12. Васка Зајкова и 
13. Катерина Зајковска. 
 
Оваа одлука влегува во сила од 29.04.2010 година. 
 
Бр. 07-750/1                                 Судски совет 

23 април 2010 година            на Република Македонија 
   Скопје                                        Претседател, 
                                                   Васил Грчев, с.р. 

___________ 
1068. 

Врз основа на Амандман ХХIХ на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
107/2005 година), член 42 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) и член 31 став 1 
алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006 година), Судскиот совет на Република Македо-
нија на редовната 87-та седница одржана на ден 
22.04.2010 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
 
Се утврдува престанок на функцијата судија-порот-

ник  во Основен суд Гевгелија, поради истек на манда-
тот за кој се избрани следниве судии поротници:  

1. Мирослав Шунтов; 
2. Љупка Миткова; 
3. Билјана Попова; 
4. Весна Кадинска; 
5.  Димитар Ристов; 
6. Светлана Стојковиќ; 
7. Виолета Алчинова; 
8. Јованка Чалкова; 
9. Добрила Костенарова; 
10. Роза Енџекчева; 
11. Петре Мицевски; 
12. Нетка Данаилова; 
13. Невенка Караколева; 
14. Силвана Киковиќ; 
15. Сузана Нечевска; 
16. Теодора  Бундова; 
17. Мирјана Крстева; 
18. Жаклина Џекова; 
19. Злата Белчовска; 
20. Татјана Зафирова и 
21. Мара Зекиќ. 
Оваа одлука влегува во сила од 28.04.2010 година.         
 
Бр. 07-751/1                                 Судски совет 

23 април 2010 година            на Република Македонија 
    Скопје                                       Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р. 

___________ 
1069. 

Судкиот совет на Република Македонија врз основа 
на член 39 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/06), обја-
вува 

 
О Г Л А С 

                                          
1. За избор на 1 (еден) судија на Врховен суд на Ре-

публика Македонија; 
2. За избор на 2 (двајца) судии на Апелационен суд 

Скопје; 
3. За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд 

Битола; 
4. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје 2 

Скопје; 
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5. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд 
Скопје 1 Скопје и 

6. За избор на претседател на Основен суд Стру-
мица. 

Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-
нуваат  условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/06) и член 6 и 7 
од Законот за изменување и дополнување на Законот 
за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 35/08).  

Кандидатите за избор на претседател треба да ги 
исполнуваат  условите предвидени во член 45 од За-
конот за судовите и член  47 став 1 и 3 од Законот за 
судовите (да приложат програма за работа во текот на 
мандатот). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е 
постарo од eдна година од денот на издавање и 
уверение дека не е изречена мерка на безбедност за 
забрана на вршење на професија дејност или 
должност, да не е постаро од  шест месеци од денот 
на издавањето), да ги достават до Судскиот совет на 
Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ бб, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на РМ“.  

Покрај наведеното лицето кандидат за носител на 
јавна функција треба да достави и доказ за верифици-
рана изјава за исполнување на условите за вршење на 
јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 
од Законот за определување дополнителен услов за 
вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 
14/08 од 29.01.2008 година) и Законот за изменување 
и дополнување на Законот за определување дополни-
телен услов за вршење јавна функција („Службен 
весник на РМ“ бр. 64/09 од 22.05.2009 година), из-
даден од надлежната Комисија за верификација на 
факти, согласно наведениот закон. 

Некомплетните документи нема да се разгледу-
ваат. 

 
Бр. 07-780/1                                 Судски совет 

28 април 2010 година             на Република Македонија  
   Скопје                                        Претседател, 
                                                   Васил Грчев, с.р.  

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

1070. 

Врз основа на член  86 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за 

катастар на недвижности донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  

ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за геодетски работи за посебни на-

мени („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.118/08 и бр.143/08), во член 8 став (1) по алинеја 13 

се додава нова алинеја 14 која гласи: 

„-копија од извршеното споредување на податоците 

од катастарскиот план со податоците од урбанистички-

от план/проект, изработена во ист размер во кој е изра-

ботен урбанистичкиот план/проект.“ 

 

Член 2 

Во член 10 по ставот (10) се додава нов став  (11), 

кој гласи: 

„(11) Формата и содржината на копијата од изврше-

ното споредување на податоците од катастарскиот 

план со податоците од урбанистичкиот план/проект, 

изработена во ист размер во кој е изработен урбани-

стичкиот план/проект, е дадена во прилог број 7, кој е 

составен дел на овој правилник.“ 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-6320/1                            Управен одбор 

20 април 2010 година                       Претседател,  

  Скопје                                Димитар Димовски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1071. 

Врз основа на член 16 став (6) и член 17-г став (6) од Законот за државните службеници („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 
61/06, 36/07, 161/08, 6/09, 114/09 и 35/10), директорот на Агенцијата за државни службеници, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СЕЛЕКТИРАЊЕ И ВРАБОТУВАЊЕ  

НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА  
ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содр-
жината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 142/09), членот 29 се менува и гласи: 

„Комисијата, врз основа на поднесените пријави за вработување за интерен оглас, врши административна 
селекција на кандидатите во рок од пет дена по завршувањето на рокот за пријавување, за што подготвува ли-
сти со неуредно и уредно пријавени кандидати за секое работно место поодделно, кои се доставуваат до орга-
нот за чии потреби се објавува огласот.“ 

 
Член 2 

Членот 30 се менува и гласи: 
„(1) Од страна на органот за чии потреби се објавува огласот, кандидатите кои се уредно пријавени на ин-

терниот оглас, се известуваат за времето и местото на одржување на интервјуто за државен службеник и за до-
стапноста на материјалите за подготовка на кандидатите за интервју.  

(2) Комисијата спроведува интервју со уредно пријавените кандидати, кое се состои од прашања од дело-
кругот на работата на организациониот облик на органот и описот на работното место, согласно актот за си-
стематизација на работните места, за кое се распишува интерен оглас.“ 

 
Член 3 

(1) Образецот за пријавата за вработување на државен службеник преку јавен оглас со упатството за попол-
нување и образецот за пријавата за вработување на државен службеник преку интерен оглас со упатството за 
пополнување се менуваат со нови обрасци: образец за пријава за вработување на државен службеник преку ја-
вен оглас со упатство за пополнување и образец за пријава за вработување на државен службеник преку инте-
рен оглас со упатство за пополнување, кои се во прилог и се составен дел на овој правилник.   

(2) Во Програмата за полагање на испит за државен службеник, по зборовите „Област X:“, зборовите „Ос-
нови на Windows 200x, Microsoft Word 200x и Microsoft Excel 200x“, се менуваат и гласат: „Информатичко-ко-
муникациски тхнологии (Основни поими од ИКТ, користење на компјутерите, ефикасно управување со комп-
јутерите, е-Влада и е-демократија).“ 

 
Член 4 

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

 
Бр. 01-2341/1 

29 април 2010 година                               Директор, 
   Скопје                                      Александар Гештаковски, с.р. 
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Стр. 24 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
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Стр. 26 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
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Стр. 28 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
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Стр. 30 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
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1072. 

 

Врз основа на член 82-е став (3) од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 

161/08, 6/09, 114/09 и 35/10), директорот на Агенцијата за државни службеници, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ 

ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците за евидентирање на податоците за државните 

службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/09), обрасците: ДС-1, ДС-2, ДС-3а, ДС-3б, 

ДС-3в, ДС-4 и ДС-5, се менуваат со нови обрасци:  ДС-1, ДС-2, ДС-3а, ДС-3б, ДС-3в, ДС-4 и ДС-5, кои се во 

прилог и се составен дел на овој правилник.  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 01-2342/1                

29 април 2010 година                                         Директор, 

    Скопје                                          Александар Гештаковски, с.р. 
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Стр. 34 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
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Стр. 36 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
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Стр. 38 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
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Стр. 40 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
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Стр. 42 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
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Стр. 44 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
 



30 април 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 60 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
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Стр. 48 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
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Стр. 50 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
 



30 април 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 60 - Стр. 51 



Стр. 52 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
 



30 април 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 60 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 април 2010 
 

1073. 
Врз основа на член 24 став 6, 7 и 8 од Законот за др-

жавните службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 
98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 
36/07, 161/08, 6/09, 114/09 и 35/10), директорот на 
Агенцијата за државни службеници, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СО-
ДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ПОЛУГОДИШЕН 
ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНИ СПЕЦИЈАЛИЗИ-
РАНИ ОБУКИ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за содржината и формата на полу-
годишен извештај за спроведени специјализирани обу-
ки за државните службеници („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 142/09), во член 4, по став 1 
алинеја 2, се додава нов став 2 кој гласи: 

„Органите на државната служба се должни да го до-
стават полугодишниот извештај до Агенцијата за др-
жавни службеници најдоцна еден месец по истекот на 
полугодието за кое се однесува”.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 01-2343/1 

29 април 2010 година                    Директор, 
     Скопје                  Александар Гештаковски, с.р. 

_________ 
 

КОЛЕКТИВНИ  ДОГОВОРИ  
1074. 

Врз основа на член 205 став 3, 206 и 218 став 1 од 
Законот за работните  односи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 
130/09 и 52/10) и член 122 од Колективниот договор за 
здравствената дејност на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06, 
156/07, 17/09 и 88/09), Министерството за здравство и 
репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, 
фармација и социјална заштита на Република Македо-
нија, на  _________ 2010 година, склучија 

 
КОЛЕКТИВЕН   ДОГОВОР  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Колективниот договор за здравствената дејност 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.60/06, 156/07, 17/09 и 88/09) во 
член 61, ставот 3 се менува и гласи: 

„Поединечните работи, односно занимања се класи-
фицираат по групи на сложеност и тоа: 

Занимања од I група на сложеност 1,093 -1,118  
 

- чистач во административни простории   1,093 
- чистач во кујна 1,093 
- чувар на животни 1,093 
- општ работник 1,093 
- садомијач 1,108 
- перач, пеглач на веш 1,108 
- чистач во здравствени простории 1,118 
- чистач во РТГ простории 1,118 
  
Занимања од II група на сложеност 1,144 -1,283 
 
- портир 1,144 
- вратар 1,144 
- курир 1,165 
- домаќин 1,165 
- сервирка 1,175 
- работник во кујна-садомијач 1,175 
- пеглар, сушар, перач на веш 1,175 
- телефонист во работна единица 1,185 
- садомијач во лабораторија, трансфузиоло-
гија инфузија и нуклеарна медицина 1,185 
- чувар – пожарникар 1,201 
- гипсер, разнесувач на материјал 1,216 
- физички работници 1,247 
- физички работник-асанатор 1,257 
- телефонист во здравствена установа 1,257 
- болничар (помошник обдуцент, препара-
тор, одржувач на хигиена, транспортер во 
операциона сала, интензивна нега) 1,283 
- болничар – неговател (детска негователка 
во стационар, млечна кујна, детска гледач-
ка, болничар во операциона сала) 1,283 

  
Занимања од III група на сложеност 1,326 -1,490 
 
- КВ - работници (со стручен испит) 

 
1,326 

- КВ - работници 1,382 
- КВ - телефонист 1,382 
- работници со ССП 1,408 
- противпожарен техничар 1,408 
- дактилограф 1,408 
- стенодактилограф 1,408 
- сервирка 1,408 
- продавач 1,408 
- возач 1,434 
- котлар     1,434 
- електричар    1,434 
- техничар (ТТ, ТВ и др.)  1,465 
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- болничар со ССП 1,490 
- детска негователка со ССП 1,490 
  
Занимања од IV група на сложеност 1,573 -1,686 
 
- ВКВ - работници (возач, котлар, автомеха-
ничар, на парен котел, водоинсталатер, еле-
ктричар, монтер, бербер, готвач, машино-
бравар, ѕидар и др.) 1,573 
-  обезбедувач со лиценца за обезбедување 1,573 
 - технички секретар  1,573 
-  секретар - архивар 1,573 
- секретар за настава  1,629 
- стенодактилограф I-а класа 1,629 
- статистичар - евидентичар 1,629 
- архивар - дактилограф 1,629 
- архивар - магационер 1,629 
- референт - администратор 1,629 
- оперативен службеник  1,629 
- референт за прием и испис  1,629 
- референт за студентски прашања  1,640 
- информатор   1,640 
- библиотекар   1,655 
- преведувач - коресподент 1,655 
- касиер   1,655 
- економ - домаќин 1,655 
- техничар (електро, машински, ТТ, ТВ, ПП 
и др.)  1,655 
- возач во брза помош  1,686 
  
Занимања од V група на сложеност 
Подгрупа V/1      1,712 -1,763 

 

  
- општа медицинска сестра (приемно и  
картотека)  1,712 
- референт за ОНО и ОСЗ 1,712 
- благајник 1,737 
- инкасатор  1,737 
- пресметувач на плати    1,737 
- фактурист  1,737 
- материјално финансов книговодител       1,753 
- ликвидатор   1,753 
- референт за работни односи  1,753 
- оператор на терминал   1,763 
- контер   1,763 
  
Подгрупа V/2      1,861 - 1,938  
  
- здравствен статистичар 1,861 
- медицинска сестра болничар 1,861 
- негователски техничар за нега на болен       1,861 
- мед. сестра акушерка техничар, стомато-
лошка сестра 

  
1,887 

- лаборант, лаборантски техничар, фармаце-
утски техничар,  хемиски  техничар,  сани-
тарен техничар, физиотерапевт, лаборант, 
препаратор, лаборант по нуклеарна медици-
на, цитогенски техничар, перфузионист, за-
бен техничар, радиолошки техничар, фото-
лаборант, дезинсектор, програмер на комп-
јутер, забари-дентисти 

   
1,887 

- патронажна медицинска сестра 1,912 
- медицинска сестра во итна медицинска 
помош 1,912 
- медицинска сестра во домашна посета   1,912 
- медицинска сестра во одделенија во пси-
хијатриска болница 1,912 
- медицинска сестра - инструментарка, ин-
струментарка-акушерка, медицинска сестра 
- анестетичар, физиотерапевт во реанимаци-
ја, медицинска сестра во интензивна нега, 
акушерка во родилна сала, медицинска се-
стра на дијализа, медицинска сестра физио-
терапевт, трансфузист    1,938 
  
Занимања од VI група на сложеност 

 
Подгрупа VI/1      1,964 -2,098 

 

  
- виш референт  1,964 
- економист, правник (со степен)  2,015 
- инжењер (со степен) 2,015 
- виш социјален работник 2,015 
- виш програмер 2,041 
- виш санитарен техничар, виш забен техни-
чар, виш физиотерапеут, виша медицинска 
сестра, акушерка, виши лаборант, трансфу-
зионист, виш фармацевт, виш цитогенски 
техничар, виш РТГ техничар, виш фарма-
цевтски техничар, дефектолог-диететичар, 
нутрицист, виш работен терапевт, воспиту-
вач, педагог, наставник, виш здравствен со-
работник, инжењер по медицинска радио-
логија 2,098 
 
Подгрупа VI/2  2,180 
 

 

- виш здравствен работник специјалист во 
психијатрија, нуклеарна медицина, забна 
здравствена превентива, медицина на тру-
дот, интензивно лекување, патронажна, ди-
ететика, комунална хигиена, итна медицин-
ска помош, визил техничар, трансфузио-
нист, анестетичар и др. 2,180 
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Занимања во VII група на сложеност 
 

Подгрупа VII/1-а       2,592  -2,700 
 

 

- технички уредник на списание 2,592 
- дипломиран социјален работник 2,617 
- здравствени работници со високо образо-
вание 2,617 
- дипломиран економист, дипломиран прав-
ник, дипломиран педагог, дипломиран де-
фектолог, дипломиран психолог, дипломи-
ран логопед, дипломиран биoлог, дипломи-
ран физичар, дипломиран сурдолог, дипло-
миран соматопед 2,617 
- стручен соработник - референт (еконо-
мист, правник, библиотекар, педагог, дефе-
ктолог, психолог, логопед, биолог, физичар, 
сурдолог, соматопед) 2,648 
- дипломиран инжењер 2,674 
- дипломиран хемичар и биохемичар 2,674 
- самостоен стручен соработник (еконо-
мист, правник, библиотекар, педагог, дефе-
ктолог, психолог, логопед, биолог, физичар, 
сурдолог, соматопед) 2,700 
 
Подгрупа VII/1-б    2,730 - 2,813 
 

 

- доктор на медицина, доктор на стоматоло-
гија и дипломиран фармацевт 2,730 
- доктор на медицина и стоматологија на 
специјализација, фармацевт, фармацевт на 
специјализација 2,730 
- дипломиран фармацевт-примариус 2,803 
- доктор на медицина и на стоматологија, 
примариус 2,803 
- помлад асистент      2,813 
  
Подгрупа VII/2-а    2,890 -2,942 
  
- самостоен стручен соработник (дипломи-
ран правник со правосуден испит кој врши 
работни задачи предвидени со правосуден 
испи) и дипл.економист овластен ревизор 2,890 
- магистер (економист, правник, биолог, фи-
зичар, педагог, психолог, логопед, сурдо-
лог, соматопед) 2,890 
- магистер по јавно здравство 2,890 
- здравствени соработници со специјализа-
ција 2,942 
  
Подгрупа VII/2-б     3,173  -3,482 
  
- дипломиран фармацевт, доктор на меди-
цина и стоматологија - магистер 3,173 
- дипломиран фармацевт, доктор на меди-
цина и стоматологија - специјалист 3,251 

- асистент 3,379 
- доктор на медицина, стоматологија и 
дипл.фармацевт - субспецијалист 3,431 
- доктор на медицина и стоматологија и 
дипл.фармацевт-специјалист - примариус 3,482 
  
Занимања од VIII група на сложеност 

 
Подгрупа VIII-а      3,739 -3,765 
 

 

- доктор на науки     3,739 
- доктор на науки-асистент 3,765 
  
Подгрупа VIII-б  4,177 - 4,743 
  
- научен соработник 4,177 
- доцент 4,280 
- виш научен соработник 4,434 
- вонреден професор   4,537 
- научен советник 4,692 
- редовен професор 4,743.“ 

 
Член 2 

Член 73-а се менува и гласи: 
„На директорите во јавните здравствени установи  

им се утврдува плата во вкупен коефициент 
 

- за здравствени станици  и здравствени до-
мови до 150 вработени 5,289  
- за здравствени домови над 150 вработени 
и центри за јавно здравје 5,721 
- за Институт за јавно здравје, општи бол-
ници, специјални болници, заводи и инсти-
тути 6,107 
- за клинички болници, клиники и универ-
зитетски клиники  6,379 
- Универзитетски клинички центар 6,668.“ 

 
Додатокот на плата по основ на минат труд ќе се 

пресметува согласно член 65 од овој колективен дого-
вор.“ 

 
Член 3 

Член 74 се менува и гласи:  
„На раководните работници и другите одговорни 

работници основната плата им се зголемува со додаток 
на плата по основ на раководење и одговорност: 

 
- раководител на работна единица  0,49 
- раководител на оддел 0,44 
- раководител на одделение 0,39 
- раководител на аптека  0,36 
- раководител на галенска лабораторија 0,36 
- раководител на поликлиника 0,33 
- раководител на центар 0,31 
- раководител на лабораторија 0,28 
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- раководител на кабинет 0,28 
- раководител на отсек 0,28 
- раководител на операциона сала 0,28 
- раководител на дневна болница  0,26 
- раководител на диспанзер 0,26 
- раководител на единица 0,23 
- главна медицинска сестра  0,18 
- главен медицински лаборант 0,18 
- одговорна мед.сестра (одделенска и сл.) 0,13 
- одговорен медицински лаборант 0,13 
 
Администрација:  
- инансов раководител на здравствена уста-
нова  0,51 
- секретар на здравствена установа  0,41 
- раководител на правни, кадровски и општи 
работи на здравствена установа  0,36 
- раководител за економски работи 0,36 
- шеф на сметководство  0,26 
- одговорен на служба 0,26 
- одговорен на сектор 0,21 
- одговорен на одделение 0,15 
- одговорен на отсек 0,10 
   

Додатокот на плата по основ на раководење и одго-
ворност може да се зголеми само по еден основ.“ 

 
Член 4 

Овој Колективен договор се смета за склучен отка-
ко ќе го потпишат овластените претставници на Мини-
стерството за здравство и Самостојниот синдикат за 
здравство, фармација и социјална заштита на Републи-
ката Македонија. 

Колективниот договор ќе се регистрира кај органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на трудот. 

Овој Колективен договор ќе биде објавен во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ по извршената 
регистрација во органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на трудот. 

 
Член 5 

Овој Колективен договор влегува во сила наредни-
от ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“, а ќе се применува со испла-
тата на платата за месец април 2010 година. 

    
Бр. 0104-37/1 Бр. 07-3486/1 

27 април 2010 година 28 април 2010 година 
Скопје Скопје 

  
Самостоен синдикат за 

здравство, фармација и соци-
јална заштита на Република 

Македонија 

Министерство за 
здравство на 

Република Македонија 
 

Претседател, Министер, 
д-р Симон Силјаноски, с.р. д-р Бујар Османи, с.р. 

1075. 
Врз основа на член 269 став 1 од Законот за работ-

ни односи (пречистен текст) „Сл. весник на РМ“ бр. 
16/10, Сојузот на синдикатите на Македонија и Орга-
низацијата на работодавачи на Македонија, вршат 
усогласување на ОКД за стопанството на РМ, на 
28.04.2010 година, Сојузот на синдикатите на Маке-
донија и Организацијата на работодавачи на Македо-
нија ги усогласија следните членови на Општиот ко-
лективен договор за стопанството на Република 
Македонија 

 
У С О Г Л А С У В А Њ Е 

НА ОПШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА СТО-
ПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Насловот на ОКД за стопанството на РМ се менува 
и гласи: 

„Општ колективен договор за приватниот сектор од 
областа на стопанството“. 

 
Член 2 

Член 2 се менува и гласи: 
„Овој колективен договор се применува непосредно 

и е задолжителен за работодавачите и вработените во 
приватниот сектор“. 

 
Член 3 

Во членот 3 зборот „дејност“ се заменува со зборо-
вите: „гранка односно оддел“. 

Оваа измена и дополнување се однесува и за сите 
наредни членови во текстот на ОКД за стопанство на 
РМ, каде што се споменува зборот „дејност“ (член 7 
став 2, член 10, член 15 став 2, член 17 став 1 и 2, член 
20 став 1, член 21 став 1, член 23 став 2, член 28 став 1, 
член 35 став 1 и 5, член 36 став 1, член 37, 38, 39 и 40 
став 5, член 41, член 43 став 1, член 60 став 2). 

 
Член 4 

Член 4 се менува и гласи: 
„Во случаите на дискриминација, утврдени со за-

кон, кандидатот за вработување или работникот има 
право да бара надомест на штета согласно со Законот 
за облигационите односи“. 

 
Член 5 

Во член 15 ставот 1 се менува и гласи: 
„Работникот има право на заработувачка – плата, 

согласно со закон, колективен договор и договор за 
вработување“. 
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Член 6 
Усогласувањето на Општиот колективен договор за 

стопанството на Република Македонија стапува во сила 
од денот на усогласувањето, а ќе се применува од денот 
на неговото објавување во „Службен весник на РМ“. 

  
Бр. 0101-2 Бр. 0306-136 

28 април 2010 година 28 април 2010 година 
Скопје Скопје 

  
Организација на работодавачи 

на Македонија 
Сојуз  на синдикатите 

на Македонија 
Претседател, В.д. претседател, 

м-р Димитар Стојановски, с.р. м-р Живко Митревски, с.р.
_____________ 

 
С П О Г О Д Б И 

1076. 
Врз основа на член 59 став 1 од Колективниот дого-

вор за здравствена дејност на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06, 
156/07, 17/09 и 88/09), Самостојниот синдикат за здрав-
ство, фармација и социјална заштита на Република Ма-
кедонија претставуван од претседателот д-р Симон Си-
љановски и Министерството за здравство на Република 
Македонија, претставувано од Министерот д-р Бујар 
Османи, на ден ________2010 година, склучија 

 
С П О Г О Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА  ПЛАТА ЗА 
НАЈНИЗОК СТЕПЕН  НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА 
ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа спогодба се уредува начинот на пресмету-

вање и исплата на платите во здравствената дејност во 
Република Македонија.  

 
Член 2 

При утврдување на најниската плата се поаѓа осо-
бено од трошоците на живот, економските можности 
на стопанството, општото ниво на платите во земјата, 
нивото на продуктивноста, социјалните давања и други 
економски и социјални фактори и се утврдува во износ 
од 12.167,00 денари. 

Пресметувањето на најниската плата утврдена во 
ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со 
исплатата на платата за месец април 2010 година.  

 
Член 3 

Најниската плата за одделни степени на сложеност 
за полно работно време и нормален учинок на вработен 
во јавна здравствена установа ќе се утврдува така што 

износот на најниската плата од член 2 на оваа спогодба 
(12.167,00 денари) се множи со соодветниот коефици-
ент за одделни степени на сложеност утврдени во Ко-
лективниот договор за здравствената дејност.  

 
Член 4 

Основната плата на работникот согласно Колектив-
ниот договор не може да биде пониска од 15.172,00 де-
нари. 

Доколку платата за одделни степени на сложеност, 
пресметана на начинот утврден во член 3 од оваа спо-
годба изнесува под 15.172,00 денари, истата ќе се зго-
леми до износот 15.172 денари.  

 
Член 5 

Самостојниот синдикат за здравство, фармација и 
социјална заштита на Република Македонија се согла-
сува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучува-
ње на оваа спогодба, јавните здравствени установи да 
ги усогласат актите за исплата на плати.  

 
Член 6 

Страните потписнички на оваа спогодба можат да 
договорат измени и дополнувања на истата во писмена 
форма.  

 
Член 7 

Оваа спогодба е склучена во шест (6) еднакви при-
мероци, од кои по три (3) примероци за секоја спогод-
бена страна.  

 
Член 8 

Со денот на влегување во сила на оваа спогодба 
престанува да важи Спогодбата за утврдување на нај-
ниската плата за најнизок степен на сложеност и за на-
чинот на пресметување и исплата на платите во здрав-
ствената дејност објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 17/09). 

 
Член 9 

Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува со исплата на платата 
за месец април 2010 година.  

  
Бр. 0104-38/1 Бр. 07-3483/1 

27 април 2010 година 28 април 2010 година 
Скопје Скопје 

  
Самостоен синдикат за 
здравство и социјална 

заштита на РМ 

Министерство за 
здравство на 

Република Македонија 
Претседател, Министер, 

д-р Симон Силјаноски, с.р. д-р Бујар Османи, с.р. 
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ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
1077. 

 
С П И С О К 

НА ВЕШТИ ЛИЦА ИМЕНУВАНИ ЗА ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО 
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                                      Претседател на судот, 
                                       Сефер Мехмети, с.р
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